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Bakgrund: Lindab är en internationell ventilations- och byggkoncern som är uppdelad 

i de tre affärsområdena Ventilation, Building Components och Building Systems. 

Försäljning och distribution av Lindabs produkter sker främst via egna filialer. Studien 

fokuserar på de svenska filialerna och utgår från Lindabs önskemål om att få hjälp med 

att förbättra sin prestationsmätning samt öka jämförbarheten mellan filialerna.  

Syfte: Uppsatsen syftar till att utforma ett balanserat styrkort för Lindabs försäljnings- 

och distributionsfilialer i Sverige för att ge förutsättningar för en bättre kontroll och 

styrning av deras prestationer och öka jämförbarheten mellan filialerna. 

Metod: Vi har genomfört en fallstudie på Lindabs svenska filialer med en abduktiv 

forskningsansats. Det empiriska materialet grundar sig på intervjuer, filialbesök, samt 

externt och internt material. 

Resultat och slutsats: Vi har utformat ett balanserat styrkort som möjliggör bättre 

kontroll och styrning av filialernas prestationer genom att Lindabs vision och strategier 

har brutits ner i strategiskt viktiga mått i de olika perspektiven. Vårt styrkort skapar 

dessutom en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga målsättningar, externa och 

interna prestationsperspektiv, finansiella och icke-finansiella mått samt mellan 

utfallsmått och drivande mått. Genom att måtten som ingår i styrkortet är jämförbara 

skapas ytterligare en styrka. Jämförbarheten möjliggör för Lindab att finna de bästa 

processerna bland filialerna och applicera dem på alla filialer.  
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Background: Lindab is an international ventilation and construction corporation that is 

divided into the three business areas Ventilation, Building Components and Building 

Systems. Sales and distribution of Lindab’s products is primarily handled by their own 

subsidiaries. This study focuses on the Swedish subsidiaries and is based on Lindab’s 

desire for help to improve the performance measurement and increase the possibility of 

internal benchmarking of the subsidiaries. 

Purpose: The purpose of this thesis is to design a Balanced Scorecard for Lindab’s 

Swedish subsidiaries to enable better control and management of their performances as 

well as internal benchmarking. 

Method: We have conducted an abductive case study on Lindab’s Swedish 

subsidiaries. The empirical material is based on interviews, visits at subsidiaries, 

internal and external written material. 

Conclusion: We have designed a Balanced Scorecard that enables better control and 

management of Lindab’s subsidiaries since their vision and strategies have been 

translated into the strategic measures in the different perspectives. Our scorecard also 

provides a balance between short term and long term objectives, external and internal 

performance perspectives, financial and nonfinancial measures, and between outcome 

measures and driving measures. Another strength is created as the measures in the 

scorecard are comparable. By using internal benchmarking Lindab can find the best 

processes among the subsidiaries and apply them on all subsidiaries. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges först en kort introduktion till uppsatsens inriktning. Därefter 

presenteras en bakgrund följt av en problemdiskussion som leder fram till en 

problemformulering och ett syfte. Avslutningsvis presenteras uppsatsens praktiska och 

teoretiska relevans följt av en grafisk figur över uppsatsens disposition.  

1.1 Introduktion 

Uppsatsen är skriven på uppdrag av Lindab Ventilation, som är det största 

affärsområdet i Lindab-koncernen. Lindab är en internationell ventilations- och 

byggkoncern som är uppdelad i de tre affärsområdena Ventilation, Building 

Components och Building Systems (Lindab AB, 2012a). Försäljning och distribution av 

Lindabs produkter sker främst via egna filialer. Lindab har över 100 filialer i Europa, 

varav 32 ligger i Sverige (Lindab AB, 2012b). I princip alla svenska filialer drivs 

gemensamt av affärsområdena Ventilation och Building Components (Lindab AB, 

2012b). Denna studie fokuserar på de svenska filialerna och utgår från Lindabs 

önskemål om att få hjälp med att förbättra sin prestationsmätning samt öka 

jämförbarheten mellan filialerna. 

