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Abstrakt 

Kandidatuppsats 15hp, Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet Växjö 

Författare: Mikael Bergström, Fanny Hammarström och Louise Samuelsson 

Handledare: Pia Nylinder 

Examinator: Elin Funck 

Titel: Utformning av ett balanserat styrkort – En aktionsorienterad fallstudie på 

Bong Retail Solutions AB 

 

Bakgrund: Det balanserade styrkortet som styrverktyg har sedan det introducerades 

haft en genomslagskraft inom verksamheter. För fallföretaget Bong Retail Solutions 

AB, som nyligen genomfört en strategiförändring, kan ett balanserat styrkort förenkla 

styrning och uppföljning. Då strategiförändringen är centrerad runt kundorientering 

erbjuder styrkortets förmåga att väva samman diverse dimensioner.  

Syfte: Studien ämnar undersöka de omständigheter som råder för Bong Retail Solution 

AB samt översätta dessa styrkor och svagheter till ett praktiskt användbart balanserat 

styrkort för verksamheten. Detta ska i sin tur leda till en för strategin mer anpassad och 

effektiv prestationsmätning och i längden ökat värdeskapande för företagets kunder.  

 

Metod: Studien är uppbyggd kring en fallstudiedesign vilken kombineras med en 

metod grundad i aktionsforskning. Genom intervjuer och analys av tillhandahållen 

information kommer arbetet med framtagning av det balanserade styrkortet 

framarbetas i samspel med företaget.  

 

Slutsats: Studien har resulterat i ett utformat balanserat styrkort som är anpassat i 

enlighet med företagets kundorienterade strategi och den miljö företaget verkar inom. 

Styrkortet ämnar fungera som en karta över de delar som anses mest kritiska för att 

effektivisera verksamheten samt skapa värde för företagets kunder. 

  

Nyckelord 

Balanserat styrkort, Aktionsforskning, Kundorienterat, Tillverkning, 

Styrningsverktyg, Prestationsmätning.  

 



 

   
 

  



 

   
 

Tack 

Inledningsvis vill vi rikta ett tack till studiens fallföretag: Bong Retail Solutions AB i 

Nybro, för att dess representanter tagit sig tid till intervjuer och återkoppling. Deras 

samarbetsvilja och tillmötesgående har möjliggjort denna studie.  

Vi vill också tacka vår handledare Pia Nylinder för insiktsgivande diskussioner och 

synpunkter där dessa har låtit oss utveckla tankar och tillvägagångssätt. Samtidigt vill 

vi även tacka vår examinator Elin Funck för den värdefulla och konstruktiva kritik vi 

fått i samband med seminarium samt vägledning i hur vi kritiskt kan granska och 

förbättra vårt arbete. Slutligen vill vi tacka våra opponenter för deras synpunkter och 

förslag på de områden i arbetet som kunnat utvecklas.  
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1 Inledning 

Denna studie behandlar ekonomistyrning genom den praktiska utformningen av ett 

balanserat styrkort. Det inledande kapitlet innehåller en bakgrundsbeskrivning till det 

balanserade styrkortet och sedan en problemdiskussion vilken berör fallföretagets, 

Bong Retail Solution AB:s, behov av förändrad prestationsmätning och varför ett 

balanserat styrkort anses lämpat för detta. Avslutningsvis mynnar detta ut i studiens 

problemformulering, syfte samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Så tidigt som år 1960 beskrev Robert J. Keith den då pågående revolutionen inom 

marknadsföring som han i sin artikel likställde med 1600-talets vetenskapsrevolution 

(Keith 1960). Han menade att man i företagsvärlden runt år 1960 började förstå att det 

var kunden som var i centrum snarare än företaget. I artikeln beskrivs den så kallade 

"marketing revolution", som då bara var i startgroparna, som ett helt nytt tänk. Istället 

för att utgå från vilka produkter företaget kan göra, insåg man nu vikten av att utgå 

från vilka produkter kunden ville ha. Lindvall (2011, s. 79) skildrar även han epoken 

av massproduktion mot nutida tillverkningsföretag som han istället beskriver arbetar 

kundorderstyrt efter kundens önskemål. Det nya tankesättet ledde därefter till flera 

debatter och en mängd artiklar som menade att kunden stod i centrum för företagens 

verksamhet (se exempelvis Deshpande et al. 1993; Houston 1986; Webster 1988).  

I takt med att diskussionen kring kunden, som fokus för verksamheten, bredde ut sig 

förändrades så småningom även företagens sätt att bedriva verksamheterna (Lindvall 

2011, s. 79). Då arbetssättet förändrades kunde det också anses lämpligt att förändra 

uppföljningen så att den var anpassad till företagets kundinriktade strategi (O´Mara, 

Hyland & Chapman 1998; Jayashree & Jamal Hussain 2011). Johnson och Kaplan 

(1987, s. 15) diskuterar i boken Relevance lost: the rise and fall of management 

accounting hur företagsledare tappade fokus på strategin och istället trodde sig kunna 

styra organisationen enbart baserat på finansiella nyckeltal. Författarna (1987, s. 12) 

bekräftar, vad som torde vara en påföljd av förändrat fokus inom organisationerna, att 

dåvarande ekonomisystem genererade beslutsunderlag för sent samt att informationen 

var aggregerad och förvrängd. Johnson och Kaplan (1987, s. 15) fortsatte kritisera vad 
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de kallar för traditionell ekonomistyrning och menade bland annat att det som då var 

traditionella prestationsmått, med främsta fokus på finansiell information, med tiden 

hade fått minskad betydelse för företagets operativa verksamhet och för att lyckas 

uppnå organisationens strategi. Det kan, i och med förändrat fokus i organisationerna, 

inte anses vara förvånande att nya ekonomisystem utvecklats efter 1960-talet. 

Kaplan och Norton presenterade år 1992 en variant av ett styrverktyg vilket de 

namngav balanserat styrkort, hädanefter även kallat BSc efter det engelska namnet 

balanced scorecard. BSc presenterades då som en lösning för att komma undan de 

brister som ansågs finnas i den dåvarande traditionella ekonomistyrningen, till 

exempel för stort fokus på finansiella mål och mått (Kaplan & Norton 1992). BSc 

syftar till att väva samman finansiella mål och mått med andra delar i verksamheten 

som är av vikt för att företaget ska lyckas uppnå de övergripande strategiska målen 

(Kaplan & Norton 1999, ss. 36–37). Denna sammanvävning görs i grundmodellen 

utifrån fyra perspektiv; finansiellt, kund, intern process samt lärande och utvecklande, 

där målet för styrkortet är att på ett balanserat sätt göra kopplingar mellan mått och 

mål genom perspektiven upp till det finansiella. Genomslaget för verktyget har varit 

relativt stark där bland annat Marr och Neely (2003) beskriver användandet av BSc 

inom USA:s större firmor som över 50 procent år 2000 med en stor andel av icke-

användare som överväger eller planerar en snar implementering. Vidare skriver Bukh 

och Malmi (2005) att skandinavisk användning av verktyget vid samma tidpunkt tydde 

på 32 procent inom svensk industri respektive 23 procent av Finlands Top 500 firmor.  
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1.2 Problemdiskussion 

Bong Retail Solutions AB i Nybro är en del i en koncern som tillverkar kuvert och 

förpackningar av olika slag med cirka 1400 anställda spridda över 14 länder1. 

Företaget har tidigare upplevt stora problem och en förändring behövde genomföras. 

År 2015 sades 75 procent av de anställda i Nybro upp och efter detta har företaget 

genomgått stora förändringar inom organisationen. Efter en omarbetning av strategin 

har de bland annat investerat i maskiner samt valt att sluta tillverka kuvert för att istället 

helt fokusera på specialförpackningar såsom bärkassar och presentpåsar i papper 

(Bong Retail Solutions AB 2018a; Borg 2016). Företaget definierar år 2018 sin vision 

enligt följande:  

"We want to be known for developing our customers business by strengthening their 

brand image and enhancing their customers shopping experience through innovative and 

communicative solutions" 

              (Bong Retail Solutions AB 2018a) 

Med den nya visionen har även företagets strategi förändrats och allt större fokus har 

riktats mot kunderna (Bong Retail Solutions AB 2018a). Företaget går, i och med den 

omfattande strategiförändringen, från en standardiserad massproduktion av nästintill 

identiska kuvert till att numera tillverka specialanpassade bärkassar och presentpåsar 

utformade utefter kundernas önskemål. Eftersom den nya strategin innebär att fokus 

istället har riktats mot kunderna och företaget måste anpassa sig till ett helt nytt tänk 

är det att rekommendera att anpassningen av prestationsmätningen genomförs, något 

som ännu inte gjorts (Micheli & Mura 2017)2. Detta för att företaget ska kunna 

kontrollera att de arbetar i rätt riktning, i enlighet med strategin och visionen.   

Enligt Micheli och Mura (2017) påverkar ett företags strategi vilka indikatorer och 

mått som används för prestationsmätning samt att ett sammanhängande system för 

prestationsmätning kan underlätta implementering av strategier med olika inriktningar. 

Denna ståndpunkt stärks bland annat av O´Mara, Hyland och Chapman (1998) samt 

Jayashree och Jamal Hussain (2011) som skriver om vikten att justera 

prestationsmätningen när en ny strategi ska implementeras. För Bong Retail Solutions 

                                                      

1 Mailkonversation med controller på Bong Retail Solutions AB 2018-05-18 
2 Intervju med Vd och controller på Bong Retail Solutions AB 2018-03-27 
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AB:s del har önskemål gällande utvecklingen av ett BSc för framtida 

prestationsmätning framförts3. Enligt Kaplan och Norton (1992) syftar BSc till att 

förstärka kopplingen till och underlätta implementeringen av strategin genom att ge en 

mer heltäckande bild av företaget med såväl finansiella som icke-finansiella och 

operativa mått. Detta stärks av Hallgårde och Johansson (1999, s. 11) som skriver att 

BSc ofta utvecklas vid förändringar i ett företag. Författarna skriver också att en av 

styrkorna med BSc är att det på ett lättförståeligt och begripligt sätt visar på viktiga 

faktorer i strategin. Eftersom Bong Retail Solutions AB nyligen genomgått en 

strategiförändring där sättet att arbeta på förändrats kan ett BSc med den starka 

kopplingen till strategiimplementering anses lämpligt4. Detta stärks ytterligare av att 

företagets implementerade strategi bygger på en nära relation till kunderna och en 

kundorientering varvid fokus på dem behöver ökas. Det finns enligt Llach, Bagur, 

Perramon och Marimon (2017) något de kallar för en medlande effekt mellan de olika 

perspektiven, att de olika perspektiven hänger ihop och genom samverkan hjälper till 

att uppnå de finansiella målen. Detta verkar som ytterligare ett argument för varför 

BSc anses vara ett lämpligt verktyg för Bong Retail Solutions AB eftersom vikten av 

dessa perspektiv också kan kopplas till företagets strategi. I dagsläget används också 

många olika mått för prestationsmätning på Bong Retail Solutions AB5, något som 

enligt teoretiker kan leda till så kallad information overload. Enligt Chewning och 

Harrell (1990) ökar kvalitén på beslut i takt med ökad information upp till en viss 

mängd. Efter det gör den överväldigande mängden information att beslutsfattandet blir 

lidande. Rekommendationen på antal mått i ett BSc är runt 20 just för att inte skapa 

överflödig information som skapar en sån detaljerad bild att helheten går förlorad 

(Hallgårde & Johansson 1990, s. 39). Detta är därför ytterligare ett argument till varför 

BSc skulle innebära fördelar för Bong Retail Solutions AB. 

Efter en sökning i databaserna DiVA samt OneSearch är det tydligt att det finns relativt 

mycket skrivet inom området gällande hur balanserat styrkort kan vara till hjälp vid 

strategiimplementering. Än mer finns skrivet om hur strategi ska formuleras snarare 

än hur det ska implementeras (se exempelvis Atkinson 2006; Tayler 2010; 

                                                      

3 Intervju med Vd och controller på Bong Retail Solutions AB 2018-03-27 
4 Intervju med controller på Bong Retail Solutions AB 2018-04-23 
5 Intervju med controller på Bong Retail Solutions AB 2018-04-23 



 

5(77) 

 

Rasoolimanesh, Jaafar, Badarulzaman, & Ramayah 2015; Okumus & Roper 1998). 

Flertalet studier har också behandlat, likt denna studie, utvecklandet av BSc för ett 

företag. Författare som skrivit om detta är bland andra Hwa, Sharpe och Wachter 

(2013); Nachtmann, Collins, Chimka och Tong (2015) samt Ehbauer och Gresel 

(2013). Det som särskiljer denna studie från flertalet av de tidigare skrivna på området 

är fokuseringen kring den kundorienterade strategi som Bong Retail Solutions AB 

använder vilken tydligt måste genomsyra företagets alla delar. Studien kan därmed 

sägas bidra med teoretiska kunskap kring hur ett BSc kan användas som ett verktyg 

för att genomgående stödja en kundorienterad strategi. 

1.3 Problemformulering 

Ovanstående problemdiskussion mynnar ut i följande problemformulering: 

• Hur kan ett balanserat styrkort utformas för Bong Retail Solutions AB i 

Nybro för att anpassa prestationsmätningen till den kundorienterade 

strategin? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att utveckla ett balanserat styrkort för Bong Retail Solutions 

AB. Genom att identifiera styrkorna och svagheterna i företagets strategi kan dessa 

sedan agera bas för utformningen av det balanserade styrkortet. Studien kommer också 

att bidra till teori gällande hur BSc kan användas för genomgående stödja ett företags 

kundinriktade strategi.       

1.5 Avgränsningar 

Bong Retail Solutions AB består av fabriken i Nybro samt en försäljningsavdelning 

och marknadsföringsavdelning i Belgien respektive Malmö (Bong Sverige AB 2016). 

I denna studie har avgränsningen gjorts till att endast utveckla ett BSc vilket kan 

användas för uppföljning av verksamheten för fabriken i Nybro. Av omfattnings- och 

tidsmässiga skäl omfattar studien också endast utformningen av ett balanserat styrkort, 

att sedermera implementera det utvecklade verktyget lämnas till företaget att 

genomföra. Vidare lämnas också formuleringen av specifika målsättningar för 

respektive mått till företaget eftersom dessa kan vara av känslig art. 
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1.6 Fortsatt disposition 

 

Figur 1: Uppsatsens fortsatta disposition 

2 Teori

•I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien 
genomförs inom och som sedermera ligger till grund för analysen i 
kapitel fem. Inledningsvis presenteras teori som rör kontexten inom 
vilken det balanserade styrkortet finns. Efter det presenters BSc samt 
en process för att utveckla det. Avslutningsvis presenteras kritik mot 
BSc och en konceptuell modell för teorin.

3 Metod 

•I kapitlet redogörs för de metodologiska val som gjorts. Studien, som 
är av kvalitativ art, har genomförts inom ramen för aktionsorienterad 
fallstudie, vilket avhandlas först. Gällande datainsamling, vilket 
behandlas därefter har intervjuer, observationer genom rundvandring 
samt tillhandahållet material använts. Vidare beskrivs 
även analysmetod och relevanta kvalitetsmått för studien. Avsnittet 
avslutas med etiska överväganden.

4 Empiri

•I det fjärde kapitlet presenteras det material som samlats in 
främst genom de intervjuer som beskrivits i rapportens tredje 
kapitel. Kapitlet inleds med en övergripande förklaring av företagets 
historia och struktur och följs därefter av en redogörelse för den nya 
strategin och därigenom för företaget viktiga faktorer. Avslutningsvis 
presenteras företagets nuvarande prestationsmätning och 
målsättningar.

5 Analys

•Kapitel fem är en analys av det empiriska material som samlats in satt 
i förhållande till den teoretiska referensramen och studiens 
ändamål. Analysen följer den stegvisa process som presenterades i 
den teoretiska referensramen och mynnar ut i ett färdigutformat 
balanserat styrkort för Bong Retail Solutions AB.

6 Slutsats

•I rapportens sista kapitel presenteras de slutsatser och resultat, som 
framkommit genom analysen, gällande studiens frågeformulering och 
syfte. Det framtagna balanserade styrkortets implikationer för såväl 
företaget som för teori diskuteras. Avslutningsvis förs en kortare 
reflektion över arbetet och förslag till framtida forskning presenteras. 
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2 Teori 

I kapitlet presenteras den teoretiska referensram vilken fungerat som grund för 

analysen samt insamling av empirisk data. Inledningsvis beskrivs bakgrund och den 

kontext inom vilken BSc finns. Vidare presenteras sedan en process för att utveckla ett 

BSc vilken bland annat innefattar en presentation av de fyra perspektiven samt den 

strategiska kartläggningen. Avslutningsvis presenteras kritik mot BSc samt en 

konceptuell modell. 

2.1 Strategi och styrning 

Anthony et al. (2014, s. 4) beskriver att målet med verksamhetsstyrning är att 

implementera företagets strategi. Lindvall (2011, s. 50) ger en liknande definition och 

beskriver verksamhetsstyrning som ett verktyg vilket använder ekonomisk 

information och kunskap för att få ett önskvärt beteende att uppstå inom 

organisationen. Olve, Roy och Wetter (1999, s. 71) definierar strategi som en 

konkretisering av visionen. Visionen är målet, dit företaget vill nå, och strategin är 

vägen för att nå dit. Kaplan och Norton (1999, s. 43) presenterar en något mer 

operationell definition av strategi mer kopplat till BSc:   

” […] valet av den marknad och de kundsegment som affärsenheten tänker rikta sig till, 

identifieringen av de interna processer som enheten måste behärska för att kunna 

tillhandahålla värdeerbjudandet till det valda segmentet. Även valet av de personella och 

organisatoriska resurser som krävs för att nå process-, kund- och de finansiella målen 

omfattas av begreppet strategi.” 

                      (Kaplan & Norton 1999, s. 43) 

Enligt Kaplan och Norton (1996, s. 63) har kunderna och deras önskemål blivit av allt 

större vikt för företagen vilket också har lett till att strategierna i större grad skiftats 

mot dem. Detta skifte i fokus beskrevs av Keith så tidigt som 1960 i vad han kallade 

för "marketing revolution". Även Narver och Slater (1990) samt Lindvall (2011) 

skriver om det ökade fokus på kunder och vad de efterfrågar. Enligt Lindvall (2011, s. 

117) har detta lett till ett mer långsiktigt tänk hos företagen och mindre fokus på 

enskilda transaktioner vilket bland annat främjar gemensamt lärande och etableringen 

av lojala kundkontakter. Narver och Slater (1990) skriver om vikten av vad de kallar 

för marknadsorientering och hur det kan hjälpa företagen att skapa en långvarig 

konkurrensfördel. Genom att fokusera på kunderna kan ett beteende inom 
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organisationen främjas vilket genererar ett högt värde för företagets kunder. För att 

vidare främja implementeringen av strategin anser Kaplan och Norton (2004, s. 29) att 

företag och organisationer behöver koppla genomförbara mål och centrala mått till sin 

formulerade strategi. Avsaknaden av ett mätsystem leder till att kommuniceringen av 

strategin till företaget som helhet lätt går förlorad och att strategins implementering 

därmed riskerar att misslyckas (Ibid, ss. 5–6). Enligt Atkinson, Kaplan, Matsumura 

och Young (2012, s. 42) är ett av ekonomistyrningens grundantaganden just att 

prestationsmätning måste stödja och sammanlänkas med företagets strategi och 

verksamhet. I enighet med detta identifierar författarna flertalet roller som ett 

prestationsmätningssystem har. Det ska kommunicera och motivera till arbete mot de 

strategiska målen. Det ska möjliggöra utvärdering av såväl individer (till exempel 

managers) som operativa enheter, ge underlag till beslut gällande resursallokering 

samt ge feedback. Även Anthony et al. (2014, s.385) ger en liknande beskrivning av 

prestationsmätning och förtydligar detta genom det kända uttrycket "what gets 

measured gets done".  

2.2 Det balanserade styrkortet 

Balanserat styrkort är enligt Kaplan och Norton (1999, s. 31) ett verktyg för chefer 

som kopplar samman företagets vision, strategi och affärsidé med relevanta mått och 

mål. De mått och den mätning som sker i relation till styrkortet är i grundmodellen 

kopplat till fyra perspektiv vilka ger en mer fullständig koppling till målsättningar än 

om endast ett perspektiv tas i beaktning (Harden & Upton (2016). Dessa perspektiv är 

finansiellt, kund, intern process samt lärande- och utvecklande. Kaplan och Norton 

(1996, s. 47) menar att lärande- och utvecklingsperspektivet, interna 

processperspektivet samt kundperspektivet tillsammans ska arbeta för att stödja mål 

och mått i det finansiella perspektivet.  

Enligt Anthony et al. (2014, s. 164) är en av styrkorna med BSc, det som ger det dess 

strategiska fokus, att det innefattar flera dimensioner av tid och rum. BSc är såväl 

framåtblickande som bakåtblickande, har både internt och externt fokus samt ser till 

både finansiella- och icke finansiella mål och mått. Det finansiella perspektivet har 

internt fokus samt visar vad som har hänt. Kundperspektivet och det interna 

processperspektivet ger ett fokus på nutid. Kundperspektivet kan också sägas ha ett 
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externt fokus. Det interna processperspektivet kan beroende på synvinkel sägas ha 

internt eller externt fokus, internt i den bemärkelse att det handlar om vad företaget 

måste göra bra och externt i den bemärkelse att det måste se utåt till vad kunderna vill 

ha. Sist ger utveckling och lärandeperspektivet en framtidsaspekt med främst internt 

fokus (Anthony et al. 2014, s. 164; Olve et al. 1999, s. 22).  