1.2 Bakgrund 

Lönsamhet är grunden till ett företags fortlevnad och därför är behovet av en strategi 

med tydliga mål och mått enligt Kaplan och Norton (2008) stort. Även Leksell (1981) 

påpekar att det finns ett behov av kontroll och styrning hos alla formella organisationer, 

och att den vanligaste formen av kontroll är mätning. 

För att implementera valda strategier kan ett ekonomistyrsystem (en samling av 

styrverktyg) användas (Anthony och Govindarajan, 2007). Syftet med ekonomistyrning 

är enligt Lindvall (2011, s. 50) ”att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå 

ett önskvärt beteende bland organisationens medlemmar”, och Simons (2000) menar att 

ekonomistyrning handlar om att använda ekonomistyrning som hjälp för ekonomiskt 

beslutsfattande. Ramberg (1997) anser att den grundläggande tanken med formella 

styrsystem är att kommunicera verksamhetsfakta i komprimerad och lättillgänglig form 
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för att förenkla verksamhetsstyrning. Tillgängligheten är viktig eftersom mätningarna 

annars endast blir en mängd kvantifierade observationer. De fakta som kommuniceras 

genom mått och mätning syftar till att reducera osäkerhet vid beslutsfattande och 

kontroll av processer (Ramberg, 1997; Mellemvik, Monsen och Olson, 1988). 

I takt med den ökande konkurrensen mellan företag har relevansen i den traditionella 

ekonomistyrningen, som fokuserar på kortsiktiga finansiella mått, gått förlorad enligt 

både Johnson och Kaplan (1991) och Lindvall (2011). Anledningen till det är enligt 

Lindvall att andra perspektiv som är viktiga för framgång på längre sikt utelämnas. I 

bästa fall fungerar den traditionella ekonomistyrningen som en bekräftelse på det chefer 

redan vet, och i värsta fall ger den en missvisande bild som leder till felaktiga 

beslutsunderlag (Lindvall, 2011). Enligt Kaplan och Norton (1999) ger finansiella 

utfallsmått endast en bild av vad som redan skett och säger ingenting om vilka 

bakomliggande prestationer som leder till resultat eller vad som behöver göras för att 

företag ska bli konkurrenskraftiga och framgångsrika på lång sikt.  

Som en lösning på de problem som uppstod med traditionell ekonomistyrning 

lanserades år 1992 prestationsmätningssystemet Balanced Scorecard (hädanefter 

balanserat styrkort) av Kaplan och Norton i en artikel publicerad i Harvard Business 

Review. Balanserat styrkort översätter företags vision och strategi till mål och mått 

uppdelade i fyra olika perspektiv (finansiellt-, kund-, internt- och lärandeperspektiv) 

(Kaplan & Norton, 1992). Styrkortet förenar finansiella styrtal med långsiktigt 

värdeskapande faktorer och skapar en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga mål 

(Kaplan & Norton, 1992). Balanserat styrkort är därför ett verktyg som kan ge en 

bredare och mer framåtblickande ekonomistyrning än den traditionellt bakåtblickande 

och finansiellt fokuserade ekonomistyrningen. Enligt Petri (2011) har Kaplan och 

Nortons balanserade styrkort fått stor genomslagskraft. Det grundar han på en 

undersökning utförd av Bain & Co år 2010 som visar att 40 procent av de svarande 

företagen använder sig av balanserat styrkort och att en stor majoritet av dessa (80 

procent) är nöjda. 

1.3 Problemdiskussion 

Eftersom Lindab i grunden är ett tillverkande företag menar deras Business Controller 

(2011) för affärsområdet Ventilation att de blivit väldigt framgångsrika på att 
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kontrollera och styra produktionen. Däremot har de inte kommit lika långt i 

försäljnings- och distributionsledet eftersom den verksamheten inte varit en del av 

Lindab lika länge. Ett tydligt exempel på det är att det i dagsläget inte utförs någon 

heltäckande prestationsmätning på filialerna. Den information som kommuniceras från 

filialerna till huvudkontoret via regioncheferna är nästan uteslutande av finansiellt slag 

(Business Controller, 2011). Företaget upplever att mätningen ger för dåligt 

beslutsunderlag och vill därför se över sitt ekonomistyrsystem och sin prestations-

mätning för att skapa bättre kontroll och öka jämförbarheten mellan filialerna. 

Lindvall (2011) anser att den traditionella ekonomistyrningens mätningar ger 

ofullständiga och ibland missvisande bilder av organisationers verksamhet eftersom den 

främst utgår från finansiella mått ur deras redovisning. Han menar att redovisningen 

inte tillräckligt väl beskriver organisationers komplexitet och att nya mättal därför 

måste användas. Johnson och Kaplan (1991) för ett liknande resonemang och menar att 

allt för många företag ser på ekonomistyrning som system designade och använda av 

revisorer för att tillgodose deras informationsbehov för extern rapportering. Enligt 

Johnson och Kaplan är detta helt fel sätt att se på ekonomistyrning. Fler behöver vara 

involverade i ekonomistyrningen, och den måste användas för andra ändamål än extern 

rapportering. 

”The task is simply too important to be left to accountants” 

(Johnson & Kaplan, 1991, s. 262) 

Utifrån olika intervjuer på Lindab har vi fått intrycket att den traditionella 

ekonomistyrningen, i form av finansiella utfallsmått, har lett till att företaget har en 

begränsad och ensidig bild av filialernas prestationer. Det innebär också att jämförelser 

mellan filialerna blir skeva och bristfälliga. Eftersom det inte finns någon mätning vid 

sidan av de finansiella måtten försvåras även strategiimplementeringar och möjligheten 

att styra filialerna i önskad riktning från ledningsnivå. Det riskerar att påverka 

målkongruensen mellan filialerna och moderbolaget och i förlängningen den totala 

lönsamheten för Lindab. 

Med hjälp av ett balanserat styrkort för filialerna skulle Lindab på ett lättillgängligt vis 

få tillgång till en större bredd av mått som balanserar externt och internt perspektiv, 

finansiell och icke-finansiell information samt kort- och långsiktiga mål. Dessutom 

förenar styrkortet utfallsmått med drivande mått som anger vad som behöver göras för 
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att förbättra utfallsmåtten och påverka framtida prestationer (Kaplan & Norton, 1999). 

Sammantaget ger styrkort därför en mer heltäckande bild än de finansiella mått som nu 

används. Därför skulle ett balanserat styrkort på filialnivå kunna generera mer kvalitativ 

information som ger ledningen bättre stöd för beslutsfattande. 

Ett önskemål från Lindabs sida är att jämförbarheten mellan de olika filialernas 

prestationer och resultat ska öka. Vid utformandet av det balanserade styrkortet kommer 

därför denna aspekt tas i beaktning. Jämförelse är dock inte det ursprungliga ändamålet 

för balanserade styrkort, och Rickards (2003) framför kritik mot jämförelser utifrån 

balanserade styrkort. Han menar att balanserade styrkort innehåller så många olika mått 

att det blir svårt att insamla jämförbar information från olika enheter man vill jämföra 

med varandra. Eftersom den benchmarking som kommer ske, mellan filialerna på 

Lindab, är av internt slag minskar dock denna problematik avsevärt enligt Miller 

(1992).  Även om man lyckas med insamlandet av information menar Rickards (2003) 

att en jämförelse blir svår eftersom det saknas en viktning och prioriteringsordning 

mellan måtten i ett styrkort och att det därför blir svårt att avgöra vilka mått som ska ha 

störst betydelse. 