Perspektiven kopplas samman genom orsak- och verkansamband vilka gör det möjligt 

att följa hur en satsning eller förändring i ett perspektiv påverkar nästkommande 

perspektiv (Petri & Olve 2014, ss. 14–15). Detta behöver enligt Petri och Olve (2014, 

s. 6) göras på ett balanserat sätt vilket också är en av de grundläggande tankarna med 

det balanserade styrkortet. Författarna (2014 s. 7) beskriver denna balans som en 

avvägning mellan långsiktiga aktioner riktade mot de nedre perspektiven och 

kortsiktiga finansiella prestationer i det översta skiktet av styrkortet samt hur dessa 

förhåller sig och kopplas till den strategi och vision som nämnts ovan. Kopplingen kan 

vidare illustreras med hjälp av en strategisk kartläggning som visar hur de olika 

målsättningarna i perspektiven hänger ihop med varandra genom orsak- och 

verkansamband (Harden & Upton 2016). Dessa samband menar Bukh och Malmi 

(2005) är kärnan i och det som särskiljer BSc från andra styrverktyg.  

Vad gäller strategi menar Kaplan och Norton (1999 s. 187) att idealfallet vore om 

denna var införstådd hos alla i organisationen, vilket dock är sällsynt i praktiken. 

Författarna (1999, s. 187) skriver att BSc är lösningen på detta problem och att 

modellen kan användas som en hjälp för företagsledare att översätta strategin till 

konkreta mått som styr verksamheten. De anställda kan på så vis ledas i en riktning 

som överensstämmer med övergripande mål och strategi. Petri och Olve (2014, ss. 34, 

70) exemplifierar de praktiska fördelar en verksamhet drar av ett styrkort med att det 

tydliggör vad som bör prioriteras och vad de behöver vara bra på för att nå målen.  

2.3 Processen att utforma ett balanserat styrkort 

Gällande processen att utforma och implementera ett BSc finns flertalet handböcker, 

se exempelvis Olve et al. (1999), Hallgårde och Johansson (1999) samt Niven (2006). 

För denna studie användes Olve, Roy och Wetters arbetsgång som grund och det är 

därmed den som beskrivs nedan. De beskriver en process för BSc där de första stegen 

gäller den generella utvecklingen av ett BSc och de avslutande stegen bygger på 
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implementering (Olve et al. 1999, s. 61). Endast de steg som hänförs till utvecklandet 

av ett BSc kommer beskrivas i detta segment. Viss anpassning av processen har gjorts 

främst gällande uppdelningen i de olika stegen då flera steg har slagits ihop för att 

uppnå synergieffekter och undvika upprepningar.  

2.3.1 Steg 1: Definiera branschen, dess utveckling och företagets roll 

Eftersom det balanserade styrkortet grundas i företagets strategi och vision som även 

har en stark koppling till företagets nuvarande position är det viktigt att redan från start 

få en så korrekt uppfattning som möjligt av företaget (Olve et al. 1999, s. 60). Olve et 

al. (1999, s. 62) rekommenderar användandet av SWOT-analys och Porters 

femkraftsmodell för att positionera företaget på marknaden. Med hjälp av SWOT-

modellen kan företag analysera sina interna styrkor och svagheter samt de externa 

möjligheterna och hoten (Nilson, Isaksson och Martikainen 2002, ss. 93–94; Kotler, 

Armstrong & Parment 2013, s. 61). Enligt Olve et al. (1999, s. 60) kan SWOT-

analysen med fördel användas eftersom det även bidrar med en framtidsdimension då 

faktorer identifieras som kan ge implikationer för företagets framtida strategi såväl 

som den nuvarande. Vidare ger användandet av en SWOT-analys enligt Nilson et al. 

(2002, s. 93) en lättöverskådlig och konkret sammanfattning över de viktigaste 

faktorerna, något som beskrivs som en av modellens främsta fördelar.  

Olve et al. (1999, s. 63) beskriver positionering genom Porters femkraftsmodell som 

en viktig del för ett företag som ska styras med ett BSc och dess strategi som grund. 

Porter (1980 s. 4) menar att femkraftsmodellen används som ett sätt att hitta en 

försvarbar position inom branschen. Porter benämner krafterna som hot från nya 

aktörer, hot från kunder, hot från leverantörer, hot från substitut och hot från 

konkurrenter inom branschen (Ibid, s. 4). Hur stort hotet är från nya aktörer menar 

Porter (1980, ss. 7–11) beror på exempelvis bransch. Vissa branscher är till exempel 

mer kapitalkrävande eller består av större företag vilket ger stordriftsfördelar och 

vilket även gör det svårare för nya aktörer att ta sig in på marknaden. Porter (1980, ss. 

24, 27–28) beskriver att hotet från kunderna bland annat är framstående i företag med 

en eller flera stora kunder och att hotet från leverantörer är stort i branscher där det 

finns få liknande leverantörer eller i branscher där leverantören levererar 

differentierade delar eller komponenter och där kostnaden för att byta leverantör är 
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hög. Hot från substitut definieras (1980, s. 23) som risken för att det kommer andra 

produkter med liknande funktioner som ersätter företagets produkter. Porter menar att 

konkurrensen bland existerande företag är hög om branschen bland annat består av 

många företag, om företagen i branschen har höga fasta kostnader eller om det saknas 

differentierade produkter inom branschen (Ibid, ss. 17–19). 

2.3.2 Steg 2: Fastställ och stäm av företagets vision 

Det andra steget i processen som Olve et al. (1999, s. 66) beskriver innefattar att 

identifiera om en delad syn gällande den strategiska inriktningen och företagets 

affärsidé samt vision finns, annars måste steg tas för att skapa en sådan. Att skapa en 

gemensam inriktning och syn är viktigt eftersom det balanserade styrkortet ämnar 

stärka kopplingen mellan styrningen och företagets strategi och mål. Ett steg i detta 

som Olve et al. (1999, s. 67) nämner är också att medlemmarna i organisationen har 

en ömsesidig uppfattning om förutsättningarna för företaget, vilket kopplar tillbaka till 

steg ett i processen. 

2.3.3 Steg 3: Fastställ perspektiven, bryt ned visionen på respektive perspektiv och 

formulera strategiska mål 

2.3.3.1 Perspektiven 

Ett BSc kan bestå av flertalet olika perspektiv. Ett viktigt steg i processen blir därför 

att välja vilka perspektiv som ska användas i det balanserade styrkortet utifrån de 

företagsspecifika egenskaperna, samt att utifrån valet tydliggöra hur visionen kopplas 

till respektive perspektiv (Olve et al. 1999, ss. 70–71). I grundmodellen som 

presenterades av Kaplan och Norton (1992) ingick fyra perspektiv; det finansiella 

perspektivet, kundperspektivet, det interna processperspektivet samt innovations och 

lärandeperspektivet. Innovations och lärandeperspektivet har senare också kallats för 

lärande- och utvecklingsperspektivet (Kaplan & Norton 1996, s. 9) De fyra 

perspektiven är en variant presenterad av Kaplan och Norton (1996, s. 9) där det 

ursprungliga innovations och lärandeperspektivet bytt namn till lärande och 

utvecklingsperspektivet. Ytterligare perspektiv som annars kan användas är enligt 

Atkinson et al. (2012, s. 44) exempelvis för medarbetare eller leverantörer, vanligast 

är då att detta läggs till som ett femte perspektiv.  
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-Finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet syftar till att koppla finansiella mål till organisationens 

övergripande strategi och kan sägas vara det översta perspektivet i det balanserade 

styrkortet (Kaplan & Norton 1996, s. 47). Ett av antagandena med BSc är att strategier 

och målsättningar identifierade i de övriga perspektiven ska leda till förbättrat 

finansiellt resultat och nytta för ägarna. Ett annat sätt att säga det kan vara att det 

finansiella perspektivet visar den implementerade strategins utfall i finansiella termer. 

Vidare skriver Kaplan och Norton (1996, s. 48) att enheter inom företaget och hela 

företagens finansiella mål, och därigenom önskvärda mått, kan kopplas till tre 

övergripande strategier och stadier i företagets livscykel; tillväxt, upprätthålla och 

skörda. Tillväxt som strategi lägger fokus vid expansion och utveckling, vilket även 

har högt resursanspråk. Det upprätthållande stadiet syftar till att bibehålla nivån på 

avkastning, marknadsandelar samt nivå på nyinvesteringar där huvudfokus ligger på 

optimering av bland annat processer och kapacitet. Skördande strategi följer efter den 

upprätthållande, och företaget har då passerat det stadium där investeringar och 

förbättringsarbete är i fokus. Istället är fokus på att maximera det värde och kassaflöde 

som genereras och att endast investera så att kapaciteten bibehålls (Ibid, ss. 48–49).  

-Kundperspektivet 

Kundperspektivet syftar till att synliggöra den målgrupp av kunder företaget valt att 

fokusera på. Det syftar också till att identifiera vilka delar som är viktigast för kunden 

i det värdeerbjudande företaget vill leverera till dem samt hur det kan översättas till 

mått som främjar uppfyllelse av det samma (Kaplan & Norton 1996, s. 63; Kaplan & 

Norton 1992). Kundperspektivet kan också sägas vara den direkta länken till det 

finansiella perspektivet, det är kunderna som genererar de intäkter som gör att de 

finansiella målen kan nås (Kaplan & Norton 1996, ss. 63, 85). Samtidigt blir chansen 

till måluppfyllelse inom perspektivet en funktion av processperspektivet eftersom 

processerna där lägger grunden till hur väl företaget kan uppfylla kundernas önskemål.  

Kaplan och Norton (1996, ss. 73–75) identifierar tre huvudsakliga kategorier inom 

vilka mått bör formuleras för att täcka in värdeerbjudandet; produktens egenskaper, 

relation till kunden samt image eller rykte. Produktens egenskaper kan såväl innebära 

dess pris och ledtid som dess funktion och kvalitet. Kundrelationen behandlar främst 

leveransen av produkten och bland annat vilken leveranstid företaget har samt hur 
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kunderna uppfattar hanteringen av företaget. Slutligen rör image och rykte de 

immateriella tillgångar som påverkar hur kunden uppfattar företaget (Ibid, ss. 73–75).    

-Interna processperspektivet 

Det interna processperspektivet definierar och synliggör de processer som är 

avgörande för att företaget ska nå målen i både kundperspektivet och i det finansiella 

perspektivet (Kaplan & Norton 1996, s. 96). Tre olika processer som ingår i 

processperspektivet definieras som innovationsprocess, supply-process och 

eftermarknadsprocess. Kaplan och Norton (1996 ss. 96–97) beskriver 

innovationsprocessen som det tillfälle då företaget analyserar kundernas behov och 

utvecklar erbjudandet ut mot kund. Supply-processen innefattar processen från att 

kunden lägger en beställning tills dess att varan eller tjänsten levererats (Ibid, s. 104). 

Författarna (1996, s. 104) skriver att uppföljningen av supply-processerna traditionellt 

gjorts med hjälp av finansiella mål och mått men att det har gett negativa konsekvenser 

så som exempelvis överflödig produktion mot lager vilket inte motsvarats av 

efterfrågan. Den sista processen, eftermarknadsprocessen, innefattar den typen av 

kontakt företaget har med kunden efter det att varan eller tjänsten levererats, till 

exempel kundservice, garanti och fakturering (Ibid, ss. 105–106).  

-Lärande och utvecklingsperspektivet 

Enligt Kaplan och Norton (1996 s. 126) visar de tre övriga perspektiven i BSc vad 

organisationen måste behärska för att nå den identifierade strategin och lärande- och 

utvecklingsperspektivet visar vad som strukturmässigt krävs för detta. Ett av 

argumenten till att lärande- och utvecklingsperspektivet är en viktig del i BSc är att 

organisationer med för stort fokus på finansiella mål och mått lätt prioriterar bort 

investeringar för framtiden (Kaplan & Norton 1996, ss. 126–127). Lärande och 

utvecklingsperspektivets uppgift är således att utveckla medarbetare, system och 

processer utefter de krav som ställs. För att medarbetarna ska kunna prestera sitt bästa 

krävs det exempelvis tillgänglig och aktuell information om bland annat kunder, 

processer och data av finansiell karaktär (Kaplan & Norton, 1996, s. 134). 

De immateriella tillgångar som ingår i lärande-och utvecklingsperspektivet kan delas 

in i tre huvudkategorier; humankapital, informationskapital och organisationskapital 

(Kaplan & Norton 2004, s. 32). Humankapitalet kan sägas innefatta vilka jobb som 
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måste genomföras och de strategiska kompetenser som behövs och behandlar således 

bland annat den kompetens och färdighet som behövs samt upparbetad know-how 

inom företaget. Informationskapitalet handlar om vilka system som behövs för att 

stödja strategin och innefattar bland annat de databaser för informationsdelning som 

finns i organisationen. Den sista delen, organisationskapitalet, rör företagsklimatet och 

hur det bör vara för att stödja den strategiska inriktningen. Detta innefattar bland annat 

kulturen på företaget, ledarskapet samt teamwork (Ibid, ss. 32, 203). Enligt Kaplan 

och Norton (2004, s. 199) måste dessa tre kategorier integreras och samverka för att 

uppnå maximal nytta.  

2.3.3.2 Bryt ned visionen och formulera strategiska målsättningar 

När företaget valt ut vilka perspektiv som ska användas är nästa steg att konkretisera 

och tillämpa visionen inom dessa (Olve et al. 1999, s. 71). Olve et al. (1999, s. 72) 

menar att det enklaste sättet att konkretisera visionen inom perspektiven är att beskriva 

de ramar som enligt företaget leder till den önskade visionen. Genom att bryta ner 

visionen till konkreta strategier i det balanserade styrkortets olika perspektiv skapas 

ett kraftfullt och lättanvänt verktyg. Genom att göra detta steg identifieras de strategier 

och strategiska mål som anses viktigast för att företaget ska uppnå sin vision. Enligt 

Olve et al. (1999 s. 72) ska den strategiska målsättningen konkretisera hur företaget 

ska skapa och bibehålla identifierade konkurrensfördelar gentemot konkurrenter.  

2.3.4 Steg 4: Identifiera kritiska framgångsfaktorer, utveckla mått, identifiera 

orsak-verkanssamband och skapa balans  

2.3.4.1 Kritiska framgångsfaktorer 

Det fjärde steget bygger vidare på tidigare steg och fastställer, utifrån de strategier som 

redogjorts i respektive perspektiv, vad som är kritiskt att klara av för att företaget ska 

uppnå visionen (Olve et al. 1999, s. 80). De kritiska framgångsfaktorerna beskrivs vara 

nödvändiga för att företaget ska uppnå de strategiska målen i perspektiven och 

slutligen även visionen. Olve et al. (1999, ss. 80–81) påpekar vikten av att stämma av, 

horisontellt såväl som vertikalt, att styrkortet hänger samman på ett lämpligt sätt.  

2.3.4.2 Strategisk kartläggning 

Den strategiska kartläggningen ska enligt Olve et al. (1999, s. 80–81) användas för att 

identifiera orsak-verkanssamband mellan de identifierade målsättningarna i 

perspektiven. Författarna menar att viss avstämning av sambanden görs per automatik 
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då de kritiska framgångsfaktorerna fastställs. Vidare avstämning kan bland annat ske 

genom att illustrera det balanserade styrkortet genom ett flödesschema, vilket kan 

liknas vid Kaplan och Nortons (2004, ss. 9–10) strategiska kartläggning. 

Avstämningen syftar till att kontrollera så att det finns ett samband mellan 

perspektiven och att framgångsfaktorerna eller att måtten inte motarbetar varandra 

(Ibid, ss. 80–81). Den strategiska kartan beskrivs av Kaplan och Norton (2004, s. 10, 

fri översättning) som “[...] den felande länken mellan formulering av strategi och 

genomförande av strategi” och ett exempel av en sådan illustreras i figur 2. Den 

strategiska kartan kan även agera bas för utveckling av mått samt identifiera och 

illustrera orsak- och verkan-samband mellan målen i de olika perspektiven (Olve et al. 

1999, ss. 80–82). Den strategiska kartan är en grafisk förklaring till hur de olika 

perspektiven samverkar i den givna strategin (Ibid, s. 54).  

 

Figur 2: Strategisk karta, egen illustration (Kaplan & Norton 2004, s. 11) 

2.3.4.3 Kriterier för utformning av mått 

Gällande utformning och val av mått finns ett antal aspekter att ta hänsyn till. Bland 

annat att en blandning av utfalls- och drivande mått bör användas samt att specifika 

mått ska tas fram på ett sådant sätt att styrningen främjas (Johansson & Östman 1992, 

s. 53; Kaplan & Norton 2001). Vidare är antalet mått som väljs ut av vikt då 

användandet av för många mått kan leda till det som kallas för information overload 

(Chewning & Harrel 1990). Enligt Bawden och Robinson (2009) innebär detta att 

individens effektivitet försämras när allt för stor mängd av relevant information finns 
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tillgänglig. För att undvika detta rekommenderar Hallgårde och Johansson (1990, s. 

39) att maximalt fem mått per perspektiv används och minst ett per identifierad kritisk 

framgångsfaktor. Olve et al. (1999, s. 134) ger en liknande rekommendation då de 

säger att 15–25 mått vanligtvis räcker för att ge en fullgod prestationsmätning. 

Anthony et al. (2014, s. 403) ger ett vidare spann och hävdar att antal mått bör vara 

mellan 1 till 50, detta sätts dock av författarna i relation till Kaplan och Nortons 

rekommendation som är fyra per perspektiv i ett BSc. 

-Utfalls- och drivande mått 

Det balanserade styrkortet bör innehålla både så kallade utfalls- och drivande mått för 

att kunna ge en bild av var företaget är såväl som vart det är på väg (Kaplan & Norton 

2001). Utfallsmått är, som namnet indikerar, mått som visar utfallet av tidigare 

handlingar och drivande mått är sådana som främjar förändring och indikerar framtida 

resultat (Olve et al. 1999, s. 175). Enligt Kaplan och Norton (1996, ss. 149–150) 

behövs därför båda typerna av mått. Saknas drivande mått går företaget miste om en 

tidig indikator på om strategin och resultaten kommer uppnås samt att förklaringen till 

hur detta ska uppnås går förlorad. Saknas istället utfallsmått går dimensionen förlorad 

som visar att förbättringarna i drivande mått leder till bättre resultat. Risken finns att 

de förbättringar som görs visserligen förbättrar resultatet på kort sikt men att de inte 

har någon långvarig koppling till de strategiska målen. Vidare påverkar, enligt Kaplan 

och Norton (1996, s. 160), de drivande måtten utfallsmåtten inom perspektivet. Orsak-

verkanssambanden kan dock också finnas mellan drivande mått respektive utfallsmått 

i och mellan perspektiven. En annan aspekt som författarna identifierar är att 

utfallsmåtten oftast är av ett generellt slag och applicerbara på flertalet företag och att 

de drivande måtten är mer anpassade efter företagets specifika situation. Exempel på 

hur sådana utfall- och drivande mått kan se ut för illustreras i tabell 1.  
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Tabell 1: Exempel på mått i de olika perspektiven (Kaplan & Norton 1999) 

-Utformning av mått 

Enligt Johansson och Östman (1992, s. 53) har fyra kriterier för utveckling och 

bedömning av ekonomiska mått framträtt vilka ämnar säkerställa dess användbarhet; 

effektkriterier, avbildningskriterier, mätsystemskriterier samt brukarkriterier. 

Vanligtvis anses effektkriterierna vara de viktigaste att uppnå och de övriga fungerar 

som stödjande för att uppnå detta genom att ge en heltäckande bild med olika 

infallsvinklar (Johansson & Östman 1992, ss. 57–58). Effektkriteriet rör enligt 

Johansson och Östman (1992, s. 53) vilken effekt måttet och dess mätning ger på 

organisationen. Mått bör utformas så att de ger de effekter som styrningen syftar till 

att uppnå. Dessa effekter kan dock i vissa fall vara svåra att se och uppfatta, det betyder 

dock inte att sådana mått ska förkastas (Johansson & Östman 1992, ss. 54–54). 

Avbildningskriteriet gäller att mått ska utformas och väljas så att de på ett korrekt sätt 

speglar de huvudsakliga egenskaperna och karaktären hos det som det ämnar mäta. 

Det ska finnas en överenstämmelse mellan vad som skett och vad som framgår av 

mätningen. Enligt Johansson och Östman (1992, ss. 54, 56) är det viktigt att processen 

för insamling av data, uträkning och användning av de framtagna måtten håller en hög 

kvalitet vilket hänförs till mätsystemskriterier. Johansson och Östman (1992, s. 57) 

skriver att "brukarkriterierna avser hur information och mått är anpassade till 

användarnas egenskaper och förutsättningar". En annan del av detta kriterium handlar 

om att mått bör vara utformade och mäta sådana saker att de accepteras som giltiga av 

användarna (Ibid, s. 57). Exempelvis bör mått vara utformade efter 
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kontrollerbarhetsprincipen vilket innebär att individer och enheter endast bör 

utvärderas på sådant som de kan kontrollera, detta med hänsyn till motivation 

(Anthony et al. 2014, s. 386). 

2.3.4.4 Orsak-verkanssamband mellan mått 

Orsak-verkanssamband ska enligt Olve et al. (1999, s. 82) även identifieras mellan 

måtten i och mellan perspektiven. Det är enligt Olve et al. (1999, s. 82) inte 

utvecklandet i sig som är svårt utan att finna orsak-verkanssambandet mellan dem. 

En förutsättning för att BSc ska fungera som ett verktyg för att implementera strategin 

är att orsak-verkanssamband existerar mellan måtten i styrkortet (Kaplan & Norton 

1999, s. 140). Kaplan och Norton (1999, s. 140) menar att en strategi är "[…] en 

samling hypoteser om orsak och verkan". För implementering av strategin är det 

viktigt att dessa tänkta samband tydliggörs och konkretiseras genom mått, och dess 

mål, vars kopplingar går genom det balanserade styrkortets olika perspektiv (Ibid, ss. 

140–141). Även Ittner och Larcker (2003) skriver om vikten av att identifiera orsak-

verkanssamband mellan icke-finansiella och finansiella mått i företagets 

prestationsmätning. Petri och Olve (2014, s. 18) exemplifierar orsak-verkanssamband 

på följande vis: "om vi exempelvis lyckas minska ställtider får vi mer produktiv tid och 

bör kunna tillgodose kundorder snabbare, det vill säga kortare väntetider för kunden".  