Även om jämförelse inte är det huvudsakliga ändamålet för balanserade styrkort så 

finns det artiklar där jämförelser i form av benchmarking har kopplats till balanserade 

styrkort (se Chiang & Lin, 2009; Punniyamoorthy & Murali, 2008). Benchmarking är 

jämförelser som används för förbättringar genom att skapa förståelse för hur andra utför 

motsvarande prestation (Zimmerman, 1999). McAdam, Hazlett och Anderson-Gillespie 

(2008) anser att det finns ett stort behov av att kombinera prestationsmätningssystem 

och benchmarking, och Miller (1992) menar att inget prestationsmätningssystem är 

komplett utan någon slags möjlighet till benchmarking. I de artiklar där benchmarking 

kopplas till balanserade styrkort görs dock avancerade matematiska uträkningar för att 

till exempel skapa en viktning mellan olika mått, vilket inte är avsikten med det 

balanserade styrkort vi utformar för Lindabs filialer. Istället för att ha ett externt 

benchmarkingsystem kopplat till det balanserade styrkortet är tanken att utfallsmåtten 

och de drivande måtten ska kunna analyseras och jämföras för att se om 

tillvägagångssätt från bättre presterande filialer inom specifika områden kan appliceras 

på sämre presterande filialer. 
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1.3.1 Problemformulering 

 Hur kan ett balanserat styrkort utformas för Lindabs försäljnings- och 

distributionsfilialer i Sverige så att kontrollen och styrningen av prestationerna 

förbättras och jämförbarheten ökar? 

1.4 Syfte 

Att utforma ett balanserat styrkort för Lindabs försäljnings- och distributionsfilialer i 

Sverige i syfte att ge förutsättningar för en bättre kontroll och styrning av deras 

prestationer och öka jämförbarheten mellan filialerna. 

1.5 Teoretisk och praktisk relevans 

Den teoretiska relevansen uppnås genom att resultaten kan ligga till grund för 

utveckling av teoretiska kunskaper rörande prestationsmätning inom försäljnings- och 

distributionsverksamhet. Utöver det hoppas vi genom uppsatsen kunna visa på 

möjligheten att använda balanserat styrkort även i jämförande syfte. Uppsatsen har 

praktisk relevans då Lindab Ventilation i dagsläget saknar ett prestations-

mätningssystem på filialnivå. Förhoppningen är att vårt arbete ska ligga till grund för 

ökad jämförbarhet och möjliggöra utvärdering. På sikt är det också en förhoppning att 

prestationsmätningssystemet ska öka lönsamheten bland filialerna.  
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 – Uppsatsens disposition, egenkonstruerad 
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2. Metod 

Det andra kapitlet inleds med en kort bakgrund till ämnesvalet. Vidare presenteras 

uppsatsens undersökningsdesign och forskningsansats. Därefter redogörs för 

uppsatsens datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. Slutligen presenteras de 

kvalitetskriterier som uppsatsen ska uppfylla.  

2.1 Bakgrund till ämnesval 

Inledningsvis tog vi kontakt med ett antal olika företag för att se om det fanns något 

intresse från deras sida att få hjälp med att lösa eventuella företagsproblem inom 

ekonomistyrning. Eftersom en av författarna till uppsatsen tidigare har arbetat på 

Lindab var det ett av företagen som kontaktades. Lindab var också det företag som 

snabbast hörde av sig med ett problem som var tydligt kopplat till ekonomistyrning. 

Efter diskussioner över telefon och ett besök på Lindab kunde vi komma fram till att de 

var i behov av att utforma ett prestationsmätningssystem på sina försäljnings- och 

distributionsfilialer i Sverige. Prestationsmätning är ett ämne som intresserat oss en 

längre tid och därför kändes detta som ett utmärkt tillfälle att fördjupa sig ytterligare i 

området, och framförallt en bra möjlighet att lösa ett praktiskt problem. 

2.2 Undersökningsdesign 

Vi har valt att ha en aktiv roll vid studiens genomförande, vilket enligt Jönsson och 

Lukka (2005) kännetecknar en metod de kallar för aktionsforskning. Vi har inte kunnat 

agera helt objektivt, men vid aktionsforskning ses inte det som en nackdel utan snarare 

som en fördel.  Jönsson och Lukka menar att en forskare som förflyttar sig över 

gränserna mellan objektivt och subjektivt perspektiv kan få nya insikter och på så vis 

komma fram till lösningar som fungerar i praktiken och som dessutom har teoretisk 

betydelse. De menar vidare att aktionsforskning syftar till att förbättra funktioner hos 

företaget där studien genomförs.  