2.3.4.5 Balans  

Hallgårde och Johansson (1999, s. 13) beskriver att det balanserade styrkortet ska 

utformas för att hitta balans mellan lång- och kortsiktiga mått, mellan finansiella- och 

icke finansiella mått, mellan framåtblickande- och bakåtblickande mått samt mellan 

interna- och externa mått. Kaplan och Norton (1999, s. 141) tar upp balansen mellan 

utfallsmått och drivande mått. Balansen mellan drivande- och utfallsmått är viktig 

eftersom de drivande måtten ger konkret vägledning till hur företaget ska nå 

utfallsmåtten och de önskvärda resultaten. 
 

Balansen på lång och kort sikt handlar om att skapa en blandning av mått som driver 

företaget i rätt riktning utan att lägga för stort fokus på exempelvis snabba 

förbättringar. Det handlar istället om att på både lång och kort sikt försöka hitta 

medelvägen mellan vad som är viktigt nu och vad som kommer vara viktigt i 

framtiden. Vad gäller den interna och externa balansen handlar det om att hitta balans 
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mellan vad aktieägarna tycker är viktigt och vad som är viktigt för de som arbetar 

internt (Hallgårde & Johansson 1999, s. 13). Ittner och Larcker (2003) hävdar att icke-

finansiella mått kan fungera som en tidig indikator på det finansiella utfallet och 

därmed förbättra styrningen vilket gör att balans måste uppnås även i dessa mått. Petri 

och Olve (2014, ss. 101–102) tillägger även att det finns behov av mått som har en 

framåt- och bakåtblickande där bakåtblickandet blir en funktion för att utvärdera 

händelser och framåtblickandet blir intressant genom att exempelvis planera för hur 

en kund kan tänkas agera i framtiden.  

2.3.5 Steg 5: Fastställ det övergripande styrkortet 

När de ovanstående stegen är genomförda sammanställs delarna till ett sammansatt 

styrkort. Olve et al. (1999, s. 84) framhäver vikten av att styrkortet i sin helhet och 

bakgrundstankarna till utvecklandet av styrkortet presenteras och genomgås med 

samtliga i organisationen. Författarna (1999, s. 84) menar också att dokumentation 

med djupare förklaringar med fördel kan bifogas till de anställda inom organisationen 

för att underlätta implementeringen.  

2.4 Kritik mot balanserat styrkort 

Flertalet författare presenterar kritik mot olika ingående delar av BSc. Detta omfattar 

bland annat strukturen och de antaganden som gjorts av författare som förespråkar 

användandet av BSc. Kritiken som pekas ut av Norreklit, Jacobsen och Mitchell (2008) 

har utvecklats vidare av Madsen och Stenheim (2014) som konkretiserar problemen 

till de orsak- och verkan-samband som BSc baseras på samt en risk för potentiell 

generalisering som eventuellt inte passar in för de omständigheter som råder för en 

verksamhet. Problem som rör orsak och verkan pekas ut som de fall där BSc ger 

missvisande information, detta i form av antingen felande samband där det i 

framtagandet av BSc har gjorts antaganden om utfall som är ofullständiga eller där 

tidsaspekten blir en faktor. Dror (2008) lyfter fram en del generella observationer kring 

begränsningar för BSc. Dessa inkluderar exempelvis brist på eller bristande 

grundläggande riktlinjer när det gäller att ta fram mått och målsättningar i samband 

med framtagning av styrkortet. Författaren (2008) tar även upp den tidsaspekt som 

nämnts ovan av andra författare vilket syftar till det balanserade styrkortets oförmåga 

att ta hänsyn till den fördröjning som kan förekomma i orsak- och verkan-sambanden.  
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2.5 Konceptuell modell 

Den konceptuella modellen som illustreras i figur 3 visar hur teorin ska användas för 

att besvara frågeställningen. Grunden för det balanserade styrkortet är strategin vilken 

i olika former därav utgör en stor del i processen att utarbeta ett BSc. Genom att 

analysera omvärlden och företagets vision samt strategi kan strategiska målsättningar 

samt kritiska framgångsfaktorer identifieras. Konkretiseringar av dessa illustreras 

sedan i en strategisk kartläggning för att ytterligare tydliggöra hur strategin ska 

åskådliggöras genom det balanserade styrkortet. Det är sedan utifrån den strategiska 

kartläggningen, och de underliggande strategiska målsättningarna och kritiska 

framgångsfaktorerna, som mått formuleras. För att skapa ett väl avvägt samt effektivt 

BSc har en rad kriterier också påverkat utformningen av de mått vilka sedermera 

sammanställs i det slutgiltiga balanserade styrkortet. 

 

  

Figur 3: Konceptuell modell 
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3 Metod 

I kapitlet presenteras och beskrivs de metodval som gjorts för att undersöka den 

identifierade problemformuleringen. Först beskrivs den övergripande frågan gällande 

forskningsstrategi. Val och motivering för undersökningsdesign, datainsamling samt 

hur insamlad data analyseras berörs därefter. Avslutningsvis beskrivs kvalitetsmått 

och de forskningsetiska överväganden som gjorts.  

3.1 Forskningsstrategi 
Forskningsfrågan behandlar hur ett BSc kan utvecklas för ett företag och en öppenhet 

och följsamhet gällande materialinsamlingen har därmed ansetts behövas. Djupgående 

samt beskrivande och till största delen situationsspecifik kunskap har skapats. Detta 

kan sägas stämma överens med den kvalitativa forskningsstrategins egenskaper vilken 

enligt Bryman och Bell (2017, ss. 166, 372) bland annat handlar om att göra 

beskrivningar genom ord. Jacobsen (2002, ss. 39, 46–48) skriver vidare att den 

kvalitativa strategin förknippas med djupa beskrivningar, öppenhet, närhet till det 

studerade samt med en subjektivism och fokus på tolkningar, en beskrivning som anses 

stämma med den genomförda forskningen.  

3.2 Undersökningsdesign och metod 
Eftersom en del av syftet med denna studie är att praktiskt utveckla ett BSc för 

företaget Bong Retail Solutions AB har en fallstudiedesign i kombination med 

metoden aktionsforskning valts, något som av Gummeson (1985, s. 73) beskrivs som 

ett lämpligt tillvägagångssätt. Yin beskriver fallstudier som ett bra verktyg för att 

besvara frågor om hur eller varför (Yin 2007, s. 24) och aktionsforskningen beskrivs 

av Jönsson och Lukka (2005) samt Rönnerman (2004 s.13) som en interaktion mellan 

forskare och praktiker där båda verkar för att forskningen ska leda till förändring. Då 

rapportens problemformulering handlar om att ta reda på hur ett balanserat styrkort 

kan utformas på Bong Retail Solutions AB anses fallstudie passa bra som 

undersökningsdesign. Då denna studie, förutom att bidra till existerande teori, har 

syftat till att utveckla ett BSc för att förbättra Bong Retail Solutions AB:s 

prestationsmätning och därmed optimera verksamheten, har det krävts ett nära 

samarbete med nyckelpersoner på Bong Retail Solutions AB. Detta för att med deras 

hjälp kunna skapa en djupare förståelse om företaget.   
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Praktiskt innebar det valda tillvägagångssättet att det balanserade styrkortet har 

framtagits och justerats i samråd med företaget utifrån teorin presenterad i den 

teoretiska referensramen. Från start har representanter från företaget varit med och i 

samråd med oss styrt inriktningen på styrkortet. Att företaget fått vara med och påverka 

redan på detta stadie ansågs viktigt, dels eftersom önskemålet om ett BSc kommer från 

dem men också eftersom det måste passa in i den struktur och arbetsgång de har på 

företaget. Förslag på mått i de olika perspektiven har sedan till största delen utarbetats 

av oss som forskare med hjälp av den teori som presenterats i det andra kapitlet och 

den empiri som presenteras i det fjärde, men under intervjuer har även frågor lyfts 

angående mått som företaget anser är viktiga vilket har påverkat utformningen. Förslag 

på mått har också presenterats för och diskuterats med representanter på företaget för 

att de ska kunna ge feedback och påverka den slutliga utformningen.  

Eftersom studien genomförs inom ramen för fallstudieforskning, och med endast ett 

fall, är ett bekymmer som lyfts fram svårigheten att på vetenskapliga grunder 

generalisera studien (Yin 2007, s. 28). Det samma torde kunna sägas gälla även för 

aktionsforskningen eftersom även den förutsätter en studie med ett eller ett fåtal fall. 

Yin skiljer dock på generalisering av teoretiska hypoteser och generalisering av 

populationer och menar att fallstudier, vars mål är att utveckla och generalisera teorier, 

kan användas för att generalisera teoretiska hypoteser men inte för att göra 

generaliseringar för hela populationen (Ibid, s. 28). Med detta i åtanke anses denna 

studie därmed kunna generaliseras till teori och bidra med kunskap gällande processen 

kring hur ett företag kan använda sig av BSc för att genomgående stödja en 

kundinriktad strategi. 

3.3 Insamling av teoretisk referensram 
Till den teoretiska referensramen har publicerade källor i form av böcker och 

vetenskapliga artiklar inom det relevanta ämnesområdet använts. Böckerna har 

hämtats främst vid Linnéuniversitetets Universitetsbibliotek men i visa fall också 

fjärrlånats från andra universitetsbibliotek. Artiklarna har sökts fram och hämtats 

genom databaserna OneSearch och Google Scholar där filtrering gjorts till att endast 

innefatta artiklar från vetenskapliga tidskrifter. För att hitta relevanta källor har ett 

antal nyckelord använts i sökningen, något som enligt Jesson, Matheson och Lacey 

(2011, s. 27) är viktigt att identifiera såväl före som under litteraturgenomgången. 
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Dessa kan bestå av naturliga och redan identifierade ord för preliminära sökningar men 

utvecklas vanligtvis genom justering efter ord som förekommer ofta i texter om ämnet 

eller som explicit är angivna för artiklar.   

De nyckelord som identifierats och använts, såväl på engelska som på svenska, i 

sökningen inom ramen för denna forskning är följande:  

Balanced scorecard, Strategy, Performance measurement, Manufacturing, Customer 

orientation, Balanced performance measuremen, Management control. 

3.3.1  Källkritik 

En iakttagelse är att Kaplan och Norton som utvecklade BSc har publicerat en stor 

mängd artiklar och böcker om bland annat dess utveckling och förtjänster (se 

exempelvis Kaplan & Norton 1992, 1996, 1999). Den teoretiska referensramen bygger 

därmed i stor utsträckning på texter från dem då de ses som grundkällan. Att till stor 

del använda deras material kan dock ge en ensidig och förstärkt positiv bild av BSc 

och dess fördelar. Refereringar till andra författare användes därför där så ansågs 

rimligt för att stärka trovärdigheten i det påstådda och ett stycke med kritik till BSc 

har lagts till. Eftersom modellen utvecklades i början av 1990-talet är en stor del av 

litteraturen också relativt gammal. Detta har i de flesta fall inte ansetts vara något 

hinder, exempelvis när det gäller beskrivning av de ingående delarna i ett BSc, men 

har kompletterats med mer nutida källor där det ansågs behövas. 

3.4 Datainsamling 

Enligt Yin (2007 ss. 125–126) anses möjligheten till triangulering genom att använda 

flera olika informationskällor som en av styrkorna med fallstudier eftersom det 

underlättar kontroll av enighet. De källor som använts i denna studie, och som 

presenteras nedan, är intervjuer, tillhandahållet material samt observation genom 

rundvandring. 

3.4.1 Intervjuer 

Intervjuer har använts som den primära informationskällan i denna studie, en 

informationskälla som såväl Yin (2007, ss.116–117) som Creswell och Creswell 

(2018, s. 186) nämner som användbar i fallstudier. Som tidigare nämnt ansågs en 

öppenhet och följsamhet krävas för att skapa den djupa kunskap som behövts, men 
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också för att involvera företaget i processen, vilket har lett till att semistrukturerade 

intervjuer använts. En semistrukturerad intervju har, som namnet antyder, en viss 

struktur där ämnesområden och frågor för intervjun är förutbestämda och nedskrivna 

i en intervjuguide men där svaren lämnas i öppet format (Dalen 2015, ss. 34–35). 

Öppna svarsalternativ och en flexibilitet i frågorna behövdes för att ge den nyanserade 

bilden av företaget och samspelet som behövs vid aktionsforskning. Genom de öppna 

svarsalternativen kunde respondenternas tolkningar och företagsspecifika kunskap 

nås, detta samt utförliga och beskrivande svar hade varit svårt att uppnå med fasta och 

fördefinierade svarsalternativ. Eftersom vi som forskare besitter teoretisk kunskap 

rörande BSc ansågs det också angeläget för oss att styra intervjun för att få fram 

användbar information. Det ansågs också viktigt att kunna utgå från färdiga frågor för 

att säkerställa att relevant information för studien genererades, utan frågor att utgå från 

ansågs risken stor att intervjun skulle kunna gå in på sidospår, av denna anledning 

valdes semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt konferensrum i företagets lokaler under tre 

separata tillfällen. Att genomföra intervjuerna hos företaget på plats ansågs viktigt för 

att låta respondenterna vistas i en trygg och välkänd miljö samt för att kunna få 

ytterligare kännedom om företaget. Alla intervjuer spelades in i sin helhet och 

anteckningar gjordes löpande under intervjutillfället för stöd till analysen. Att spela in 

intervjuerna ansågs viktigt för att kunna fördjupa kunskapen och uppfatta sådant som 

inte registrerades under intervjun. Alla intervjuer utgick också från intervjuguider 

vilka förklaras i stycke 3.4.1.2 Intervjuguide.    

3.4.1.1 Urval 

Urvalet av respondenter för intervjuerna har skett i enlighet med vad Bryman och Bell 

(2017, ss. 411–412) definierar som ett snöbollsurval. Vid denna metod hänvisar 

inledande kontaktpersoner forskaren vidare till andra personer som kan anses besitta 

relevant information. Kontakt togs först med företagets Vd via mail vilken sen, 

tillsammans med företagets Business Controller (härefter benämnd controller) deltog 

i en inledande intervju. Den inledande intervjun har sedan lett till vidare intervjuer, 

med controllern men också med produktionsansvarig och en representant från vad som 

kallas för innesälj (se tabell 1). Genom att intervjua dessa personer i enlighet med den 

roll de besitter har specialiserad kunskap till olika perspektiv kunnat lyftas fram. 



 

25(77) 

 

Respondenten från innesälj arbetar främst med kalkyler och offerter till kund samt 

ordrarna vilket innebär att hen besitter fördjupad kunskap i förhållande till 

kundperspektivet6. Produktionsansvarig har specialiserad kunskap i förhållande till 

processperspektivet och Vd samt controller bidrog förutom till en övergripande 

helhetsbild också med mer specialiserad kunskap gällande det finansiella perspektivet 

samt utvecklings- och lärandeperspektivet. Att bli hänvisad till att intervjua främst 

personer med chefsansvar i olika delar av organisationen ansågs fördelaktigt eftersom 

de kan förväntas besitta stor kunskap inom respektive ansvarsområde. Det ansågs 

också fördelaktigt utifrån eventuell framtida implementering eftersom ansvarigas stöd 

och förståelse för verktyget då blir viktigt för att förankra det i verksamheten. Att 

respondenten på innesälj inte har någon uttalad chefsposition ansågs inte utgöra något 

större hot. Då avdelningen är liten finns ingen chefsposition för den internt. 

Försäljningschefen är stationerad i Belgien och då studien gäller Bong Retail Solutions 

AB i Nybro ansågs en intervju med denna inte lika relevant7.  

Respondent Datum Tid Intervjuguide 

Vd och controller 2018-03-27 2 timmar Bilaga 1 

Controller 2018-04-23 1 timme Bilaga 2 

Innesälj och 

produktionsansvarig 

2018-05-09 1 timme Bilaga 3 

Tabell 1: Intervju-respondenter från Bong Retail Solutions AB 

3.4.1.2 Intervjuguide 

Som underlag till intervjuerna har intervjuguider skapats. Intervjuguide är ett i förväg 

förberett underlag med formulerade teman och frågor som används för att underlätta 

kopplingen till studiens inriktning (Dalen 2015, s. 35). Enligt Bryman och Bell (2017, 

s. 454) bör frågorna vara utformade för att täcka in de önskade delarna av studiens 

ämne men kan i semistrukturerade intervjuer utökas efterhand under intervjun. I detta 

fall har frågor lagts till under intervjun för att bland annat be om en utförligare 

beskrivning, för att bekräfta ett svar samt för att gå vidare in på intressanta aspekter 

som tagits upp. Ordningen på frågorna har också ändrats för att följa och främja det 

flyt i intervjun som kan uppnås genom att ställa nästa fråga baserat på vad som sades 

i svaret på den föregående.  

                                                      

6 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
7 Intervju med controller på Bong Retail Solutions 2018-04-23 
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En specifik intervjuguide togs fram för var och en av de genomförda intervjuerna för 

att kunna anpassa frågorna till respondentens primära ansvarsområde, dessa återfinns 

i bilaga 1–3. Respektive intervjuguide byggdes upp kring ett antal områden eller teman 

kopplade till studien vilka var; bakgrundsinformation, strategi, finansiellt perspektiv, 

kundperspektiv, processperspektiv samt lärande- och utvecklingsperspektiv. Alla 

teman användes inte till alla respondenter utan de som var mest relevanta inom ramen 

för respondentens huvudsakliga kompetensområde valdes ut. Vissa frågor som till 

synes efterfrågar samma svar har också använts i de olika perspektiven för att 

underlätta återkoppling mellan delar, ge svaret ur olika synvinklar samt kontroll av 

samstämmighet i svaren. För de intervjuer som genomfördes med två respondenter har 

en gemensam intervjuguide skapats eftersom det ansågs ge ett bättre flyt i intervjun än 

två olika där frågan tydligt var utformad för den ena eller andra. Istället har frågorna 

ställts på ett öppet sätt där båda tillåtits svara. I de fall där frågan ansågs vara 

huvudsakligen anpassad till den ena respondentens kompetensområde efterfrågades 

även svar från denna om det inte gavs initialt.   

3.4.2 Tillhandahållet material 

Sekundärdata, som företaget skapat för andra ändamål än denna studie (Bryman & 

Bell 2017 s. 308), har varit av vikt vid utformningen av det balanserade styrkortet 

främst genom att tydliggöra företagets position och dess historiska utveckling. 

Exempelvis har material från företagets hemsida använts för att beskriva företagets 

historiska utveckling och företagets affärsplan har använts för att få inblick i företagets 

strategi. Det tillhandahållna materialet användes för att ge en kompletterande bild av 

företaget och förståelse för strategin, var de befinner sig nu samt vad de vill uppnå i 

framtiden. Materialet användes också för att förstå och kunna beskriva vad företaget, 

utan eventuella effekter från intervjuarna, anser är viktigt. 

3.4.3 Observation genom rundvandring 

Observation i form av rundvandring på fabriken har använts som ett komplement till 

övrigt material. Detta kan sägas stämma överens med vad Creswell (2013, s. 167) 

definierar som en icke-deltagande observation vilken beskrivs som att forskaren 

studerar omgivningen på avstånd utan avsevärda interaktioner med de/det studerade. 

Under rundvandringen visades bland annat lokalernas utformning samt hur produktion 

av bärkassar och vadderade kuvert går till. Rundvandringen fungerade därmed som ett 
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sätt för oss som forskare att lära känna företaget och få förståelse om dess verksamhet 

och processer. Genom att komplettera beskrivningarna som gavs under intervjuerna 

med att i praktiken se det som beskrevs skapades ytterligare en dimension av förståelse 

för hur och vad som kan mätas och som bör följas upp.  

3.5 Dataanalys 

Eftersom studien syftat till att bidra både till teoretisk kunskap samt att i samverkan 

med Bong Retail Solutions AB utveckla deras verksamhet kan all analys sägas ha skett 

i två riktningar med två olika roller samt i interaktion med representanter på företaget 

(se figur 4). Den har dels gjorts utifrån en forskarroll baserad på befintlig teori och dels 

utifrån en konsultroll där interaktion med företaget har varit den primära 

informationskällan och där företagets input verkat som en källa för att föra projektet 

framåt. Genom detta förhållningssätt kan den praktiska vinningen för företaget 

kombineras med att bidra till samhällelig kunskap. Dessa två roller har behövts vägas 

mot varandra och har använts med ständig eftertanke för att inte den ena skulle ta 

överhanden och utradera den andra. Genom att i för stor del inta en forskarroll skulle 

kopplingen till Bong Retail Solutions AB kunna bli lidande och vice versa skulle ett 

allt för stort fokus på företaget kunna försvåra studiens teoretiska bidrag.  

 

Figur 4: Analysmodell 
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Denna tvåvägsanalys har genomförts iterativt, något som såväl Creswell (2018, s. 192) 

som Jensen och Sandström (2016, s. 28) anser är en bra metod att använda vid 

kvalitativa studier. Genomförd analys har dels påverkat vilken ytterligare data som 

behövts samlas in och därmed ingå i en ny analys, men också efter diskussioner med 

representanter på företaget, främst controllern, gjorts om och anpassats. Att analysera 

materialet löpande ansågs, förutom argument enligt ovanstående, viktigt med hänsyn 

till aktionsforskningens process där revideringar gjorts efter praktikernas önskemål 

och förutsättningar. I enlighet med figuren har respondenterna på företaget därmed 

varit delaktiga i analysen.  

Förutom ovan nämnt har analysen styrts av processen som finns beskriven i den 

teoretiska referensramen under rubriken 2.3 Processen att utforma ett balanserat 

styrkort. I analysen har det empiriska materialet organiserats och kopplats till den teori 

som utgör de olika stegen och där använts för att driva utformningen av det balanserade 

styrkortet framåt. Anledningen till att processen som beskrivs av Olve et al. (1999) 

valdes ut som hjälpmedel för utvecklandet av ett BSc och därmed som ramverk för 

analysen var bland annat att den är utvecklad för en svensk kontext. Den ger också en 

tydlig beskrivning och förslag till arbetsgång vilket ansågs fördelaktigt. 