Vi har valt fallstudie som forskningsdesign eftersom den lämpar sig väl för uppsatsen 

då vi har studerat ett fall på djupet och med stor detaljrikedom. Dessutom ligger fokus 

på aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang, vilka är andra argument för 

fallstudiedesign enligt Yin (2007). Ett annat argument för att använda fallstudiedesign 
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är enligt Yin att den lämpar sig väl när undersökningen syftar till att besvara frågor som 

”varför” eller ”hur”, vilket således stämmer väl överrens med uppsatsens problem-

formulering. Han menar att fallstudier innehåller både direkta observationer av de 

skeenden som undersöks och intervjuer med personer som varit med om 

händelseförloppet. 

Enligt Yin (2007) har det riktats en del kritik mot fallstudier som forskningsdesign. Han 

menar att en del av kritiken handlar om att personer som genomför fallstudier ofta är 

slarviga, inte följer systematiska procedurer, använder tvivelaktiga belägg och låter 

skevheter påverka studiens resultat och slutsats. En lösning på det problemet är enligt 

Yin att forskare tydligare bör följa de metodologiska riktlinjer som finns. 

Enligt Yin (2007) är behovet av flera informationskällor stort vid fallstudier. Han menar 

att styrkan i en fallstudies datainsamling bland annat ligger i möjligheten att använda 

flera informationskällor och insamlingsmetoder. Användning av flera olika 

informationskällor och insamlingsmetoder benämns av Yin som triangulering, vilket 

anses bidra till ökad tillförlitlighet eftersom det leder till bredare bas av data och med 

ursprung från flera olika källor. I vårt fall har vi kombinerat intervjuer med internt- och 

externt skriftligt material samt besök på filialer. 

Sammantaget kan konstateras att fallstudien, trots eventuella brister, lämpar sig väl för 

denna typ av studie. För att säkerställa en hög kvalitet på studien har vi varit noga med 

att följa de kvalitetskriterier som finns gällande fallstudier och kvalitativa studier (se 

mer i avsnitt 2.4 Kvalitetskriterier).  

2.3 Forskningsansats 

Forskningsansatsen kan uttryckas som sättet forskaren förhåller sig till teori och empiri 

(Bryman & Bell, 2010). Det angreppssätt som använts i studien är abduktion. 

Abduktion utgår enligt Alvesson och Sköldberg (2008) från empirisk fakta men avvisar 

inte befintlig teori. De menar att abduktion är ett förhållningssätt som ofta används vid 

fallstudier. Eftersom vi redan har förkunskaper inom ämnesområdet vore det naivt att 

tro att ett induktivt angreppssätt skulle kunna användas. Lika orimligt vore det dock att 

kunna genomföra en studie av deduktivt slag eftersom uppsatsen till största del är 

kvalitativ. Alvesson och Sköldberg menar att abduktion har drag av både induktion och 

deduktion, men inte ska ses som någon kombination av de båda. I studien har de 
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teoretiska förkunskaperna legat till grund för studiens inledande inriktning. Den 

empiriska insamlingen har sedan skett parallellt med den teoretiska insamlingen och i 

processen har studiens inriktning ändrats i takt med att ny kunskap kring både empiri 

och teori blivit känd. Förhoppningen med det abduktiva förhållningssättet är att det har 

lett till nya perspektiv och infallsvinklar som påverkat resultatet positivt. 

2.4 Insamling av teoretisk referensram 

Till den teoretiska referensramen har information inhämtats från publicerade texter i 

form av böcker och vetenskapliga artiklar. Böcker har uppsökts genom sökverktyget 

som tillhandahålls av Universitetsbiblioteket i Växjö på deras hemsida. Artikel-

sökningar har gjorts genom Google Scholar, OneSearch och Business Source Premier. 

De vanligaste sökorden som användes för både böcker och vetenskapliga artiklar var:  

Balanced Scorecard, BSC, Performance Measurement System, Benchmarking, Strategy, 

Management Control, Relevance Lost. Sökorden kombinerades sinsemellan för att ge 

mer relevanta träffar. 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Bakgrund 

Kaplan och Norton (1999) menar att eftersom varje organisation är unik blir även 

utformningen av ett styrkort unikt. De presenterar dock en process som kan användas 

vid utformandet. Vi har valt att inte utgå från deras process, och redogör på nästa sida 

skälen för det. Vad gäller själva uppbyggnaden och utformandet av det balanserade 

styrkortet (som beskrivs i den teoretiska referensramen) har vi däremot utgått från 

samma princip som Kaplan och Norton förespråkar.  

Trots att vi inte använt oss av Kaplan och Nortons (1999) processbeskrivning väljer vi 

ändå att redogöra kortfattat för den nedan eftersom de är grundarna av balanserat 

styrkort. 

Kaplan och Norton (1999) delar in processen i totalt tio steg. Det första steget är att 

välja ut en lämplig organisationsenhet som är lämpad för projektet att utforma ett 

styrkort och det andra steget handlar om att identifiera kopplingar mellan affärsenheten 

och koncernen. I det tredje steget genomförs de första intervjuerna. Tanken är att ta 
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fram och förbereda bakgrundsmaterial och sedan genomföra längre intervjuer med 

samtliga toppchefer på affärsenheten. Det fjärde steget är sedan att diskutera de svar 

som framkommit under intervjuerna. Teman lyfts fram och preliminära mål, styrtal och 

orsak-verkan samband tas fram. Det femte steget är ett chefsseminarium där 

ledningsgruppen inleder arbetet med att skapa en enighet kring styrkortet. Det sjätte 

steget går ut på att hålla ett antal supportgruppsmöten. I det steget finslipas 

formuleringar av strategiska målsättningar och de styrtal som bäst kommunicerar 

målsättningen identifieras. De nödvändiga informationskällorna och åtgärderna liksom 

kopplingen mellan styrtalen identifieras också. Det sjunde steget är ett nytt 

chefsseminarium. Där diskuterar toppchefer, deras direkt underställda och ett stort antal 

mellanchefer företagets vision, strategi och preliminära målsättningar och styrtal. Det 

åttonde steget handlar om att utveckla genomförandeplanen. Där menar Kaplan och 

Norton (1999) att ett nybildat team ger slutgiltig form åt målen och utvecklar en 

genomförandeplan för styrkortet. Det nionde steget är ett sista chefsseminarium där 

toppcheferna träffas och enas om slutgiltig vision, mål och styrtal. Det tionde och sista 

steget handlar om att fullborda genomförandeplanen och därmed införa det balanserade 

styrkortet.  

Av flera anledningar har vi valt att inte utgå från Kaplan och Nortons process-

beskrivning. Den första anledningen är tidsbrist. I ett tidigt skede visste vi att vi 

förmodligen skulle utforma någon form av prestationsmätningssystem, men det var 

först i mitten av februari som vi i samråd med vår kontaktperson på Lindab beslutade 

oss för att utforma ett balanserat styrkort. Den process som Kaplan och Norton 

beskriver tar ungefär fyra månader att genomföra, vilket i sig utgjorde ett stort hinder. 

Dessutom hade vi på förhand inte all den kunskap som krävs för att med en gång inleda 

processen att utforma ett styrkort, utan har varit tvungna att tillgodogöra oss en stor 

mängd teoretisk information kring såväl balanserat styrkort som andra relaterade 

områden som beskrivs i den teoretiska referensramen. Utöver det har själva 

skrivprocessen tagit mycket tid i anspråk. Den andra anledningen är att det hade varit 

svårt både praktiskt och ekonomiskt eftersom Lindabs huvudkontor ligger i Grevie (ca 

20 mil från Växjö) och de har 32 filialer runt om i Sverige. Kaplan & Nortons (1999) 

process hade krävt antingen många besök på huvudkontoret eller att vi hade behövt bo 

nära huvudkontoret i Grevie under längre perioder av studiens genomförande. 