3.6 Kvalitetsmått 

3.6.1 Begreppsvaliditet 

Yin (2007, s. 55) hävdar att kritiker till fallstudier anser att de ofta har en avsaknad av 

operationella mått samt att personliga bedömningar ligger till grund för insamling av 

data. Ett antagande kan göras om att Yin anser det vara önskvärt att i fallstudier 

generellt stämma av så att uppfattningen gällande specifika begrepp är densamma hos 

forskaren och de som studeras. Genom att koppla detta vidare till aktionsforskningen 

är det möjligt att argumentera för att begreppsvaliditeten på ett enklare sätt skulle 

kunna uppnås i denna studie. Den fortlöpande interaktionen med representanter på 

Bong Retail Solutions AB ger tillfällen att stämma av så att begrepp och ord tolkas på 

samma sätt och begreppsvaliditet kan på så sätt till viss del uppnås. Ytterligare en 

viktig del för att öka begreppsvaliditeten är att personer som ingått i undersökningen 

får läsa igenom ett utkast av rapporten och därigenom konfirmera att forskaren 

uppfattat situationen korrekt (Yin 2007, s. 56). Jensen och Sandström (2016, ss. 66–
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67) lyfter även de innebörden av att forskaren tillsammans med de studerade skapar 

en gemensam uppfattning om vad det är som studeras. Efter första kontakten med 

Bong Retail Solutions AB i Nybro förmedlades således en sammanfattning av de 

problem respondenterna lyft vid mötet för att på så sätt validera att dessa uppfattats 

korrekt samt att respondenterna samtyckte gällande inriktningen av arbetet. Vidare har 

nyckelpersoner som intervjuats fått chans att validera de delar i rapporten som berör 

företaget, i och med detta anses begreppsvaliditet vara uppnådd. 

3.6.2 Intern validitet  

Den interna validiteten behandlar enligt Yin (2007 ss. 56–57) huruvida de slutsatser 

som dras gällande studiens resultat kan anses vara trovärdiga eller ej. Då denna studie 

genomförts genom aktionsforskning har framtagna delar i det balanserade styrkortet 

kommunicerats och diskuterats med företaget vilket har inneburit att företaget haft 

möjlighet att framföra sin åsikt om sådant de inte tyckt stämt in på företaget. Detta har 

således lett till att de slutsatser som studien bidragit till och därmed även det 

balanserade styrkortet kan anses vara trovärdiga. 

3.6.3 Extern validitet 

Extern validitet är ett kvalitetsmått som enligt Yin (2007 s. 57) berör frågor kring 

huruvida en studies resultat kan generaliseras till att gälla andra fall än just det 

studerade. Eftersom rapporten endast behandlat ett fall menar många kritiker att 

generalisering inte skulle vara möjligt. Kritiker som påstår detta jämför dock 

surveyundersökningar, där forskaren kan generalisera resultatet till en hel population, 

med fallstudier där syftet snarare är att generalisera resultat till teori (Ibid, s. 58). Då 

denna studie syftat till att utforma ett balanserat styrkort för Bong Retail Solutions AB 

och det är det enda företaget som utgjort grund för studien är generalisering till en hel 

population inte möjligt. Däremot bidrar studien till teori gällande hur ett BSc kan 

användas som styrverktyg för att genomgående stödja en kundinriktad strategi vilket 

möjliggör generalisering av resultat till teori. Detta genom att med tydliga relateringar 

och motiveringar av de val som görs bidra med kunskap om kundorienteringens 

möjliga implikationer på ett BSc. 
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3.6.4 Reliabilitet 

Reliabilitetskriteriet bygger enligt Yin (2007 s. 59) på att forskaren ska visa på att 

undersökningen går att upprepa och ge samma resultat. Om en annan forskare följer 

samma tillvägagångssätt för den specifika fallstudien skall forskaren få samma resultat 

som tidigare forskare fått. Grundtanken med reliabilitet är att minimera riskerna för fel 

och förvrängningar i undersökningen. Då denna studie genomförts med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer, vilka sällan kan genomföras på liknande sätt av olika 

forskare, kan studiens reliabilitet bli lidande. För att minimera riskerna för detta 

problem hävdar Yin (2007 s. 59) att en grundförutsättning är tydlig och noggrann 

dokumentation av tillvägagångssättet. Samtliga intervjuer under studiens gång har 

spelats in och skriftlig dokumentation genomförts. För att säkerställa korrekt 

uppfattning av det som tas upp i intervjuerna har respondenterna haft möjlighet till att 

ta del av empirikapitlet samt det slutliga resultatet, så kallad respondentvalidering 

(Bryman & Bell 2017 ss. 380–381). Tillvägagångssättet i sin helhet har presenterats i 

metodavsnittet och även intervjuguider har bifogats för att stärka reliabiliteten. 

3.7 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 62) är det viktigt att i all forskning ha en balans 

mellan att skydda de individer som studerats och att lyfta fram samt studera det som 

ger ett bidrag till samhället. Fyra övergripande forskningsetiska krav, vilka också 

verkat som riktlinjer för denna studie, har utformats av Vetenskapsrådet. Dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Enligt informationskravet ska forskningens syfte förmedlas till de studerade och enligt 

samtyckeskravet ska medverkan i en studie vara frivillig (Vetenskapsrådet 2002). 

Detta har bland annat följts genom att vara tydlig med studiens syfte vid interaktioner 

och genom att fråga om tillåtelse innan intervjuer inleds samt om det är tillåtet att spela 

in den. Konfidentialitetskravet innebär att deltagare ska hållas konfidentiella i den mån 

det går samt att personuppgifter ska skyddas från utomstående och i enlighet med 

nyttjandekravet får det material som samlats in om individer inte användas till annat 

än forskning (Vetenskapsrådet 2002). Materialet kommer därför inte användas utanför 

ramarna av denna forskning och konfidentialiteten värnades om genom att inga 

respondenter anges vid namn utan endast med referens till deras titel på företaget. Trots 

att enbart titeln använts kan personen inte sägas vara helt konfidentiell då endast en 
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person innehar vissa titlar, inom ramen för kravet har detta ändå ansetts godtagbart. 

Genom att ange titeln har fokus riktats på ett önskvärt sätt då de åsikter som förs fram 

främst kan anses vara i enlighet med den rollen de innehar på företaget, inte privat.  

Med hänsyn till företaget och dess konkurrensutsatta position har försiktighet också 

iakttagits gällande vilken information som publicerats, till exempel nämns inga av dess 

kunder vid namn och nivåer på specifika målsättningar utelämnas. Ytterligare hänsyn 

och överväganden har behövt göras eftersom studien görs inom ramen för 

aktionsforskning och ämnar utveckla ett instrument som kommer till nytta för 

företaget. Detta sätter oss som forskare i en svår sits dels då den nära kopplingen till 

företaget kan sägas skapa en beroendeställning men också då det kan få implikationer 

för de anställda om förslag lämnas som ändrar hur aktiviteter utförs. Enligt Løchen 

(1972, s. 129) är detta en svårighet som just är förknippad med aktionsforskningen. 

Någon enkel lösning på detta dilemma har därmed inte ansetts finnas, eftertanke och 

hänsyn till det har dock getts under studiens gång. 
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4  Empiri 

I detta kapitel presenteras det material som samlats in om Bong Retail Solutions AB 

och som är relevant för utvecklingen av det balanserade styrkortet. Först ges en 

övergripande presentation av företagets historia samt nuläge. Därefter beskrivs 

företagets organisationsstruktur, den nya visionen och strategin samt företagets 

kritiska framgångsfaktorer och avslutas med företagets nuvarande mätning och 

målsättningar.  

4.1 Företagspresentation 

Bongkoncernen är idag en av de ledande aktörerna inom tillverkning av 

specialförpackningar och kuvert i Europa och har ca 1400 anställda i totalt 14 länder8. 

Bongkoncernen startade som ett bokbinderi år 1737 i Lund och år 1808 flyttades 

bolaget till Kristianstad. År 1920 installeras första kuvertmaskinen och därefter tog 

kuvertproduktionen fart. Cirka 70 år senare blev Bongkoncernen marknadsledande 

inom kuverttillverkning och introduceras kort därefter på OMX. År 2010 fördubblas 

bolaget i storlek vid en sammanslagning med Hamelin (Bong AB 2015). Större delen 

av koncernen arbetar än idag med kuverttillverkning men de anser sig ha störst 

tillväxtmöjligheter inom förpackningslösningar. Fabriken i Nybro är en del i 

koncernen och har från år 2015 omstrukturerat och genomgått omfattande 

strategiförändring. Detta på grund av att de år 2014 fattade beslutet att sluta med 

kuverttillverkning och istället börja arbeta med vad de kallar för Retail solutions, det 

vill säga specialförpackningar och andra lösningar för detaljhandeln (Bong Retail 

Solutions AB 2018a).  

  

                                                      

8 Mailkonversation med controller på Bong Retail Solutions AB 2018-05-18 
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4.1.1 Organisationsstruktur  

Bong Retail Solutions AB består av huvudkontoret i Nybro samt ett försäljningskontor 

i Belgien och en marknadsföringsavdelning i Malmö (Bong AB 2016). 

Försäljningsavdelning i Belgien hanterar internationell försäljning och en säljare i 

Nybro hanterar försäljningen i bland annat Sverige9. 

 

Figur 5: Bong Retail Solutions AB:s organisationsschema, egen illustration (Bong Retail Solutions AB 2018b) 

Organisationsstrukturen på Bong Retail Solutions AB i Nybro består av endast ett fåtal 

hierarkiska led utöver de mellan avdelningsansvariga och ledning (Bong Retail 

Solutions AB 2018b). I huvudsak är det endast den operationella verksamheten som 

har ett extra rapporteringsled. Strukturen i organisationen är traditionellt utformad med 

sammanvävning av den operationella delen med stöttande kund- och 

styrningsorienterade avdelningar. Företagets organisationsschema är illustrerat i figur 

5 vilken visar hur olika avdelningar är operativt sammankopplade. 

Informationsdelning på företaget sker i huvudsak genom möten och anslag. 

Frekvensen på möten varierar men mer företagsövergripande möten sker kvartalsvis. 

Den struktur som råder på företaget och antalet medarbetare gör att möten snabbt kan 

organiseras vid behöv men en digital informationsdelning via ekonomisystemet kan 

exempelvis hålla produktionspersonal konstant uppdaterade på dagsplanering och 

framtida planering utifrån orderstock. Det nya ekonomisystemet är nära kopplat till 

produktion och dess uppföljning. Företaget har dock inget intranät för 

informationsdelning10. 

                                                      

9 Intervju med Vd och controller på Bong Retail Solutions AB 2018-03-27 
10 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
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4.2 Vision och strategi 

Företagets vision lyder enligt följande:  

“We want to be known for developing our customers business by strengthening their 

brand image and enhancing their customers shopping experience through innovative and 

communicative solutions”  

                   (Bong Retail Solutions AB 2018a)  

Visionen grundar sig i de förändringar företaget genomgått i samband med övergången 

från kuverttillverkning till kundanpassade detaljhandelslösningar. Den strategi som 

utvecklats för att företaget ska uppnå den definierade visionen utvecklades och 

implementerades mellan år 2015–2017 och sätter mycket fokus på just kunderna. Från 

att företaget tillverkat standardiserade kuvert i stora kvantiteter fokuseras 

produktionen nu istället på vad kunden vill ha och all produktion styrs utifrån kunden. 

Även de interna processerna, det vill säga hur man arbetar, förändrades och 

medarbetarna var tvungna att lära sig på nytt. Dessutom fick företagets säljare arbeta 

med nya kunder inom andra branscher som efterfrågade annan service än tidigare 

kuvertkunder. I samband med strategiförändringen förändrades också företagets 

relation till koncernen och fabriken i Nybro övergick till att ansvara för vinsten till 

skillnad från tidigare när de betraktades som ett cost-center med ansvar för 

kostnader11,12. Att företaget övergått från cost-center till att ansvara för den totala 

vinsten är något som betonas av både Vd, controller, innesälj och produktionsansvarig 

som en av de största skillnaderna mot tidigare strategi13,14. Produktionsansvarig och 

innesälj menar att detta lett till en helt ny motivation, att jaga vinst snarare än att kapa 

kostnader innebar enligt respondenterna ett helt annat sätt att driva företaget.  

4.2.1 Produktportföljen och marknaden  

Efter strategiförändringen förändrades enligt Vd:n företagets produktportfölj till att 

främst innefatta produkter för kunder i detaljbranschen15. Produkterna är indelade i 

olika produktgrupper där kundanpassade presentpåsar och bärkassar är 

                                                      

11 Intervju med Vd och controller på Bong Retail Solutions AB 2018-03-27   
12 Intervju med controller på Bong Retail Solutions AB 2018-04-23 
13 Intervju med Vd och controller på Bong Retail Solutions AB 2018-03-27  
14 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
15 Intervju med Vd och controller på Bong Retail Solutions AB 2018-03-27  
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huvudprodukter. Enligt Vd:n är det i dagsläget presentpåsarna som står för den större 

delen av försäljningen men bärkassarna beräknas ha stor tillväxt. Förutom dessa 

fokusgrupper säljer företaget även annan special- och transportförpackning i form av 

exempelvis vadderade kuvert och kartonger (Bong Retail Solutions AB 2018a). Den 

största delen av tillverkningen sker inom Bong Retail Solutions AB:s egna produktion 

men kompletteras även med inköpta produkter16.   

Enligt produktionsansvarig och innesälj är styrkorna, framför allt med presentpåsarna 

och bärkassarna, den höga kvalitén och flexibiliteten gällande kundanpassningen. 

Såväl tryck och finish som dimensioner kan anpassas efter kundens önskemål och de 

anställda jobbar hårt på utvecklingen för att tillmötesgå dessa. Att båda produkterna 

tillverkas i samma fabrik, till skillnad från många andra konkurrenter som bara säljer 

det ena, gör också att ett mer heltäckande erbjudande kan erbjudas kunderna där 

företaget kan garantera att det olika produkterna ser likadana ut, till exempel avseende 

tryck. Dessa faktorer anses vara en viktig del eftersom företagets produkter kan ses 

som en reklampelare för deras kunders varor. Av innesälj förstärks vikten av detta 

genom uttrycket ”våra prylar ska bära deras varumärke”17. Det är också 

kundanpassningen och flexibiliteten, främst gällande dimensioner, i kombination med 

att produktionen sker maskinellt vilket ger en snabbhet som representanten för innesälj 

anser är det som differentierar dem mot andra konkurrenter. Representanten säger 

också att de har nischat sig mot att ligga i ett högre kvalitetssegment än sina 

konkurrenter. Gällande presentpåsarna befinner sig även de flesta konkurrenterna 

utanför Europa där exempelvis handtillverkningen i Kina är utstickande medan det för 

bärkassarna finns fler tillverkare även inom Europa18.   

4.2.2 Kunderna 

Kunderna är för Bong Retail Solutions AB en vital del av verksamheten genom det 

kundfokus som etablerats i och med strategiförändringen. Då de standardiserade 

kuverten slutade tillverkas förändrades kundbasen och den övergick till att främst 

innefatta kunder inom konfektionsbranschen. Enligt Vd:n och representanten på 

                                                      

16 Intervju med VD och controller på Bong Retail Solutions AB 2018-03-27  
17 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
18 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
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innesälj hade företaget innan strategibytet bara en stor kund för kassarna men i takt 

med att fokus för företaget ändrades och produkterna arbetades in på marknaden ökade 

antalet kunder. Trots ökat antal kunder arbetar företaget fortfarande med relativt stora 

och välkända företag inom exempelvis kosmetik och märkeskläder19,20. Nu har 

företaget kunder belägna i stora delar av Europa, exempelvis Frankrike, Holland, 

Belgien och Baltikum (Bong Retail Solutions AB 2018a). 

Många av företagets kunder har en egen marknadsföringsavdelning, eller har köpt in 

tjänsten från en reklambyrå, som tar fram den grafiska designen och övriga önskemål. 

Enligt såväl controller som produktionsansvarig innebär detta att Bong Retail 

Solutions AB:s produktutveckling till stor del handlar om att utveckla och förse sig 

själva med verktyg för att klara av de krav som kunder har vad gällande tryck, färg 

och andra önskvärda produktdetaljer21. Många av företagets kunder har högsäsong vid 

jul vilket också leder till att företagets högsäsong centreras till denna tiden. Enligt 

innesälj har de som mest att göra i produktionen från september och några månader 

framåt22. 

4.2.3 Produktionen  

Enligt produktionsansvarig är de steg som förekommer i produktionen viktiga för att 

kunna tillgodose kundernas önskemål. Vid en intervju med controllern framfördes 

bland annat den tidspress företaget måste arbeta mot för att bemöta kundernas 

önskemål. För att kunderna ska bli nöjda måste företaget leverera produkterna till vissa 

kunder inom ett visst tidsintervall under en viss dag annars uteblir det leveranstillfället 

och kunden blir missnöjd23. Eftersom kunden har så pass stor betydelse i den nya 

strategin gäller det alltså att kartlägga även de interna processerna för att undvika 

exempelvis förseningar eller stopp i produktionen vilket i sin tur leder till försenade 

leveranser. Processuellt så har strategiförändringen, som inneburit att företaget 

övergått från tillverkning av kuvert till att tillverka presentpåsar och bärkassar, 

resulterat i ett förändrat tänk. Enligt produktionsansvarig ställer den höga graden av 

                                                      

19 Intervju med Vd och controller på Bong Retail Solutions AB 2018-03-27 
20 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
21 Intervju med controller på Bong Retail Solutions AB 2018-04-23 
22 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
23 Intervju med controller på Bong Retail Solutions AB 2018-04-23 
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kundanpassning, det vill säga att man inte tillverkar några påsar med standardmått, 

också höga krav på produktionen bland annat då inställningar i maskiner inte kan 

standardiseras. Detta leder i sin tur till långa stopp och ställtider till följd av en hög 

variation av produktionscyklerna, vilket även controllern nämner. Samtliga 

respondenter talar också om att den höga standarden på kvalitén leder till höga nivåer 

av svinn. Vidare besitter Bong en relativt stor yta för sin verksamhet för såväl lager 

som produktionsyta. Detta som en följd av den strategiförändring företaget genomgått 

och i takt med att de sålt av och minskat antal maskiner i produktionen. Företaget har 

på grund av den stora ytan tillsatt en projektgrupp som arbetar med att minska 

lagerytan av flera anledningar. Exempelvis för att minska kostnaderna och att optimera 

lagerhanteringen och skapa ett effektivare produktionsflöde 24.  

4.2.4 Medarbetarna 

Strategiförändringen på Bong Retail Solutions AB har inneburit stora förändringar 

även för medarbetare. Arbetet är mer flexibelt och omfattar exempelvis att ställa om 

maskiner, något som inte går att standardisera eftersom kundernas produkter är unika. 

Företaget följer för närvarande upp medarbetarnas kunskap och dokumenterar bland 

annat antalet positioner i produktionen som varje anställd har möjlighet att utföra. 

Detta eftersom de anställdas lön baseras på hur mycket de kan och antalet maskiner de 

kan hantera25. Produktionspersonalen genomgår en introutbildning sedan får de 

genomföra ytterligare utbildningar i mån av tid och till exempel lära sig att hantera fler 

maskiner. Utöver detta ges de anställda möjlighet att genomgå truckutbildning samt 

utbildning inom hjärt-och lungräddning26. Även försäljningspersonalen har mött 

förändrade förutsättningar och den nya strategin innebär att säljarna behöver ha större 

kunskap om de produkter och lösningar som kunden erbjuds. Försäljningspersonalens 

kunskap testas kontinuerligt med olika former av tester och prov27. Utöver detta får 

varje anställd skriva under att de tagit del av och står för den gemensamma 

värdegrunden som Bong Retail Solutions AB tillsammans med de anställda utvecklat 

under år 201628. I årsskiftet 2018 infördes arbete genom projekt inom organisationen 

                                                      

24 Intervju med Vd och controller på Bong Retail Solutions AB 2018-03-27 
25 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
26 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
27 Intervju med Vd och controller på Bong Retail Solutions AB 2018-03-27 
28 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
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vars syfte var att förbättra verksamheten genom att medarbetarna tillsammans arbetar 

i projektform mot olika mål. En grupp har exempelvis som mål att optimera lagret och 

en annan grupp har som mål att optimera produktionen per produktgrupp. De 

påbörjade projekten ligger i linje med företagets nya strategi.  

Vid samtliga intervjuer på företaget har den så kallade Ljungdahls-andan framförts 

som något unikt inom företaget. Namnet lever kvar sen företaget tillverkade kuvert, då 

vid namnet Bong Ljungdahls, och bygger på den företagskultur som finns inom 

bolaget. Ljungdahls-andan handlar i stor utsträckning om att de anställda ställer upp 

för varandra och hjälper till då det behövs29. Respondenterna ger exempel och säger 

bland annat att det sällan ifrågasätts om det behövs att de anställda jobbar över eller 

att de behöver flyttas till en annan maskin30.  

4.3 Nuvarande prestationsmätning 

Företagets nuvarande prestationsmätning är relativt omfattande. Det mäts mycket av 

både finansiell och icke-finansiell karaktär. Det stora antalet mätdata ligger bland 

annat till grund för krav från koncernen, krav på vad som ska finnas i årsredovisningen, 

krav från Bong Retail Solutions AB:s ledningsgrupp och VD samt krav på Bong Retail 

Solutions AB som företag. Prestationsmätningen omfattar och utförs på ett antal olika 

nivåer där mått är utformade efter dessa. Exempel på denna mätning är WACC på 

koncernnivå, försäljningsmätning på ledningsnivå och exempelvis orderingång samt 

resultat på företagsnivå31. För närvarande saknas en etablerad uppföljning av huruvida 

verksamhetens avdelningar arbetar i en riktning som är i linje med den nya strategin. 

Ett resonemang som förts fram av representanter är att företagets mindre storlek gör 

att denna uppföljning till stor grad har baserats på tillit i organisationen om att alla 

medarbetare har förstått strategin och aktivt arbetar för att uppnå denna32.   