Dessutom har inte heller Lindab själva haft möjlighet att genomföra flera av de steg 
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som Kaplan och Norton (1999) förespråkar eftersom de kräver att många personer 

avsätter en ansenlig mängd tid vid flera tillfällen. Bland annat sitter de olika 

filialcheferna på respektive filial utspridda i hela Sverige, och de sex regioncheferna är 

också stationerade på olika platser i Sverige. Därför ansåg även Lindab att det 

tillvägagångssätt som nu används var mer lämpligt i det aktuella fallet. 

Den metod vi istället har valt är att genomföra intervjuer med nyckelpersoner på 

kontoret i Grevie vid två tillfällen och sedan haft telefon- och Skypeintervjuer med 

andra lämpliga personer. Dessutom har vi besökt de två närmast belägna filialerna 

(Växjö och Jönköping). Vi har valt att intervjua personer på flera olika nivåer i 

organisationen för att skapa en så bred och korrekt bild som möjligt av situationen. En 

ingående presentation kring uppsatsens intervjuer och längre samtal görs i nästa avsnitt 

av metodkapitlet (avsnitt 2.5.2 Intervjuer).  

Ett preliminärt styrkort har sedan skickats ut till samtliga personer som intervjuats och 

ytterligare två regionchefer (som vi varit i kontakt med via e-post men inte haft 

möjlighet att genomföra en intervju med) för att ge dem chansen att lämna synpunkter. 

På så vis hoppas vi att vi trots det något annorlunda förfarandet (jämfört med Kaplan 

och Nortons processbeskrivning) lyckats med ett av styrkortets huvudsyften, nämligen 

att involvera de anställda i processen. En mer detaljerad beskrivning av återkopplingen 

görs senare i metodkapitlet (avsnitt 2.5.4 Återkoppling med Lindab). 

2.5.2 Intervjuer 

Intervjuerna i studien syftar till att skapa en bild av vardagsvärlden utifrån den 

intervjuades perspektiv, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) är utmärkande för 

kvalitativa intervjuer. Trost (2010) menar att intervjufrågorna ger komplexa och 

detaljerade svar, vilket innebär att intressanta åsikter och mönster kan upptäckas i 

svaren.  

Formen för intervjuerna var semi-strukturerad, vilket enligt Bryman och Bell (2010) 

innebär att intervjuaren har ett antal förutbestämda öppna frågor utan fast ordning. 

Forskaren kan således ändra ordningsföljden på frågorna och ställa eventuella 

följdfrågor. Vi anser att formen lämpat sig väl för studien eftersom en viss form av 

struktur troligen gjort att intervjuerna blivit mer tidseffektiva och innehållsmässigt 

relevanta. Samtidigt gav en viss frihet i frågorna och svaren också intressanta 
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infallsvinklar. I tabell 2.1 redogörs för samtliga intervjuer och längre samtal som 

genomförts under studien. Där redogörs också för vilka datum intervjuerna genomförts 

och vilken intervjuguide som använts (samtliga intervjuguider finns som bilagor). Efter 

tabellen följer en kortare beskrivning av förfarandet gällande de olika intervjuerna.  

Intervjupresentation 

Position* Typ av intervju Intervjuguide Datum 

Business Controller  Personlig intervju Ingen 2011-12-05 

Business Controller  Personligt samtal Ingen 2012-02-27 

Business Controller  Skypeintervju Intervjuguide, Chefer 2012-04-23 

Controller Personlig intervju Intervjuguide, Chefer 2012-02-27 

Driftsansvarig 1 Telefonintervju Intervjuguide, Driftsansvarig 2012-04-23 

Driftsansvarig 2 Telefonintervju Intervjuguide, Driftsansvarig 2012-04-24 

Filialchef 1 Personligt samtal Ingen 2012-02-08 

Filialchef 2 Personlig intervju Intervjuguide, Filialchef 2012-04-03 

Logistikchef Telefonintervju Intervjuguide, Logistikchef 2012-04-23 

Regionchef 1 Personlig intervju Intervjuguide, Chefer 2012-04-03 

Regionchef 2 Personlig intervju Intervjuguide, Chefer 2012-04-18 

Regionchef 3 Telefonintervju Intervjuguide, Chefer 2012-04-24 

Regionchef 4 Telefonintervju Intervjuguide, Chefer 2012-04-25 

Säljare 1 Personlig intervju Intervjuguide, Säljare 2012-04-18 

Säljare 2 Personlig intervju Intervjuguide, Säljare 2012-04-18 

 