                                                      

29 Intervju med Vd och controller på Bong Retail Solutions AB 2018-03-27  
30 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
31 Intervju med controller Bong Retail Solutions AB 2018-04-23 
32 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
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4.4 Identifierade framgångsfaktorer 
Företaget har själva tagit fram ett ramverk för vad som anses vara kritiskt för att 

verksamheten skall utvecklas i önskad riktning. Faktorerna är illustrerade i figur 6 

nedan.  

 

Figur 6: Identifierade framgångsfaktorer, egen illustration (Bong Retail Solutions AB 2018a) 

En viktig framgångsfaktor som företaget har identifierat är investeringar. Efter 

strategiförändringen har det bland annat investerats i ett nytt ekonomisystem. 

Strategiförändringen har dessutom krävt investeringar i exempelvis produktion så som 

nya maskiner. Dessutom har löpande förbättringar gjorts för att effektivisera maskiner 

och maskin-linor genom bland annat sammankoppling och uppgradering vilket ska 

leda till ökad produktivitet och värdeskapande. Med nya maskiner måste de anställda 

lära sig nytt vilket innebär att bland annat kunskap och kompetens har blivit ett centralt 

område. Kunskap och kompetens är en viktig plattform för att stötta och upprätthålla 

en kundorienterad verksamhet. Företaget strävar efter att uppmuntra till och tillgodose 

önskemål om kompetensbreddning för medarbetare vilket gynnar både löneutveckling 

men även de interna processerna genom mer heltäckande uppbackning. Kunskap blir 

även viktigt då nya önskemål på form och format innebär att företaget snabbt måste 

kunna bryta ny mark gällande produktframtagning33,34. 

                                                      

33 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
34 Intervju med controller på Bong Retail Solutions AB 2018-04-23 
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Kundrelationerna är en kritisk aspekt till följd av förändringen i strategi då 

kundorientering står i centrum och förvärvet av en kund kan vara resurskrävande. 

Detta då en ny kund ofta innebär mycket dialog och samarbete kring framtagning av 

nya format och designer specifika för den kunden35. Ett nära samarbete mellan kund 

och företaget blir därför en viktig faktor för att skapa en så lönsam miljö som möjligt 

för både kunder och verksamhet. Det kan även innebära arbete med anskaffning av ett, 

av kunden, önskat material. Detta gör val av partners för produktinköp och potentiella 

leverantörer av material relativt känsligt36.  

Papper är en nyckelkomponent och köps in mått- och material-anpassat efter kundens 

önskemål vilket kan orsaka problem om tillgången till material är begränsat 37. Det har 

visat sig att det blivit svårare att få tag på vissa pappersmaterial i takt med att 

efterfrågan ökat på just denna papperssort. Enligt produktionsansvarig är exempelvis 

den bruna papperssorten ibland svår att få tag på. Kvalité på material är viktigt dels 

utifrån den nischade kundorienteringen men även i produktion för att minimera det 

antal produkter som fastnar i kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll sker i flera steg under 

processen, bland annat i samband med tryck och vikning där stickprover utförs och 

medarbetares engagemang och stolthet i produkterna får en inverkan. Kvalité är som 

tidigare nämnt en väsentlig del för kundorientering, och många av dessa 

framgångsfaktorer är sammanvävda för att tillsammans bygga upp till den utfästa 

strategin. De lägger även grunden för företagets värdeskapande verksamhet, vilket tar 

form av bland annat utöka sitt totala utbud för att erbjuda mer heltäckande lösningar 

till sina kunder 38.  

4.5 Företagets mål 

De huvudsakliga finansiella målen för Bong Retail Solutions AB är tillväxtrelaterade 

och innefattar bland annat en ökning av försäljningen med närmare 40 procent de 

närmsta två åren. Den största delen av den totala tillväxten, närmre 80 procent, 

                                                      

35 Intervju med controller på Bong Retail Solutions AB 2018-04-23 
36 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
37 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
38 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
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beräknas bärkassarna stå för39. Dessutom har företaget ett resultatmål som sträcker sig 

fram till år 2020. 

Eftersom den nya strategin sätter kunden i fokus är det av stor vikt att företaget är 

flexibla och kan möta kundens specifika önskemål. Det krävs också att de levererade 

produkterna håller god kvalité och kan levereras snabbt ut till kund för att minimera 

antalet reklamationer samt att leva upp till kundernas pressade tidsschema40. Vid en 

intervju med produktionsansvarig framhålls vissa punkter som kritiska för att 

produktionen ska rulla på som förväntat. Det handlar bland annat om att hålla en ökad 

output, det vill säga, få ut så många produkter som möjligt på så kort tid som möjligt. 

Att leverera produkterna ut till kund i tid är en viktig målsättning vilket ställer höga 

krav på produktionen. Den produktionsansvariga framhäver dessutom att påsarnas 

utformning, som helt och hållet bestäms av kunden, innebär ökade omställningar i 

produktionen vilket gör att det finns mycket tid att vinna om man kan samköra alla 

påsar av samma storlek samtidigt och på så sätt minska antalet omställningar i 

maskinerna41.  

4.6 SWOT 
 

 

Bong Retail Solutions AB har på egen hand konstruerat en SWOT-analys och några 

av de delar de tagit upp har sammanställts i figur 7. Många av de styrkor som lyfts 

fram behandlar delar som redan beskrivits men som också sätter kunden i fokus, bland 

annat kvalité, produktlösningar, lösningar och kundvård. Som några av de svagheter 

företaget möter lyfts bland annat avsaknaden av ett eget pappersbruk fram samt att 

Bong Retail Solutions AB har låg marknadsexponering bland annat eftersom deras 

                                                      

39 Intervju med Vd och controller på Bong Retail Solutions AB 2018-03-27 
40 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 
41 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 

Figur 7: Bong Retail Solutions AB:s SWOT-analys, egen illustration (Bong Retail Solutions AB 2018a) 
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produkter enbart märks med kundens varumärke och inte med företagets egna 

varumärke. Några av de möjligheter som identifierats handlar om den plastreducering 

som just nu genomförs globalt. Trots detta anser man fortfarande att plastpåsen kan 

betraktas som den största konkurrenten till papperspåsen42. Företaget ser sig också ha 

växande antal kunder inom andra segment vilket kan komma att öka kundkretsen. 

Trots att Bong Retail Solutions AB inte identifierar sig som en vanlig producent av 

presentpåsar och bärkassar av standardformat är de producenter som tillverkar stora 

mängder av standardformat, och därmed till lägre kostnad, fortfarande att betrakta som 

hot. Därutöver anses också minskningen av fysiska butiker som ett hot. 

  

                                                      

42 Intervju med innesälj och produktionsansvarig på Bong Retail Solutions AB 2018-05-09 



 

43(77) 

 

5 Analys 

I detta kapitel kommer framtagandet av det balanserade styrkortet för Bong Retail 

Solutions AB slutföras genom att kombinera och analysera den empiri som 

framkommit ur samarbetet med företaget med den teorin som presenterats i tidigare 

avsnitt. Under processen kommer ingående komponenter vävas samman för att forma 

det slutliga balanserade styrkortet.  

5.1 Steg 1: Definiera branschen, dess utveckling och företagets roll 

Som ett sätt att positionera företaget på marknaden har en porteranalys genomförts 

vilken illustreras i figur 8. Det görs även kopplingar mellan positioneringen utifrån 

Porter-analysen till de ingående delarna i den SWOT-modell som tagits fram av 

företaget själva.  

 

Figur 8: Porters femkraftsmodell för Bong Retail Solutions AB 

5.1.1.1 Hot från befintliga aktörer 

Eftersom Bong Retail Solutions AB differentierar sig från andra genom att tillverka 

specialanpassade påsar är hotet från befintliga aktörer relativt litet. Det gäller dock för 

Bong Retail Solutions AB att fortsatt differentiera sig på ett sätt som stämmer överens 

med kundernas önskemål. Risken är annars att kunderna inte anser att det är värt att 
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köpa av Bong Retail Solutions AB givet att priset för kundanpassade presentpåsar och 

bärkassar blir något högre än för standardiserade. Detta kan i sin tur kopplas till ett av 

de definierade hot som presenterats i företagets SWOT-analys, nämligen att 

producenter av standardformat i många fall kan dra nyttan av stordriftsfördelar som 

Bong Retail Solutions AB inte kan och därmed erbjuda lägre priser.  

Bong Retail Solutions AB är ensam maskinellt tillverkande industri av kundanpassade 

lösningar inom Europa. Närmsta konkurrent finns i Kina men där sker tillverkningen 

för hand. På grund av ökade kostnader i Kina är sannolikheten låg för att 

konkurrenterna, i lika stor utsträckning som tidigare, kan konkurrera med lågt pris. 

Detta ger tillfälle för Bong Retail Solutions AB att stärka sin position ytterligare och 

därmed även minska hotet från befintliga aktörer. 

5.1.1.2 Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Företaget har som tidigare nämnt i empirin flera olika leverantörer där 

förhandlingsstyrkan skiljer sig åt beroende på vilket material leverantörerna levererar. 

Representanter på företaget menar att det bland annat råder brist på vissa 

papperssorter. Detta gör rådande förhållande mellan pappersleverantörerna och det 

Bong Retail Solutions AB även identifierar som en svaghet, att de ej har ett eget 

pappersbruk relevant. Eftersom vissa typer av papper är en bristvara får dessa 

leverantörer högre förhandlingsstyrka. Andra leverantörer av exempelvis vanligt 

papper eller av snöre och lim finns det gott om vilket ger företagets leverantörer av 

dessa material lägre förhandlingsstyrka då företaget lätt kan välja en annan leverantör 

om den nuvarande inte håller måtten.     

5.1.1.3 Kundernas förhandlingsstyrka 

Bong Retail Solutions AB:s kunder har stor inverkan på företagets totala verksamhet 

eftersom de styr hela produktionen genom att beställa kundanpassade produkter. I takt 

med att den nya strategin implementerades förändrades även företagets kundstock och 

trots att företaget fortfarande har några stora företag arbetas allt mindre kunder in 

vilket också leder till att kundernas totala förhandlingsstyrka minskar. Ju fler och 

mindre kunder, snarare än några och stora, desto mindre kan var och en av kunderna 

påverka företagets totala verksamhet. Det styrks även av den möjlighet företaget 

identifierat i sin SWOT-analys, nämligen att företaget har växande antal kunder i andra 
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segment. Nackdelen för Bong Retail Solutions AB, som även är starkt kopplat till att 

företaget behöver bredda sin kundstock för att minska kundernas förhandlingsstyrka, 

är att företaget har relativt låg marknadsexponering. Eftersom de produkter företaget 

tillverkar förses med kundens varumärke och tryck sprids inte Bong Retail Solutions 

AB:s egna varumärke vilket gör det svårare för företaget att attrahera nya kunder. 

Fördelen är att företaget är ensam maskinellt tillverkande industrin i Europa som 

tillverkar kundanpassade bärkassar och presentpåsar vilket ökar chanserna för att 

kunderna hittar företaget ändå. 

5.1.1.4 Hot från nya aktörer  

Även hotet från nya aktörer kan betraktas som relativt litet då det krävs mycket kapital 

för att starta en produktion av maskinell tillverkning av kundanpassade presentpåsar 

och bärkassar. Eftersom Bong Retail Solution AB erbjuder kunderna ytterligare värde 

genom att tillverka bärkassar och presentpåsar i samma fabrik och att de således även 

kan erbjuda samma tryck på båda delarna krävs extra investeringar av nya aktörer för 

att attrahera stora delar av Bong Retail Solutions AB:s kundkrets. Detta bidrar till ännu 

högre inträdeshinder för nya aktörer speciellt eftersom det i den bransch företaget 

verkar inom ofta värdesätts att presentpåsar och bärkassar är enhetliga. 

5.1.1.5 Hot från substitut 

Än så länge betraktar företaget plastpåsen som det största hotet av möjliga substitut. 

Plastpåsen används idag i större utsträckning än pappers-bärkassar vilket innebär att 

hotet är relativt stort men en möjlighet som uppmärksammats av företaget är det 

globala arbete som rör reducering av plast vilket potentiellt kan skifta både efterfrågan 

och pris i favör för en större användning av papperspåsar. Ett övergripande hot som 

råder är den minskning av fysiska butiker som många klädföretag nyttjar men vilket i 

sin tur kan öppna upp för andra produktlösningar än vad som används i dagsläget.  

5.2 Steg 2: Fastställ och stäm av företagets vision 

En del i att utforma det balanserade styrkortet handlar om att stämma av så att alla på 

företaget har en gemensam bild kring företagets vision. Efter intervjuer på företaget 

med VD, controller, Produktionsansvarig och innesälj uppfattas det som att samtliga 

har en relativt tydlig bild om vart de vill nå med visionen och att definitionen av 

visionen kan anses stämma överens sinsemellan.  
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Innesälj lyfter bland annat kritiska faktorer för företaget som innefattar ett tydligt 

kundfokus och visar sig stödja uppfattningen och grundtanken med visionen. Det 

nämns bland annat att kvalité, flexibilitet och snabbhet är viktigt för att företaget ska 

få nöjda kunder och prestera utefter förväntningar. Produktansvarig tolkar sitt ansvar 

för visionen genom att prioritera bland annat ökad output, minskat spill och minskad 

stopptid vilket han slutligen menar på ska mynna ut i nöjda kunder. Visionen kan anses 

förankrad inom företaget och kommer således utgöra grund vid utformningen av det 

balanserade styrkortet.   

5.3 Steg 3: Fastställ perspektiven och bryt ned vision och strategi på 

respektive perspektiv samt formulera strategiska mål 
 

Utformningen av det balanserade styrkortet för Bong Retail Solutions AB utgår från 

de fyra perspektiv som presenterats av Kaplan och Norton (1996, s. 25) vilka benämns 

som finansiella-, kund-, process- samt lärande- och utvecklingsperspektiven. Dessa 

perspektiv har valts ut av flera olika anledningar. Bland annat innefattas de mest 

väsentliga delarna inom en tillverkande industri i de fyra presenterade perspektiven. 

Eftersom huvudfokus i utformningen av det balanserade styrkortet för Bong Retail 

Solutions AB ligger i att arbeta mer kundorderstyrt anses det relevant att fokusera på 

hur kunden, som ju redan innefattas i ett av perspektiven, kan genomsyra styrningen 

snarare än att lägga till ytterligare ett perspektiv som kan riskera att fokus försvinner 

från kunden. Dessutom innefattar redan lärande-och utvecklingsperspektivet de 

medarbetarefrågor som anses vara relevanta för företaget vilket innebär att ett 

medarbetarperspektiv inte ansetts behövas. Nedan presenteras hur de olika 

perspektiven ska bidra till visionen och strategin. 

5.3.1 Finansiella perspektivet 

Även om Bong Retail Solutions AB:s vision i sin helhet inte indikerar några finansiella 

målsättningar blir det tydligt vid både intervjuer på företaget och i företagets strategi 

att de finansiella målsättningarna utgör grunden för resterande mål i de nedre 

perspektiven. Dessutom är det de finansiella delarna som slutligen avgör företagets 

fortlevnad och de är därav väsentliga för företaget i stort. Företaget definierar resultat 

före skatt och tillväxt som de viktigaste finansiella målsättningarna. Då Bong Retail 

Solutions AB nyligen implementerat en ny strategi handlar tillväxten till stor del om 
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att försöka öka marknadsandelarna samt att öka den totala kundstocken och som en 

följd av detta bli mindre beroende av varje enskild kund. Strategiförändringen innebar 

också till stor del att företaget fick börja om från början då en stor del av de anställda 

sades upp och produktionen lades om vilket krävde investeringar i nya maskiner. 

Utifrån de tre strategier som sägs påverka företagets mål och mått, som beskrivits i 

den teoretiska referensramen, kan företaget baserat på ovanstående anses befinna sig 

inom tillväxtstadiet. Företaget anses dock vara i en senare del av tillväxtstadiet och på 

väg mot det upprätthållande stadiet eftersom det nu är ett tag sedan de började 

implementera den nya strategin och tillväxten till största del torde ske genom större 

etablering på marknaden, inte genom en hög grad av investeringar. 

Utifrån ovanstående resonemang formuleras en strategisk målsättning som ska agera 

ledstjärna för de olika perspektiven vid utformningen av det balanserade styrkortet. 

Den strategiska målsättningen för det finansiella perspektivet lyder: "Bong ska arbeta 

för lönsam tillväxt vilket också ska lägga grunden för ett tillfredsställande resultat före 

skatt och således även bidra till företagets fortlevnad". 

5.3.2 Kundperspektivet  

Företaget är en nyligen etablerad aktör inom bärkasse- och presentpåsebranschen och 

besitter därför stora tillväxtmöjligheter och en möjlighet att öka kundkretsen. Trots att 

tillväxtmöjligheten är en del i strategin och visionen som kan kopplas till 

kundperspektivet så är största delen av visionen kopplad till hur kundernas behov ska 

tillgodoses. Bong Retail Solutions AB lägger stort fokus på att kunden ska vara nöjd 

och att arbeta in långsiktiga relationer med kunden. Det blir framförallt tydligt i 

visionen där man beskriver sig vilja utveckla kundernas verksamhet och stärka deras 

varumärke samt bidra till ytterligare shoppingupplevelse för kundernas kunder. Detta 

genom att erbjuda innovativa och kommunikativa lösningar. Det ovan nämnda 

resonemanget mynnar ut i följande strategiska målsättning: "Bong Retail Solutions AB 

ska med hjälp av sitt kunderbjudande försvara och öka i marknadsandelar. Detta 

genom kundanpassade lösningar och genom att sätta kunden i fokus". 
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5.3.3 Interna processperspektivet 

Av visionen att döma är den innovationsprocess som innebär att Bong Retail Solutions 

AB kan erbjuda kunden kundspecifika lösningar viktig för företaget. Detta innebär 

processen att ta fram förslag i samråd med kunden. I supply-processen läggs grunden 

för att Bong Retail Solutions AB ska kunna uppnå andra, kundrelaterade mål som lyfts 

i strategin vilka exempelvis involverar snabba leveranser och produkter med hög 

kvalité. Företaget har flera interna processer som är av vikt för att få nöjda kunder och 

för att slutligen nå de finansiella målen. Att skapa förutsättningar för att ta fram 

kundanpassade lösningar till kunden och att se till att produktionen fungerar 

störningsfritt anses dock vara viktigast. Utifrån ovanstående resonemang har följande 

strategiska målsättning formulerats: "Bong Retail Solutions AB ska arbeta främjande 

för att kunna tillgodose kunder med kundanpassade lösningar. Dessutom ska en 

störningsfri produktion eftersträvas för ökad produktivitet och flexibilitet".  

5.3.4 Lärande- och utvecklingsperspektivet 

En av de viktigaste delarna i visionen med koppling till lärande- och 

utvecklingsperspektivet handlar om att med hjälp av den interna företagskulturen 

främja utvecklandet av kundanpassade produkter. En stor del i visionen bygger på att 

utveckla produkter och kundlösningar som passar kunden vilket kräver att alla 

medarbetare är införstådda i hur det arbetet ska genomföras och hur medarbetarna ska 

förhålla sig till uppgiften. Dessutom behöver medarbetarna utbildas och utvecklas i 

hur produktion och processerna i produktionen ska utföras på bästa möjliga sätt. Detta 

för att uppnå produktivitet och således kunna leverera kundanpassade produkter ut till 

kund snabbt och med hög kvalité. Av ovanstående resonemang följer en strategisk 

målsättning som lyder: "Bong Retail Solutions AB ska kontinuerligt förbättra 

medarbetarnas kunskap och förespråka kompetensutveckling" 

5.4 Steg 4: Identifiera kritiska framgångsfaktorer, utveckla mått, identifiera 

orsak-verkanssamband och skapa balans  

5.4.1 Kritiska framgångsfaktorer  

De kritiska framgångsfaktorerna som identifierats som extra viktiga inför utvecklandet 

av det balanserade styrkortet är en kombination av vad som ansetts viktigt utifrån 

forskarperspektivet och det som företaget själva tagit fram.  
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5.4.1.1 Kritiska framgångsfaktorer gällande företaget finansiellt 

• Nöjda kunder 

• Lönsamma produkter/erbjudanden 

Kritiskt för att företaget ska uppnå de strategiska målsättningarna är att företaget har 

nöjda kunder. Desto nöjdare kunder, desto större är sannolikheten att kunderna 

återkommer och än hellre, att de köper mer än tidigare vilket också påverkar resultat 

före skatt och tillväxt positivt. Dock krävs det att företagets produkter är lönsamma, 

annars spelar det ingen roll hur mycket de säljer om produkterna ändå inte ger någon 

tillökning på företagets vinst.  

5.4.1.2 Kritiska framgångsfaktorer gällande kund 

• Medvetenhet och förståelse för kundernas behov  

• Serviceinriktad personal 

För att Bong Retail Solutions AB ska kunna försvara sin plats i branschen gäller det 

att de är medvetna om vad kunderna efterfrågar och behöver. Företagets strategi och 

det tyngsta argumentet för vad som utmärker Bong Retail Solutions AB från 

konkurrenterna bygger just på deras förmåga att erbjuda kunden exakt det som 

efterfrågas vad det gäller både kvalité, utformning eller leveransrelaterade delar. För 

att kunna erbjuda kunderna det som efterfrågas och tillgodose deras behov krävs en 

serviceinriktad personal som ser möjligheter snarare än svårigheter. 

5.4.1.3 Kritiska framgångsfaktorer gällande process 

• Samordning, flexibilitet och produktivitet  

• Förståelse för kundens önskemål  

För att tillgodose kundernas specifika önskemål måste företaget samordna 

produktionen för att i möjligaste mån arbeta i ett så effektivt och produktivt flöde som 

möjligt. I en kundorderstyrd verksamhet kan flexibilitet anses vara en viktig egenskap 

för att enkelt anpassa produktionen utefter förändrade förutsättningar. För att Bong 

Retail Solutions AB ska få nöjda kunder är det av vikt att även produktionspersonalen 

förstår vad kunden värdesätter. Om kunden blir nöjd av tidsenliga leveranser måste 

medarbetarna arbeta för att hålla tiderna. Om kunden värdesätter hög kvalité före 

leverans i tid måste personalen se till att kvalitén hålls hög och så vidare. 
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5.4.1.4 Kritiska framgångsfaktorer gällande lärande- och utveckling 

• Kontinuerlig kompetensutveckling  

• Främja lärande och en givande företagskultur samt arbeta för framåtanda 

Då Bong Retail Solutions AB genomgått en stor förändring som inneburit nya sätt att 

producera och nytt sätt för personalen att tänka vad det gäller exempelvis kvalité och 

svinn är det av stor vikt att samtliga anställda utbildas. För att behålla den kompetens 

som finns inom bolaget och undvika att företaget blir för beroende av specifika 

anställda är det också att rekommendera att kompetensbreddning sker av båda 

produktions- och försäljningspersonal. Det är exempelvis viktigt att det finns flera 

personer som kan hantera de olika maskinerna. För att den nya strategin ska tas emot 

och implementeras på bästa möjliga sätt måste företaget främja den företagsanda som 

redan finns inom företaget och således skapa motivation hos de anställda att utföra sitt 

arbete på bästa sätt.   

5.4.2 Strategisk kartläggning  

Den strategiska kartläggningen har genomförts utifrån de strategiska målsättningarna 

och de kritiska framgångsfaktorerna. För att enklare kunna illustrera orsak-

verkanssambanden mellan de strategiska målen samt de kritiska framgångsfaktorerna 

i perspektiven har mer konkreta målsättningar tagits fram utifrån dessa. Det är dessa 

konkretiserade målsättningar som illustreras i den strategiska kartläggningen i figur 9.  
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Figur 9: Strategisk kartläggning för Bong Retail Solutions AB  

De konkreta mål som formulerats för det finansiella perspektivet är bland annat tillväxt 

i försäljning och resultat före skatt. Varför dessa mål anses vara relevanta för Bong 

Retail Solutions AB beror delvis på att de uttryckts som önskemål från företaget. Det 

är dessutom något som kan anses stämma överens med företagets formulerade strategi. 

Som relativt ny aktör på marknaden är tillväxt ett relevant mål eftersom företaget 

behöver öka kundkretsen samt behålla nuvarande kunder för att nå upp till 

resultatmålet. Resultatmålet kan även anses relevant för alla vinstdrivande företag 

eftersom dess överlevnad bygger på att de går med vinst. Det blir dessutom än mer 

relevant för företaget att mäta resultatet eftersom de nyligen övergått från att vara cost-

center till att ansvara för vinsten.  
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För att uppnå vinst och tillväxt är företaget beroende av sina kunder. Den strategiska 

målsättningen gällande kunderna handlar om att Bong Retail Solutions AB ska 

försvara kunderbjudandet och öka i marknadsandelar genom att sätta kunden i fokus 

med hjälp av kundanpassade lösningar. Bong Retail Solutions AB:s kunder värdesätter 

att de levererade produkterna levereras i tid och håller god kvalité. Dessutom 

värdesätts kundkontakten eftersom det är genom den nära kontakten som 

kundanpassningen formas. Om företaget kan nå upp till dessa tre punkter bör det leda 

till att företaget behåller nuvarande kunder och förhoppningsvis även tilltalar nya. 

Detta leder i sin tur till tillväxt och förhoppningsvis även vinst.  

Ett av de viktigaste definierade målen gällande kunderna är leveransprecision och för 

att uppnå detta krävs att underliggande mål stödjer tidsenliga och korrekta leveranser. 

Några av de målsättningar som är tänkta att stödja detta är exempelvis hög 

produktivitet och flexibilitet, effektiv lokalanvändning och minskat spill. Genom att 

minska spillet behöver Bong Retail Solutions AB tillverka färre produkter och blir 

därmed med större sannolikhet klara i tid. Detta till skillnad från om spillet är högt och 

de måste slänga många påsar vilket innebär att de måste tillverka fler och under längre 

tid än planerat. Hög produktivitet och flexibilitet innebär att företaget besitter 

möjligheten att anpassa sig till förändrade förutsättningar och därmed har större 

möjlighet att leva upp till kundernas önskemål vilket i sin tur leder till nöjda kunder 

som stannar kvar som företagets kunder. Genom att effektivisera lokalanvändandet 

kan företaget både påverka leveransprecisionen och produktiviteten. 

Leveransprecisionen i den mån att om företaget ser över lokalanvändandet och 

strukturerar om så att ett effektivt flöde kan uppnås kommer produktionen gå snabbare 

och enklare vilket ökar sannolikheten för att produkterna levereras i tid. Som en följd 

av effektiva flöden inom produktionen kommer även produktiviteten att öka, företaget 

kan tillverka mer på mindre tid. Eftersom Bong Retail Solutions AB:s stora 

konkurrensfördel är att de kan leva upp till kundernas specifika önskemål som i många 

fall innefattar bland annat snabba leveranser och hög kvalité är det av stor vikt att de 

arbetar med pålitliga leverantörer som kan leverera material av hög kvalité och 

leverera i tid. Detta blir inte minst viktigt eftersom företaget arbetar kundorderstyrt 

vilket innebär att de saknar möjlighet att hålla lager av kundernas produkter. Dessutom 
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innebär Bong Retail Solutions AB:s arbete med att minska lagerytan att de kommer 

kunna hålla mindre lager av råmaterial.  

Med en produktion av diverse olika storlekar och utformningar på produkterna krävs 

kunskap för hur maskiner ska ställas in och förståelse för kundernas preferenser vad 

det gäller exempelvis kvalité. Det är viktigt att även produktionspersonalen förstår vad 

en kund anser vara god kvalité och vad i produktionen som bör kasseras för att inte få 

missnöjda kunder. Då den nya strategin i större utsträckningen behöver involvera och 

kräver engagemang från de anställda anses nyttjandet av det nya ekonomisystemet 

viktigt för att uppnå detta. Därav har en kompletterande målsättning formulerats kring 

nyttjandet av ekonomisystemet och som också kan anses vara en del i att främja 

företagskulturen om att hjälpas åt, involvera och engagera. 

5.4.3 Ta fram mått 

För framtagandet av måtten har utgångspunkten varit den strategiska kartläggningen, 

och därigenom de strategiska målsättningar och kritiska framgångsfaktorer som denna 

bygger på, samt de olika respondenternas input. Måtten har också utarbetats med de 

kriterier som presenterades i den teoretiska referensramen i åtanke för att dels ge en 

balanserad mätning men också för att maximera styreffekterna. För varje perspektiv 

har fem till sju mått utarbetats vilket ger ett totalt antal på 24 mått. Detta ligger inom 

ramarna för vad såväl Anthony et al. (2014, s. 403) som Olve et al. (1999, s. 134) 

rekommenderar men är några fler än vad Hallgårde och Johansson (1990, s. 39) samt 

Kaplan och Norton (se Anthony et al. 2014, s. 403) förespråkar. En avvägning gällande 

antal mått gjordes men där presenterade mått har ansetts vara nödvändiga och för att 

undvika att generera information som var för aggregerad för att användas. Exempelvis 

ansågs det därför viktigt att dela upp stopptid och ställtid i olika mått istället för att 

använda ett mer övergripande mått för båda. Arbetet med övriga kriterier beskrivs i 

nästkommande stycke och följs sedan av en argumentation kring varför de valda 

måtten anses relevanta för Bong Retail Solutions AB samt varför och hur de olika 

sambanden motiverats. De framtagna måtten och deras identifierade orsak-

verkanssamband kan ses i figur 10 vilken är en illustration av de samband som 

sedermera beskrivs i text. Den valda utformningen av måtten, önskvärd mätfrekvens, 

måttenhet samt en beskrivning återfinns i bilaga 4.  
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Figur 10: Orsak-verkanssamband mellan mått 

5.4.3.1 Kriterier för mått 

Vid utvecklandet av måtten har hänsyn tagits till de kriterier som presenterades i den 

teoretiska referensramen. För att säkerställa arbete mot målen och visa resultatet har 

utfalls- och drivande mått utvecklas för alla perspektiv. Eftersom det finansiella 

perspektivet kan sägas visa slutresultatet och utfallet av strategin ansågs utfallsmått 

vara viktigast i det perspektivet. Det finansiella resultatet ska byggas upp underifrån, 

att identifiera finansiella mått och faktorer som ytterligare driver det finansiella 
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resultatet ansågs därför inte relevant. Drivande mått ansågs därför vara viktigare i de 

nedre delarna av det balanserade styrkortet, främst i processperspektivet samt lärande 

och utvecklingsperspektivet.  

Måtten har också arbetats fram med de fyra kriterierna presenterade av Johansson och 

Östman (1992) i åtanke. Speciellt viktigt har effektkriteriet ansetts vara eftersom syftet 

med BSc är att belysa och påverka de faktorer som anses viktigast för att implementera 

strategin och i förlängningen uppnå visionen. För att uppnå detta har främst olika 

potentiella effekter av ett visst mått diskuterats och den varianten med lägst uppfattad 

risk för felaktig effekt använts. Ett exempel på detta är måtten stopptid och ställtid som 

valdes framför det mer generella måttet ledtid. Det är viktigt att ha en kort ledtid men 

i diskussion med produktionschef framkom det att den höga graden av kundanpassning 

leder till just långa ställtider och i vissa fall stopptider vilket gör det viktigast att mäta 

dem. Även avbildningskriteriet togs hänsyn till på detta sätt genom att utforma måtten 

så att de speglar de underliggande faktorerna.  

För att uppfylla mätsystemkriteriet har mått som till stor del kan räknas direkt ifrån 

företagets nya ekonomisystem använts eftersom detta dels underlättar själva 

proceduren men också säkerställer att de data som sammanställs är av hög kvalitet.  

Genom att genomgående använda mått som är baserade på faktiska händelser istället 

för bedömningar skapas god verifierbarhet. Avslutningsvis har måtten utformats med 

Bong Retail Solutions AB:s användning i åtanke, vad som definieras som viktigt för 

respondenterna och vad de säger om olika mått. Detta för att det ska finnas en 

acceptans och förståelse för måtten. 
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5.4.3.2 Finansiella perspektivet 

För att Bong Retail Solutions AB ska styra mot de strategiska målsättningarna och de 

kritiska framgångsfaktorerna har de mått som presenteras i figur 11 valts ut. 

 

Figur 11: Det finansiella perspektivet 

Enligt Kaplan och Norton (1996, s.48) är det diverse tillväxtmått som är viktigast att 

mäta i tillväxtstadiet. Ett sådant mått är tillväxt i försäljning, vilket kan anses viktigt 

eftersom det torde lägga grunden för framtida goda resultat och vinster. Eftersom den 

nya strategin innebar högt fokus på en marknad företaget tidigare inte fokuserat på är 

det viktigt att följa upp så att detta skifte leder till ökad försäljning. Då företaget anses 

vara på väg ur tillväxtstadiet och in i det upprätthållande anses ett tillväxtmått räcka 

för att täcka in informationsbehovet. Istället anses det viktigt att komplettera det med 

mått som ger en mer övergripande bild av företagets finansiella resultat. I diskussioner 

med controllern har resultat efter skatt lyfts fram som ett önskvärt mått. Detta är ett 

mått som företaget redan mäter i nuläget samt har en uttalad målsättning för, vilket 

leder till att det anses vara ett viktigt mått att använda i det balanserade styrkortet. Ett 

resultatmått anses viktigt för att säkerställa att strategin leder till ökad vinst och därmed 

ökat värde för ägarna. Det specifika måttet resultat efter skatt används, framför andra 

resultatmått, främst av den anledningen att det redan är ett inarbetat mått i företaget 

och därmed något som de enligt controllern vill fortsätta använda.  

Strategisk målsättning: 

"Bong Retail Solutions AB ska arbeta för lönsam tillväxt vilket också 

ska lägga grunden för ett tillfredsställande resultat före skatt och 

således även bidra till företagets fortlevnad" 

Kritiska framgångsfaktorer: 

• Nöjda kunder 

• Lönsamma produkter/erbjudanden 

Utfallsmått: 

• Tillväxt i försäljning 

• Resultat före skatt (EBT) 

• Vinstmarginal per kund 

• Avkastning totalt kapital 

Drivande mått:  

• Omsättningsmix 
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Marginalmåttet vinstmarginal per kund används för att kunna följa upp så att de 

kundrelationer och valet att kundanpassa produktionen leder fram till lönsamma 

kunder. Eftersom Bong Retail Solutions AB har flertalet stora kunder anses det viktigt 

att löpande följa upp så att de har en tillfredsställande vinstmarginal och att kunderna 

bidrar till företagets resultat. Genom att följa upp vinstmarginal per kund kan företaget 

också identifiera mönster mellan olika kunder och dess vinstmarginal och med den 

informationen optimera sin verksamhet och vad de erbjuder kunderna. Avkastning på 

totalt kapital används av liknande anledningar då det anses viktigt att arbeta för att 

ägarna och andra intressenter ska erhålla en avkastning som motsvarar dess 

förväntningar. Avkastning på totalt kapital ansågs lämpligast eftersom det använder 

hela tillgångsbasen och därmed kan sägas ge ett mått på hur väl den används för att 

skapa värde för intressenterna. Dessutom är det av stor vikt att följa upp avkastning på 

totalt kapital för att minska risken för att tillväxten sker på bekostnad av lönsamheten 

i den bemärkelsen att företaget exempelvis investerar i nya maskiner för att attrahera 

nya kunder (Nilsson et al. 2002, s. 148).  

Det sista måttet, omsättningsmix, är det enda drivande måttet i perspektivet och 

används eftersom omsättningsmix anses vara en komponent som påverkar såväl 

resultat efter skatt som vinstmarginal per kund och avkastning på totalt kapital. Vilken 

produktmix som säljs anses således driva flertalet av de finansiella resultaten eftersom 

olika produktgrupper har olika vinstmarginaler. Måttet anses också viktigt att följa upp 

som en indikator på kundpreferenser och produkternas relativa efterfrågan då företaget 

framför allt har ett högt ställt tillväxtmål på bärkassarnas försäljning vilket också driver 

den totala tillväxten.  
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5.4.3.3 Kundperspektivet 

För att säkerställa att värdeerbjudandet levereras till kunden har måtten i figur 12 valts 

ut. 

Figur 12: Kundperspektivet 

Måttet andel reklamationer fokuserar på kvalitet och varans egenskaper och blir 

därmed en indikator på hur väl företaget har lyckats med att producera och leverera 

den vara kunderna beställt. Mängden reklamationer anses framför allt påverka resultat 

före skatt samt vinstmarginal per kund och avkastning på totalt kapital eftersom en 

reklamation ökar företagets kostnader men inte intäkter. Andelen reklamationer anses 

också kunna påverka tillväxt i försäljning. Om såväl existerande som nya kunder får 

undermåliga leveranser ökar risken att de inte kommer lägga fler ordrar hos företaget 

i framtiden vilket kan leda till minskad försäljning.  

Eftersom Bong Retail Solutions AB, som identifierat i deras SWOT, har en låg 

marknadsexponering blir återköpsbenägenhet en viktig faktor att mäta. 

Återköpsbenägenheten anses påverka tillväxten i försäljningen då det dels krävs 

återkommande kunder för att inte förlora andelar men också för att kunderna kan växa 

och har därmed möjlighet att lägga större ordrar. På grund av den låga 

marknadsexponeringen torde förvärv av nya kunder vara en tids- och 

kostnadskrävande process jämfört med redan etablerade kundrelationer. Samarbete 

och gemensam utveckling är också rimligtvis lättare och mer gynnsamt med en kund 

Strategisk målsättning: 

"Bong Retail Solutions AB ska med hjälp av sitt kunderbjudande försvara 

och öka i marknadsandelar. Detta genom kundanpassade lösningar 

och genom att sätta kunden i fokus" 

Kritiska framgångsfaktorer: 

• Medvetenhet och förståelse för kundernas behov 

• Serviceinriktad personal  

Utfallsmått: 

• Andel reklamationer 

• Återköpsbenägenhet 

• Förändring i kundstock 

Drivande mått:  

• Andel leveranser som ej levererats i tid 

• Andel leveranser ej enligt specifikation 
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företaget etablerat en långsiktig relation med. Återköpsbenägenhet anses därmed 

viktigt ur ett relationsperspektiv, men även ett imageperspektiv. Flertalet 

återkommande kunder kan relateras till företagets image då återkommande ordrar kan 

ses som ett bra betyg av kunderna, något som stärker företagets image. Även måttet 

förändring i kundstock anses påverka tillväxten i försäljningen samt vara en indikator 

på företagets image och rykte. En viss tillväxt kan ske genom att företaget erhåller 

större eller fler ordrar från redan existerande kunder men för den höga tillväxt företaget 

eftersträvar torde det också krävas en tillväxt i antalet kunder.  

Det drivande måttet andel leveranser ej enligt specifikation anses påverka de tre 

utfallsmåtten i perspektivet. Detta eftersom brist i kvalitet eller fel i mängd påverkar 

hur många reklamationer som görs, samt hur nöjda kunderna blir vilket påverkar de 

kvarvarande två måtten. Måttet kan sägas bli en indikator på den övergripande 

kvalitén, och förmågan att anpassa sig efter kundernas önskemål. Måttet anses således 

vara viktigt i relation till produkternas egenskaper. Eftersom kunderna styr 

utformningen av produkterna och ingenting är standardiserat är det viktigt att följa upp 

att Bong Retail Solutions AB klarar av att tillgodose vad de lovat. Finns ingen 

återkoppling gällande detta finns risken att säljare lovar produkter som sedan visar sig 

allt för svåra att göra. Eftersom såväl controller som produktionsansvarig talar om 

vikten av att leverera produkterna i tid anses också måttet andel leveranser som ej 

levererats i tid vara viktigt. Detta eftersom det säkerställer att detta även 

fortsättningsvis prioriteras inom företaget. Genom att mäta de gånger som leveranser 

inte sker i tid anses bättre styreffekt uppnås eftersom det tydligare framgår om 

företaget inte skulle lyckas bra, samma argument gäller för måttet andel leveranser ej 

enligt specifikation. Måttet blir också viktigt i förhållande till Bong Retail Solutions 

AB:s rykte och image, görs inte leveranser i tid kan detta avsevärt skada dess anseende. 

Även leveransprecisionen anses påverka alla utfallsmått inom perspektivet eftersom 

en allt för sen leverans torde leda till missnöjda kunder och i de fall då förseningen är 

stor också till reklamationer. Att dela upp leveranser enligt specifikation och 

leveranser i tid till två olika mått som driver samma utfall motiveras med det faktum 

att det dels ger mer tydligt avgränsade mått samt att det tydliggör att det är två olika 

delar som båda måste prioriteras. 
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Alla respondenter har under studiens gång lyft det faktum att de inte vill mäta något 

som innebär att de måste ställa frågor till kunderna eftersom att de upplever det som 

att kunderna finner det påfrestande. Hänsyn har därför tagits till detta vid utformandet 

av måtten i detta perspektiv. Främst är det måtten gällande relationen till kunderna 

som har påverkats då mått som annars hade kunnat mäta detta genom enkäter blir 

irrelevanta. En fullgod bild av det anses ändå uppnås genom att välja substituerande 

mått där resultatet av dem kan sägas ge en indikation på vad kunderna tycker om 

företaget och dess relation.  

5.4.3.4 Interna processperspektivet 

För att kunna erbjuda värdeerbjudandet till kunderna och nå upp till den strategiska 

målsättningen har måtten i figur 13 identifierats och valts ut för att styra och vägleda 

de interna processerna. 

Figur 13: Interna processperspektivet 

Stopptid och ställtid har båda identifierats som viktiga faktorer i supply-processen att 

arbeta aktivt med och minska, något som stödjs av produktionsansvarig. På grund av 

den höga graden av kundanpassning, främst i förhållande till dimensionerna, krävs 

stora omställningar vanligtvis inför en körning av varje ny order. Genom att följa upp 

ställtiden riktas fokus mot hur väl företaget lyckats effektivisera omställningarna men 

Strategisk målsättning: 

 "Bong Retail Solutions AB ska arbeta främjande för att kunna 

tillgodose kunder med kundanpassade lösningar. Dessutom ska en 

störningsfri produktion eftersträvas för ökad produktivitet och flexibilitet" 

Kritiska framgångsfaktorer: 

• Samordning, flexibilitet och produktivitet   

• Förståelse för kundernas önskemål 

 

Utfallsmått: 

• Stopptid 

• Ställtid 

• Lageromsättningshastighet 

Drivande mått:  

• Andel leverans ej enligt specifikation från leverantör 

• Andel leverans i tid från leverantör 

• Antal samkörningar 

• Andel svinn 
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också på att företaget måste fortsätta jobba med detta. Stopptid är ett önskvärt mått att 

följa upp, delvis av samma anledning, men också då oförutsedda stopp i produktionen 

kan bli mycket kostsamt för ett företag. Båda måtten anses i enlighet med detta 

resonemang påverka i vilken grad företaget kan leverera varor i tid och är således 

kopplade till måttet andel leveranser som ej levererats i tid. Vidare anses de också ha 

en påverkan på resultat före skatt eftersom kostnader som uppstår trots att ingen 

produktions sker påverkar resultatet på ett negativt sätt.  

Ytterligare ett önskvärt mätområde inom supply-processen som identifierats av 

controllern är utnyttjandet av lokalerna. Då företaget bytte strategi och i samband med 

detta sålde flertalet maskiner frigjordes en stor del av lokalernas yta. Enligt controllern 

och produktionschefen ser de nu över lösningar för att minska ner på ytan bland annat 

genom att minska lagret. Ett relevant mått att använda blir därför 

lageromsättningshastighet vilket kan hjälpa till att dimensionera lagrets storlek efter 

Bong Retail Solutions AB:s behov och önskade omsättningshastighet. Genom måttet 

kan vinningar därmed också erhållas i form av minskat bundet kapital och måttet anses 

därmed ha kopplingar till avkastning på totalt kapital.  

Leveranser ej enligt specifikation från leverantörer har identifierats som att kunna 

driva och påverka så väl andel leveranser ej enligt specifikation som andel leveranser 

som ej levererats i tid (i kundperspektivet) som stopptid. Om företaget inte kan vara 

säkra på att få rätt kvantitet eller kvalitet kan det påverka deras förmåga att i sin tur 

leverera det och i tid till sina kunder. Stopptiden kan också påverkas genom att 

bristfällig kvalitet kan orsaka stopp i produktionen. Eftersom råvarornas egenskaper 

lägger grunden för hur bra kvalitén blir på företagets produkter är detta en viktig sak 

att följa upp. Detta stärks också av att produktionsansvarig framfört att det i vissa fall 

är svårt att få tag på de mängder papper som de behöver. Eftersom företaget producerar 

till order och inte kan hålla något nämnvärt råvarulager är det också viktigt att följa 

upp andel leveranser i tid från leverantörer. Blir leveranser försenade kan Bong Retail 

Solutions AB:s förmåga att leverera i tid till sina kunder påverkas och företaget kan 

tvingas hålla ett större råvarulager för att minska risken att tvingas till stopp på grund 

av materialbrist.  
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Ytterligare en viktig del i supply-processen, med koppling till ställtiden, är möjligheten 

till samkörningar. Som ovan nämnt är omställningar tidskrävande och kostsamma 

vilket gör eventuella samkörningar gynnsamma för företaget då det minskar 

kostnaderna och alltså ökar resultatet före skatt. Detta då samma typ av produkt med 

samma dimensioner enligt produktionsansvarig kan samköras utan någon nämnvärd 

ställtid. Att följa upp antal samkörningar visar därmed hur den totala ställtiden kan 

minska genom att minska antalet omställningar.  

Controllern har redan på ett tidigt stadie framfört önskemål om mätning kring svinnet. 

I nuläget har företaget relativt högt svinn, något som såväl controller som VD kopplar 

till de höga kvalitetskraven. Produktionsansvarig och innesälj lyfte den tidspress som 

finns för de som genomför kvalitetskontrollen vid packningen efter att produkten gått 

igenom maskinen som en möjlig orsak. Alla respondenter framhöll dock att en 

ytterligare en bidragande orsak till svinnet kan vara att de anställda har samma 

förhållningssätt till detta som när företaget tillverkade kuvert. Kuverten hade lägre 

tillverkningskostnad vilket medförde att företaget kunde arbeta med stora 

säkerhetsmarginaler gällande svinnet och slänga mer än vad som egentligen krävdes 

utan några större ekonomiska konsekvenser. Genom att mäta andelen svinn sätts fokus 

på detta och måttet kan lätt kommuniceras till alla anställda för att göra dem 

uppmärksamma på det. Måttet anses också fördelaktigt ur ett kalkyleringsperspektiv 

eftersom det ger företaget bättre kontroll och uppföljning av dess kostnader. För att 

öka nyttan för företaget är det också viktigt att identifiera orsaken till att en vara är 

defekt, exempelvis att limmet inte fäster, något som inte görs genom det framtagna 

måttet. Förslaget är därför att måttet kombineras med att under en inledande period 

sortera svinn efter kasseringsorsak istället för att slänga allt gemensamt43. Detta kan 

sedan mätas visuellt för att identifiera vad som är de vanligaste orsakerna till svinnet. 

Genom att göra detta kan företaget sedan arbeta aktivt med att åtgärda orsakerna. 

Eftersom syftet är att minska svinnet finns en risk för suboptimering om detta sker så 

att varornas kvalitet blir lidande och andelen reklamationer ökar. Då svinnet kan 

påverka andelen reklamationer blir användandet av båda måtten viktigt för att skapa 

                                                      

43 Intervju med controller på Bong Retail Solutions AB 2018-04-23 
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en balans i arbetet. Måttet anses också ha kopplingar till resultat efter skatt eftersom 

andelen svinn påverkar kostnader och därmed resultatet.  

Det sista framtagna måttet i perspektivet, tid spenderad på utveckling av produkter, 

hänförs till innovationsprocessen och kan främst påverka måtten förändring i 

kundstock samt återköpsbenägenhet. Påverkan anses kunna ske dels genom att tiden 

torde påverka hur nöjda kunderna blir med produkten men också beteendemässigt 

genom att kunderna känner sig prioriterade. Viktigt att komma ihåg är dock att det inte 

finns något självändamål i att spendera mycket tid på utveckling av kundens produkt 

då detta leder till onödigt höga kostnader. Tiden som läggs ner i utvecklingsfasen anses 

även kunna driva hur effektiv produktionen blir, bland annat kan det påverka 

ställtiderna genom att produkter som kan samköras utvecklas men också genom att 

tydliga specifikationer och beskrivningar ges till produktionspersonalen. Att mått 

främst tagits fram för supply-processen beror dels på att det i diskussioner med 

controller, produktionsansvarig samt innesälj är den processen som getts mest tid och 

vikt. Mått som berör innovationsprocessen gavs inte samma vikt eftersom en stor del 

av utvecklingen sker i samarbete med kunderna samt att de kundanpassade 

produkterna gör många mått irrelevanta då det förutsätter en viss standardisering, 

exempelvis måttet nya produkters andel av försäljning. För eftermarknadsprocessen 

gjordes valet att inte inkludera något mått, även om teorin säger att det helst ska finnas 

mått från alla tre processer i det balanserade styrkortet. Anledningen till detta var att 

respondenterna varken lyfte några problem kring de processerna i dagsläget eller 

önskade någon mätning på det. Ytterligare ett argument för detta är att den 

huvudsakliga försäljningsavdelningen inte finns på Bong i Nybro och eftersom det 

BSc som utvecklas är för Nybro-delen specifikt ansågs eftermarknadsprocessen inte 

lika relevant.    

5.4.3.5 Lärande- och utvecklingsperspektivet 

I lärande- och utvecklingsperspektivet har de mått som presenteras i figur 14 valts ut 

för att styra mot de strategiska målsättningarna samt kritiska framgångsfaktorerna för 

att därigenom nå målsättningarna i övriga perspektiv.  
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Flera gånger under intervjuerna har medarbetarnas kompetens och den så kallade 

Ljungdahls-andan lyfts fram som att vara av stor vikt för företaget. Att skapa ett 

företag där de anställda vill fortsätta att vara kvar är därmed av stor vikt och måttet 

personallojalitet blir på så sätt relevant. Måttet kan sägas hänföras till att gälla 

organisationskapitalet då det handlar om att skapa en organisation och struktur som 

gör att de anställda vill stanna kvar på företaget.  

Gällande informationskapitalet i företaget har ett nytt ekonomisystem med koppling 

till produktionen nyligen installerats där flertalet rapporter gällande produktion och 

uppföljning kan genereras. För att säkerställa att det används föreslås måttet andel av 

total personal som nyttjar ekonomisystem vara användbart. Eftersom att 

informationsdelning till största delen sker muntligt anses det viktigt att styra så att de 

verktyg som finns tillgängliga används, vilket sätter fokus på ekonomisystemet. 

Enligt controllern sker en stor del av företagets förbättringsarbete genom olika projekt 

där olika grupper sätts ihop utefter vilket problem som ämnar lösas eller vilket område 

som ska ses över. Att upprätta mätning för dessa, samt för förbättringsområden som 

redan identifierats genom olika projekt, har framhållits som viktigt av controllern. Ett 

av de mått som tagits fram för detta är antal genomförda projekt vilket visar hur väl 

företaget har lyckats arbeta med detta förbättringsarbete och slutfört projekt. Måttet 

Strategisk målsättning: 

"Bong Retail Solutions AB ska kontinuerligt förbättra medarbetarnas 

kunskap och förespråka kompetensutveckling” 

Kritiska framgångsfaktorer: 

• Kontinuerlig kompetensutveckling 

• Främja lärande och en givande företagskultur samt arbeta för 

framåtanda 

Utfallsmått: 

• Personallojalitet 

• Andel av total personal som nyttjar ekonomisystem 

• Antal genomförda projekt 

Drivande mått:  

• Andel medarbetare med önskad kompetens 

• Antal föreslagna projekt 

• Antal eftersläpande projekt 

 Figur 14: Lärande- och utvecklingsperspektivet 
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anses viktigt då det torde vara först när ett projekt är avslutat som fördelarna för 

företaget ges. Vidare kan måttet kopplas till företagets organisationskapital och att det 

är ordnat så att det stödjer arbetet i team för projekten samt ger tid och medel för att 

kunna genomföra dem. Antal föreslagna projekt samt antal eftersläpande projekt är 

de andra två mått för projekten som ingår i det balanserade styrkortet. Eftersom 

projekten till viss del bygger på förslag från de anställda anses det viktigt att uppmuntra 

dem till att lämna förslag. Enligt controllern lämnas i dagsläget inte så många förslag 

i den förslagslåda som satts upp. Genom att mäta detta, vilket sedan också kan sättas i 

relation till antalet genomförda projekt, kan de anställdas motivation till att lämna 

förslag öka då de ser att det ger resultat. Antal eftersläpande projekt visar hur många 

projekt som skulle varit färdigställda men som ännu är aktiva. Måttet anses viktigt för 

att inte fler projekt ska startas än vad som kan hanteras och främjar också kritiskt 

tänkande kring projektens beräknade tidsåtgång. Båda måtten rör Bong Retail 

Solutions AB:s organisationskapital likt föregående mått för projekten men kan också 

till viss del sägas beröra humankapitalet då det krävs kompetenta och kunniga 

medarbetare för att kunna ge välgrundade förslag samt genomföra projekten. 

Gällande humankapitalet är måttet antal medarbetare med önskvärd kompetens en 

viktig komponent. Eftersom produktionen inte kan standardiseras krävs hög kunskap 

för personalen i produktionen och för exempelvis försäljningspersonalen krävs höga 

kunskaper i säljteknik. Genom att mäta detta sätts fokus på att anställa personal med 

rätt kompetens, men framför allt att vidareutbilda de anställda företaget har. Dessutom 

är ett av de identifierade målen för företaget att ha utbildad personal med möjlighet att 

erbjuda kunderna innovativa produktlösningar, vilket också ställer högt krav på de 

anställdas kompetens. 

De tre drivande måtten i perspektivet driver i samverkan utfallsmåtten men också 

utveckling- och lärande som stort. Exempelvis kan antal medarbetare med önskad 

kompetens såväl som antal föreslagna samt eftersläpande projekt påverka antal 

genomföra projekt. Detta genom att medarbetarna behöver ha kunskap inom området 

för att kunna komma med välgrundade förslag samt att det behövs förslag på projekt 

för att det ska finnas några att genomföra. Vidare är alla mått i perspektivet av generellt 

slag vilka tillsammans bildar en helhet och i samverkan påverkar de mått, och därmed 

underliggande processer, som återfinns i processperspektivet. Till exempel kan 
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personallojaliteten ha påverkan på alla mått i processperspektivet eftersom upparbetad 

företagsspecifik kunskap som påverkar de olika ingående delarna går förlorad när en 

anställd säger upp sig. Produktionsplanering som främjar samkörningar och den tid det 

tar att göra en omställning av en maskin är bland annat det som torde påverkas när 

denna kunskap går förlorad.  

5.4.3.6 Balans 

Balans har varit en ständig faktor att ta hänsyn till under framtagandet av mått och 

utformningen av det balanserade styrkortet. Den framåtblickande och bakåtblickande 

balansen har tagits i beaktning framförallt vid utformningen av måtten och mått som 

exempelvis återköpsbenägenhet ger företaget en relativt tydlig fingervisning av vad 

kunderna tycker och hur de kommer agera framåt sett. Andra mått som exempelvis 

resultat eller stopp- och ställtid ger snarare ett bakåtblickande perspektiv av företaget 

vilket indikerar hur företaget har presterat bakåt sett. Balansen på lång och kort sikt, 

har också varit viktig att ta hänsyn till. Exempelvis har mått som handlar om att mäta 

nivån av de anställdas kunskap, men även finansiella mål så som tillväxt, syftat till att 

ge effekter på längre sikt. Mått som exempelvis andel reklamationer eller antal 

samkörningar är tänkta att ge mer kortsiktiga implikationer men där följdeffekterna av 

att uppmärksamma måtten kan bidra till långsiktiga vinningar.  

Det mått som ser till nyttjandet av ekonomisystemet bland personal har ett både 

kortsiktigt och långsiktigt syfte. Kortsiktigt kan måttet tänkas styra personalens 

agerande rörande systemet men på lång sikt blir det även ett mått för exempelvis hur 

effektivt systemet skulle kunna utgöra en plattform för informationsdelning och 

vardaglig styrning. Vad det gäller balansen mellan perspektiven har relativt lika antal 

mått i samtliga perspektiv formulerats. Trots att företaget med sin kundinriktade 

strategi kan tänkas ha flest mått inom kundperspektivet visade det sig vara nödvändigt 

att bygga vidare på den kundorienterade strategin i samtliga perspektiv, inte enbart i 

kundperspektivet. Måtten som utformats är av både finansiell och icke-finansiell 

karaktär vilket stödjer teorin om att hitta en balans mellan dessa. 

5.5 Steg 5: Fastställ det övergripande styrkortet 

Det slutliga balanserade styrkortet presenteras i figur 15 och illustrerar de mått som 

är viktiga för att företaget ska uppnå sina målsättningar.  
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Figur 15: Balanserat styrkort för Bong Retail Solutions AB 
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Tanken är att utbildningsmåtten ska stödja målet om hög kunskap, ökat antal utbildade 

medarbetare och stödja medarbetare till att genomföra innovativa lösningar. 

Utbildningsmåtten förväntas också stödja målen om ständig utveckling och att främja 

företagskulturen eftersom utbildning skapar en känsla av betydelse hos de anställda, 

vilket förhoppningsvis ska leda till ökad motivation. Motivationen och de anställdas 

åsikter gällande Bong Retail Solutions AB är tänkt ska kunna följas upp genom 

personallojalitetsmåttet. Gällande investeringen i ekonomisystemet har en målsättning 

formulerats för att öka användningen. Projektmåtten är till för att främja 

företagskulturen men leder också utvecklingen av andra mål i exempelvis 

processperspektivet. Genom att implementera projekt vars syfte exempelvis är att 

minska lager kan mål som behandlar lageroptimering uppnås.  

Mått som ger en uppskattning av storleken på svinnet är direkt hänförbart till målet om 

att försöka minska svinnet. På samma sätt är mått så som stopptid, ställtid, antal 

samkörningar och leveranser enligt specifikation mått som syftar till att stödja målen 

om produktivitet och flexibilitet vilket också leder till att mål gällande nöjda kunder 

kan uppnås. För att nå de slutliga finansiella målsättningarna gällande vinst och tillväxt 

behöver företaget behålla tidigare kunder och även attrahera nya. Detta följs upp 

genom att mäta hur nöjda kunderna är exempelvis genom återköpsbenägenhet och 

andel reklamationer samt hur företagets kundstock förändras.  
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6 Slutsats 

I rapportens avslutande kapitel presenteras de slutsatser och resultat som studien 

bidragit med i förhållande till problemformuleringen och syftet. Det framtagna 

balanserade styrkortets implikationer för såväl företaget som för teori och praktik i 

ett större sammanhang diskuteras. Avslutningsvis förs en kortare reflektion över 

arbetet och förslag till framtida forskning presenteras. 

6.1 Slutsatser 
Denna studie har syftat till att besvara frågeställningen: 

• Hur kan ett balanserat styrkort utformas för Bong Retail Solutions AB i 

Nybro för att anpassa prestationsmätningen till den kundorienterade 

strategin? 

Utformningen av det balanserade styrkortet har tagit utgångspunkt i processen 

beskriven av Olve et al. (1999) vilka har identifierat viktiga steg i 

utformningsprocessen. Vid utformning av måtten i det balanserade styrkortet har extra 

hänsyn tagits till de dimensioner som Kaplan och Norton identifierar som kritiska för 

att uppnå vad det balanserade styrkortet syftar till att uppnå, nämligen att sammanväva 

samtliga delar i företagets prestationsmätning. Det balanserade styrkortet har grundats 

i de styrkor och svagheter som identifierats i samband med att företaget implementerat 

den nya strategin. Det slutgiltiga balanserade styrkortet har presenterats i Steg 5 och 

diskussionen kring de mått som tagits fram har presenterats tidigare i analysen. Studien 

har därmed bidragit till praktisk relevans genom att utveckla och förbättra 

Bong Retail Solutions AB:s prestationsmätning och uppföljning anpassat till 

företagets strategi. I en vidare synvinkel kan studien också förväntas ge praktisk 

inverkan på hur andra företag kan använda det balanserade styrkortet för att 

stödja en kundorienterad strategi. Genom att tydligt motivera och argumentera för de 

vägval som gjorts kan andra företag följa tankesätten som lett fram till det 

kundanpassade styrkortet och översätta det till deras verksamhet. 

Studien har syftat till att generalisera resultat till teori, snarare än till andra företag. 

Studien har också ämnat bidra till teorin genom att visa på hur ett balanserat styrkort 

kan utformas som ett verktyg för att genomgående stödja en kundorienterad strategi, 

vilket i sin tur ger svar på studiens generaliserbarhet. Detta har gjorts genom att 
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befintlig teori gällande balanserat styrkort har applicerats på det specifika 

fallet, Bong Retail Solutions AB, och utifrån detta har ny kunskap skapats gällande 

hur BSc kan användas för att genomgående stödja en kundorienterad strategi. Detta då 

det förefaller finnas luckor inom vad som är skrivet om hur det balanserade styrkortet, 

som modell, kan användas för att genomgående stödja en kundorienterad strategi. 

Studien har således bidragit till teori genom att visa hur ett företag, som vill bli mer 

kundorienterat, kan ha nytta av att använda ett balanserat styrkort. Sammanfattningsvis 

består studiens teoretiska bidrag i att visa hur kunden kan genomsyra alla perspektiv i 

det balanserade styrkortet och på så vis, på ett naturligt sätt, genomsyra samtliga 

verksamhetsområden. Detta är av stor vikt eftersom kunden är så pass viktig i Bong 

Retail Solutios AB:s verksamhet vilket också kan lägga grunden för hur ett BSc i stort 

kan användas för att fokusera mer på kunden. För att verkligen sätta fokus på kunden 

i företagets styrning har samtliga perspektiv i det balanserade styrkortet kopplats till 

kunden. I lärande- och utvecklingsperspektivet sätts kunden bland annat i fokus genom 

att införa ett mått som mäter andelen anställda med önskad kompetens vilket även kan 

kopplas till målet företaget har kring att personalen ska ha möjlighet att utföra och 

erbjuda kunden innovativa lösningar. I processperspektivet är nästintill alla mått 

kundfokuserade i den mån att hänsyn tagits till att företaget ska lyckas leva upp till de 

mest väsentliga delarna som kunderna tycker är viktigt och värdesätter. Bland annat 

har hög kvalité och leverans i tid identifierats som viktiga faktorer för att tillmötesgå 

kunderna vilket innebär att dessa varit i åtanke vid utformning av samtliga mått. Vidare 

kopplat till kundperspektivet har samtliga mått fokus på kunden och i detta fall 

återkoppling på hur väl företaget lever upp till kundens preferenser, huruvida kunden 

är nöjd eller ej. För ett vinstdrivande företag, som Bong Retail Solutions AB, är vinst 

avgörande för dess överlevnad. Detta innebär att det finansiella perspektivet och de 

mått utformade inom detta inte får glömmas bort eller förminskas.  

Det utformade balanserade styrkortet kan ses som en karta som Bong ska följa, en 

representation över de viktigaste delarna som måste genomföras för att skapa värde 

för kunden. Kan företaget få nöjda kunder genom att erbjuda något som kunden anser 

sig vilja betala för ger det värde tillbaka till företaget i form av pengar. Bong Retail 

Solutions AB kan, genom att implementera det balanserade styrkortet, uppnå en 

enhetligt inriktad styrning som till fullo stödjer den kundorienterade strategin. 
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Styrkortet kan också fungera som ett verktyg i samband med implementeringen av 

strategin för att upptäcka eventuella brister i strategin eller uppmärksamma då 

styrningen och den operativa verksamheten inte agerar i enlighet med strategin. 

6.2 Reflektioner över arbetet 

Eftersom studien genomförts på ett företag har viss känslig information behövt 

utelämnas för att inte riskera att företaget tar skada då såväl kunder som konkurrenter 

kan ta del av den publicerade rapporten. Trots att samtliga mått i det balanserade 

styrkortet diskuterats och argumenterats för kan det i vissa fall finnas information som 

styrker måtten ytterligare men som inte har kunnat tas med i argumentationerna på 

grund av hänsyn till företaget. För att ytterligare öka studiens trovärdighet hade det 

vidare varit önskvärt att genomföra fler intervjuer på företaget och med ökat antal 

personer. Exempelvis hade intervjuer med anställda i fabriken och med en annan syn 

på den operativa verksamheten kunnat bidra till användbara insikter. Med den 

tidsbegränsning som funnits har inte fler än tre intervjuer hunnits med. Trots det har 

intervjuerna tillsammans med det tillhandahållna materialet från företaget gett en bra 

bas för utformningen av det balanserade styrkortet.  

Med hänsyn till den kritik som lagts fram i den teoretiska referensramen under rubrik 

2.4 Kritik mot balanserat styrkort är en stor fråga gällande studiens validitet också 

giltigheten i de orsak-verkanssamband som identifierats. Eftersom sambanden endast 

bygger på antaganden finns risken att dessa har dragits på felaktiga grunder. För att 

minska risken för detta har diskussioner och argumentationer för varför sambanden 

anses finnas förts under flera tillfällen och endast mått som genom logik kan kopplas 

till varandra har sammanförts.  

Studien har som tidigare nämnts genomförts genom aktionsforskning vilket innebär 

att studiens resultat och tankar kring utformningen av det balanserade styrkortet stämts 

av under arbetets gång med representanter på företaget. Genom respondentvalidering 

har representanter på Bong Retail Solutions AB haft möjlighet att korrigera eventuella 

missuppfattningar eller feltolkningar. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

För vidare forskning inom ämnet hade det först och främst varit intressant att följa upp 

hur en eventuell implementering av styrkortet kunnat genomföras. Det hade även varit 

intressant att studera huruvida de styreffekter av det balanserade styrkortet som vi som 

forskare förväntat oss blev som förväntat. Ett alternativ hade således varit att studera 

Bong Retail Solutions AB efter implementering av det balanserade styrkortet. Något 

som även reflekterats under arbetets gång hade varit möjligheten till att utnyttja 

fördelarna med det balanserade styrkortet vid själva strategiformuleringen vilket också 

hade kunnat utgöra ett alternativ för fortsatt forskning.   
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Bilaga 1: Intervjuguide Vd och controller 2018-03-27 
 

Tema Företaget: 

• Vad är era roller inom företaget? 

• Kan ni beskriva företagets verksamhet? 

 

Tema Strategi: 

• Ni har nyligen omarbetat strategin, hur skulle ni beskriva den nya strategin 

jämfört med den gamla? 

• Hur kommer det sig att ni omarbetat strategin under 2015–2017?   

• Vad skulle ni säga är viktiga mål som genomsyrar verksamheten? Exempelvis 

tillväxt. 

• Vilka delar är viktiga/kritiska att genomföra på ett bra sätt för er som företag 

och den valda strategin? Finns det delar som ni anser att det är viktigt att ni blir 

bättre på och i sådana fall vilka är det? 

Tema Prestationsmätning: 

• Vad har ni för nuvarande prestationsmätning och hur följs den upp? 

Förändrades denna efter att strategin omarbetats? 

• En av de största fördelarna med balanserat styrkort är att fokus flyttas från att 

enbart inbegripa finansiella mått till att ta hänsyn till icke-finansiella mått. 

Utifrån den strategin ni bedriver nu, vilka icke-finansiella delar tror ni är 

viktiga att följa upp? 

• Vilka icke-finansiella mål/mått lägger ni fokus på nu? 
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Bilaga 2: Intervjuguide controller 2018-04-23 
 

Tema nuläge: 

• Hur var visionen definierad innan ni ändrade strategin?  

• Vad har ni för nuvarande prestationsmätning? 

• Hur ser organisationsstrukturen ut? Har ni olika avdelningar och hur ser 

ansvarsfördelningen ut?   

Tema Finansiellt perspektiv: 

• Vilka är de övergripande finansiella målen? 

• Vilka anser du är de viktigaste finansiella måtten för Bong att följa upp? 

• Vad är kritiskt att ni gör bra inom detta perspektiv för att nå upp till 

målsättningarna? 

Tema Kundperspektivet: 

• Mäter ni något gällande kunderna idag och i sådana fall vad? 

• Vad anser du är viktigast att ni mäter och följer upp inom detta perspektiv? 

• Är fösäljningspersonalen anställda av Bong i Nybro, av koncernen eller av 

någon annan? 

• Vad är kritiskt att ni gör bra inom detta perspektiv för att nå upp till 

målsättningarna? 

Tema Processperspektivet: 

• Vilka anser du är de viktigaste processerna och hur skulle du beskriva dem? 

• Hur definierar/avgränsar ni era processer? Ses hela produktionen som en 

process eller är papperspåsar en process, vadderade kuvert en process, 

alternativt ses olika delar såsom till exempel material”framkörning” som en 

process, produktionen som en osv (eller annan indelning)? 

• Vad är kritiskt att ni gör bra inom detta perspektiv för att nå upp till 

målsättningarna? 

Tema Lärande och utvecklingsperspektivet: 
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• Vad krävs i utbildnings-/utvecklingssyfte för att hålla processerna så effektiva 

som möjligt?  

• Mäter ni något gällande kunskap/utbildning? 

• Använder ni något informationssystem och i sådana fall i vilken 

utsträckning?  

• (Om nej på föregående fråga) Hur får de anställda tillgång till ny 

information?  

• (Om ja på föregående fråga) Används de system som finns/är det något 

problem med det? 

• Vad är kritiskt att ni gör bra inom detta perspektiv för att nå upp till 

målsättningarna? 
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Bilaga 3: Intervjuguide innesälj och produktionsansvarig 

2018-05-09 
 

Tema bakgrund: 

• Vad är din titel och roll på företaget? 

• Hur länge har du jobbat på Bong? 

• Beskriv din avdelnings del från kunden beställer till leverans.  

• Är ni delaktiga i den utvärdering och uppföljning som görs idag? Hur? 

  

Tema marknad: 

• Hur ser konkurrenssituationen ut för er? Var finns era konkurrenter? 

• Vilka andra varor tror ni är det största hotet mot era produkter? 

• Hur ser er kundbas ut i dagsläget? 

• Är det några av komponenterna i era produkter som är svåra att få tag på?  

• Var finns era leverantörer? Handlar ni lokalt eller är det något annat som styr? 

• Tror ni att det är svårt för nya konkurrenter att ta sig in på marknaden? Vad kan 

verka som hinder för att fler ska göra det? 

  

Tema strategi: 

• Hur definierar ni strategin? Har den blivit tydligare eller förändrat ert sätt att arbeta 

sen ni övergick till att tillverka specialförpackningar?  

• Er vision är: “We want to be known for developing our customers business by 

strengthening their brand image and enhancing their customers shopping experience 

through innovative and communicative solutions” Vad skulle du säga är viktigt för 

företaget för att uppnå visionen? Vad innebär visionen för dig? 

   

Tema Kundperspektiv 

• Finns det några mål för försäljningsavdelningen gällande kunder? 

• Hur arbetar ni för att göra kunderna nöjda idag?  

• Vad är viktigast för att göra kunderna nöjda?  
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• Vad anser du saknas för att optimera uppföljningen gällande kunden?  

• Vilken information samlas in om kunden? 

  

Tema Processperspektiv 

• Vilka är de viktigaste interna processerna?  

• Har ni någon form av produktutveckling? 

• Vad är viktigast inom produktionen för att leverera produkter med hög kvalité 

snabbt ut till kund? 

• Vad är det vanligaste “felet” i produktionen? Vad behöver framförallt 

uppmärksammas?  

• Vad skulle du definiera som viktiga målsättningar inom produktionen? 

• Har ni någon form av utveckling av IT-system för produktionen? 

• Beskriv hur försäljningsprocessen går till 

  

Tema Lärande- och utvecklingsperspektiv 

• Hur förmedlas övergripande information från ledningen till er? 

• Hur förmedlar ni information till anställda på avdelningen?  

• Hur skulle ni beskriva företagskulturen? Är det något som präglar den dagliga 

verksamheten?  

• Genomför ni någon form av utbildning för personal? I sådana fall vad?  

• Vad anser du saknas för att optimera uppföljningen gällande processer i 

organisationen och produktionen?  
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Bilaga 4: Beskrivning av mått 

 

Finansiella perspektivet 

 

Benämning: Tillväxt i försäljning  

Måttenhet: Procent (%) 

Mätfrekvens: Månadsvis 

Typ av mått: Utfallsmått 

Beskrivning: Tillväxt i försäljning mäts som skillnaden mellan månadens försäljning för 

innevarande år och samma månads försäljning föregående år dividerat på samma månads 

försäljning föregående år. Tillväxten i försäljningen bör mätas månadsvis och i jämförelse 

med föregående år eftersom det är viktigt att kunna följa upp tillväxten utan påverkan av den 

säsongsvariation som företaget har i sin försäljning. Eftersom tillväxt är en så pass viktig del 

i företagets strategi krävs tät uppföljning för att kunna tillsätta åtgärder om tillväxten inte är i 

enlighet med vad som krävs för att uppnå målsättningarna.  

Formel: 
Försäljning period 1−försäljning period 0

Försäljning period 0
  

 

Benämning: Vinstmarginal per kund 

Måttenhet: Procent (%)  

Mätfrekvens: Årsvis  

Typ av mått: Utfallsmått 

Beskrivning: Vinstmarginalen beräknas genom att dividera resultat per kund med kundens 

totala ordervärde per år. Varför det kan anses relevant att mäta vinstmarginalen per kund 

årligen har att göra med att företagets controller och innesälj menar att flera av Bong Retail 

Solutions AB:s kunder lägger beställning vid ett fåtal tillfällen. I och med detta blir det 

relevant att mäta på årsbasis så att samtliga beställningar företaget gör under året tas med och 

ger en samlad bild av kunden.   

Formel: 
Resultat per kund

Kundens totala ordervärde
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Benämning: Resultat före skatt (EBT) 

Måttenhet: SEK 

Mätfrekvens: Kvartalsvis 

Typ av mått: Utfallsmått 

Beskrivning: Resultat före skatt är något som företaget kan få ut genom den redovisning 

som görs inom företaget. Den kvartalsvisa uppföljningen rekommenderas för att företaget 

ska kunna korrigera, följa upp och skapa sig en uppfattning om hur de ligger till i förhållande 

till sina målsättningar. Om företaget befinner sig i ett läge som inte överensstämmer med vad 

som är planerat bör åtgärder vidtas vilket underlättas om uppföljning görs med tätare 

mellanrum.  

 

Benämning: Avkastning totalt kapital 

Måttenhet: Procent (%) 

Mätfrekvens: Årligen 

Typ av mått: Utfallsmått 

Beskrivning: Avkastning på totalt kapital mäts genom att dividera rörelseresultatet och de 

finansiella intäkterna med företagets totala kapital. En årlig mätning bör genomföras för att 

få en helhetsbild över företaget och för att undvika att mätningen påverkas av fluktuationer 

under året.   

Formel: 
Rörelseresultat + Finansiella intäkter

Totalt kapital
 

 

Benämning: Omsättningsmix  

Måttenhet: Procent (%) 

Mätfrekvens: Kvartalsvis 

Typ av mått: Drivande mått 

Beskrivning: Omsättningsmixen ska visar hur stor del av den totala omsättningen som de 

olika produktgrupperna står för. Eftersom representanter på företaget framfört de 

variationerna som finns inom produktionen under exempelvis hösten kan det anses lämpligt 

att mäta kvartalsvis för att öka jämförbarheten mellan samma perioder över flera år.   

Formel: 
Omsättning produktgrupp

Total omsättning 
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Kundperspektivet 

 

Benämning: Andel reklamationer 

Måttenhet: Procent (%) 

Mätfrekvens: Månadsvis 

Typ av mått: Utfallsmått 

Beskrivning: Andel reklamationer mäts genom att beräkna antal reklamationer dividerat på 

totalt antal leveranser. Uppföljningen bör genomföras på månadsbasis eftersom nöjda kunder 

är en så pass väsentlig del i strategin att en eventuell ökning av reklamationer snabbt måste 

uppmärksammas för att kunna vidta åtgärder.   

Formel: 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛
 

 

Benämning: Återköpsbenägenhet 

Måttenhet: Procent (%) 

Mätfrekvens: Årsvis 

Typ av mått: Utfallsmått 

Beskrivning: Återköpsbenägenhet visar hur stor del av de kunder som handlat av Bong 

Retail Solutions AB under året som är återkommande från tidigare år, och således även hur 

stor andel som är nya. Grundidén med återköpsbenägenheten är att ge en indikation på hur 

nöjda företagets kunder är. Eftersom flera av företagets kunder lägger beställning cirka 1-2 

gånger per år ansågs det lämpligt att företaget utför mätningarna på årsbasis. Detta för att 

möjliggöra att samtliga kunder hinner lägga en beställning mellan varje mätning.  

Formel: 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
 

 

Benämning: Förändring i kundstock 

Måttenhet: Procent (%) 

Mätfrekvens: Årsvis 

Typ av mått: Utfallsmått 

Beskrivning: Förändring i kundstock beräknas som skillnaden mellan handlande kunder 

nuvarande period jämfört med föregående period dividerat på föregående period. Det kan 
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anses lämpligt att utföra mätningen på årsbasis eftersom måttets syfte är att jämföra antalet 

handlande kunder mellan år.   

Formel: 
Totalt antal handlande kunder period 1−Totalt antal handlande kunder period 0

Totalt antal handlande kunder period 0
 

 

Benämning: Andel leveranser som ej levererats i tid  

Måttenhet: Procent (%) 

Mätfrekvens: Månadsvis 

Typ av mått: Drivande mått 

Beskrivning: Andel leveranser som ej levererats i tid beräknas genom att dividera antalet 

sena leveranser med totala leveranser. Eftersom många av Bong Retail Solutions AB:s 

kunder anser att leverans i tid är viktigt kan månadsvis uppföljning rekommenderas för att 

snabbt upptäcka eventuella brister som gör att leveranser blir sena och vidta åtgärder så snart 

det går.   

Formel: 
Antal sena leveranser

Totalt antal leveranser
 

  

Benämning: Andel leveranser som ej är enligt specifikation 

Måttenhet: Procent (%) 

Mätfrekvens: Månadsvis 

Typ av mått: Drivande mått 

Beskrivning: Måttet visar hur stor andel av ordrarna som inte har levererats i enlighet med 

de kvalitets-,utformnings-, och mängdbestämmelser som gjorts. Måttet beräknas genom att 

dividera antal leveranser som inte stämmer överens med specifikation med det totala antalet 

leveranser. Precis som ovanstående kan det rekommenderas att mäta måttet på månadsbasis 

eftersom även kvalité är något som kunderna värdesätter och som snabbt behöver 

uppmärksammas och åtgärdas i de fall ”andelen leveranser som ej är enligt specifikation” är 

utstickande högt.  

Formel: 
Antal leveranser som ej är enligt specifikation

Totalt antal leveranser
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Processperspektivet 

Benämning: Stopptid 

Måttenhet: Minuter 

Mätfrekvens: Veckovis 

Typ av mått: Utfallsmått 

Beskrivning: Stopptiden bör följas upp veckovis. Daglig uppföljning kan anses vara för tätt 

men där veckovis uppföljning kan ge bättre uppskattning av eventuella trender i 

produktionen. Stopptid inbegriper all den tid då maskinen står stilla av orsaker som 

exempelvis haveri, brist på personal, möten eller liknande.  

 

Benämning: Ställtid 

Måttenhet: Minuter 

Mätfrekvens: Veckovis 

Typ av mått: Utfallsmått 

Beskrivning: Ställtiden bör följas upp veckovis. Daglig uppföljning kan anses vara för tätt 

men där veckovis uppföljning kan ge bättre uppskattning av eventuella trender i 

produktionen. Ställtid inbegriper den tid det tar att ställa om maskiner när en ny produkt ska 

tillverkas (exempel i ny storlek). I ställtid inräknas även materialbyte. Anledningen till att 

materialbyte beräknas ingå i ställtiden är för att det i vissa fall kan krävas att en och samma 

order kräver byte eller påfyllning av material och att det därav inte är att anse som om något 

är fel i produktionen vilket skulle kräva stopp.   

 

Benämning: Lageromsättningshastighet 

Måttenhet: Gånger / år 

Mätfrekvens: Årsvis 

Typ av mått: Utfallsmått 

Beskrivning: Lageromsättningshastigheten mäts genom att kostnad sålda varor (värdet på de 

varor som lämnat lagret) divideras med det genomsnittliga lagret. Det genomsnittliga lagret 

beräknas som summan av ingående balans i lager vid årets början och utgående balans i lager 

vid årets slut dividerat med två. Syftet med måttet är att kontrollera hur många gånger per år 

som lagret omsätts.  

Formel: 
Kostnad sålda varor

(
IB Lager−UB Lager

2
)
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Benämning: Andel leverans som ej är enligt specifikation från leverantör 

Måttenhet: Procent (%)  

Mätfrekvens: Månadsvis 

Typ av mått: Drivande mått 

Beskrivning: Andel leveranser som ej är enligt specifikation från leverantör mäts genom att 

dividera antalet leveranser som ej ankommer enligt specifikation med totala antalet 

leveranser. Måttet bör mätas på månadsbasis för att företaget ska ha möjlighet att agera på 

leverantörer som inte prestera utefter förväntningar. Veckovis kan dock anses för tätt 

eftersom det måste finnas tillräckligt med material vid uppföljningen för att kunna utvärdera 

huruvida leverantörens beteende varit engångsföreteelse eller om det skett vid upprepande 

tillfällen.   

Formel: 
Antal leveranser som ej är enligt specifikation

Totalt antal leveranser
 

 

Benämning: Andel leverans som ej levereras i tid från leverantör  

Måttenhet: Procent (%)  

Mätfrekvens: Månadsvis 

Typ av mått: Drivande mått 

Beskrivning: Andel leverans som ej levereras i tid från leverantör mäts genom att dividera 

andelen leveranser som ej sker i tid med totala antalet leveranser. Måttet bör mätas 

månadsvis för att återigen kunna göra en så välgrundad bedömning, utifrån tillräckligt 

mycket fakta.  

Formel: 
Antal leveranser som ej levereras i tid

Totalt antal leveranser
 

 

Benämning: Antal samkörningar 

Måttenhet: Antal  

Mätfrekvens: Veckovis 

Typ av mått: Drivande mått  

Beskrivning: Antal samkörningar bör följas upp veckovis för att motivera till ökat antal 

samkörningar. Definitionen av samkörning inbegriper att köra olika produkter efter varandra 

utan att göra en maskinomställning. Detta innebär i praktiken att köra två produkter av 
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samma storlek efter varandra. För att kunna följa upp antal samkörningar krävs att 

registrering görs vid varje samkörning.  

 

Benämning: Andel svinn  

Måttenhet: Procent (%) 

Mätfrekvens: Veckovis 

Typ av mått: Drivande mått 

Beskrivning: Andel svinn beräknas genom att dividera svinnet, vilket beräknas som 

skillnaden mellan tillverkat antal och beställt antal, med totalt antal beställda produkter. 

Andelen svinn kan variera beroende på produkt och när produkten tillverkas. Detta motiverar 

kontinuerlig uppföljning veckovis för att möjliggöra identifiering av mönster i produktionen 

och så småningom även minimera svinnet.  

Formel: 
(Totalt antal tillverkade produkter−beställt antal produkter)

Beställt antal produkter
  

 

Benämning: Tid spenderad på utveckling av produkter 

Måttenhet: Timmar 

Mätfrekvens: Kvartalsvis 

Typ av mått: Drivande mått 

Beskrivning: Tid spenderad på utveckling av produkter mäts genom att registrera antalet 

timmar som läggs ned på att möjliggöra produktion av kundernas önskemål. Tiden spenderad 

på utveckling av produkter kan med fördel även delas upp på kundnivå för att ge input till 

kalkyleringen och således även stödja företagets prissättning. Uppföljning bör ske 

kvartalsvis.  
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Lärande-och utvecklingsperspektivet 

 

Benämning: Personallojalitet 

Måttenhet: Procent (%) 

Mätfrekvens: Årsvis 

Typ av mått: Utfallsmått 

Beskrivning: Personallojalitet mäts genom att antalet anställda som slutat under året 

divideras med totalt antal anställda vid slutet på föregående år. Måttet bör följas upp och 

mätas årligen och ger en indikation på hur väl företaget lyckas behålla sina anställda 

Formel: 
Antal anställda som slutat

Totalt antal anställda vid slutet av föregående år
 

 

Benämning: Andel av total personal som nyttjar ekonomisystem 

Måttenhet: Procent (%) 

Mätfrekvens: Månadsvis 

Typ av mått: Utfallsmått 

Beskrivning: Andel av total personal som nyttjar ekonomisystem mäts genom att antalet 

som nyttjar systemet divideras med total personal. Måttet används för att kontrollera hur stor 

andel av den totala personalstyrkan som nyttjar det nyligen implementerade 

ekonomisystemet. Eftersom nyttjandet kan bidra till informationsdelning mellan avdelningar 

i bolaget anses det vara av vikt att användningen ökar och således bör måttet följas upp 

månadsvis för att ge ökad motivation till användning.  

Formel: 
Antal personer i personalen som nyttjat ekonomisystemet

Total personal
 

 

Benämning: Antal genomförda projekt  

Måttenhet: Antal  

Mätfrekvens: Halvårsvis 

Typ av mått: Utfallsmått 

Beskrivning: Antal genomförda projekt ska uppmärksamma hur många projekt som 

genomförts under det senaste halvåret. Uppföljning bör genomföras halvårsvis på grund av 
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företagets säsongsvarierade produktion. Eftersom våren oftast innebär mindre produktion bör 

målsättningen vara att fler projekt genomförs under våren.  

 

Benämning: Andel medarbetare med önskad kompetens 

Måttenhet: Procent (%) 

Mätfrekvens: Halvårsvis 

Typ av mått: Drivande mått 

Beskrivning: Andelen medarbetare med önskad kompetens kan mätas för samtlig personal 

på företaget. I produktionen följs måttet upp genom att kontrollera hur stor andel av total 

produktionspersonal som besitter en viss typ av kategorisering (skala 1-5). Vad det gäller 

försäljningspersonal eller övrig personal skulle måttet kunna mätas genom att följa upp hur 

många utbildningstimmar som varje anställd får i genomsnitt. Måttet bör följas upp 

halvårsvis av samma anledning som ovanstående, att utbildningstimmarna bör vara högre 

under våren jämfört mot hösten eftersom de har mer tid för utbildning under våren.  

Formel övrig personal: 
Antalet utbildningstimmar

Antal anställda (ej produktionspersonal inräknat)
 

 

Benämning: Antal föreslagna projekt  

Måttenhet: Antal  

Mätfrekvens: Årsvis 

Typ av mått: Drivande mått 

Beskrivning: För att öka motivationen till att de anställda lämnar in förslag på förbättringar 

bör antalet föreslagna projekt per år mätas.  

 

Benämning: Antal eftersläpade projekt  

Måttenhet: Antal 

Mätfrekvens: Halvårsvis 

Typ av mått: Drivande mått 

Beskrivning: I samband med sammanställningen av antalet genomförda projekt bör även 

antalet eftersläpade projekt mätas. Med eftersläpade projekt menas sådana projekt som skulle 

varit genomförda men som av olika anledningar inte hunnit bli klara.  

 