 Tabell 2.1 – Intervjupresentation, egenkonstruerad 

* Se bilaga 6 för mer detaljerade titlar 

Intervjuer har genomförts med personer på Lindab som utifrån studiens syfte ansetts 

vara intressanta och viktiga. Vår kontaktperson på Lindab är Business Controller för 

Lindab Ventilation. Vi hade tidigt en inledande personlig intervju i ungefär 60 minuter 

med honom i Grevie för att få en övergripande bild av situationen. Eftersom intervjun 

var av samtalskaraktär användes ingen intervjuguide. Under arbetets gång har sedan 

kontinuerliga samtal genomförts, framförallt via Skype, med vår kontaktperson för att 

diskutera detaljer och ha lägeskontroller. I ett tidigt skede besökte vi även filialen i 
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Växjö för att se hur en filial fungerar i praktiken. Filialchefen visade oss runt och vi 

hade ett pågående samtal med henne under hela besöket som tog ungefär 90 minuter. 

Vid detta tillfälle hade vi inte heller någon intervjuguide, utan förde istället ett samtal 

av öppen karaktär med fokus på verksamheten och prestationsmätning för att få en 

tydligare bild av situationen.  

För resterande intervjuer använde vi olika intervjuguider som utformades utifrån den 

teoretiska referensramen (se sidan 44-46). Totalt utformade vi fem olika intervjuguider. 

Den första intervjuguiden (Bilaga 1 - Intervjuguide, Chefer) har använts vid intervjuer 

med personer som sitter på regionchef-nivå eller högre i organisationen (med undantag 

för Logistikchefen som nämns senare). Den andra intervjuguiden (Bilaga 2 - 

Intervjuguide, Driftsansvarig) har använts vid intervjuerna med de två driftscheferna 

och den tredje intervjuguiden (Bilaga 3 - Intervjuguide, Filialchef) har använts vid 

intervjuer med filialcheferna. Den fjärde intervjuguiden (Bilaga 4 - Intervjuguide, 

Logistikchef) har använts vid intervjun med chefen för logistik. Den sista intervjuguiden 

(Bilaga 5 - Intervjuguide, Säljare) har använts vid intervjuer med de två säljarna på 

Växjöfilialen.  

På Lindab i Grevie har vi även genomfört en personlig intervju med Controllern för 

Lindab Sveriges försäljningsbolag. Den intervjun var heltäckande, pågick i drygt 120 

minuter, och gav en ytterligare förståelse för Lindabs nuvarande situation.  

Vid ett senare tillfälle besöktes filialen i Jönköping där både filialchefen för 

Jönköpingsfilialen och regionchefen för affärsområde Ventilations filialer i södra och 

västra Sverige intervjuades personligen. Intervjuerna var ungefär 45-60 minuter långa. 

Vi gjorde även ett nytt besök på filialen i Växjö där vi hade personliga intervjuer med 

två säljare och regionchefen för affärsområde Building Components filialer i södra och 

västra Sverige. Dessa intervjuer pågick i ungefär 30-45 minuter. 

Telefonintervjuer har sedan gjorts med vår kontaktperson (Business Controllern på 

Lindab Ventilation), de två driftsansvariga, logistikchefen, samt två regionchefer. 

Intervjuerna var mellan 30 och 45 minuter långa.  

Det har tyvärr inte varit möjligt att hitta en tidpunkt för intervju med Business Unit 

Manager för varken Lindab Ventilation eller Lindab Building Components (se 

organisationsschema sidan 49). 
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Genom att träffa och intervjua personer på olika nivåer i organisationen har vi fått en 

bredare och bättre bild av företagets situation och de problem de står inför. På så vis har 

vi åstadkommit en bättre slutprodukt som är anpassad för hela organisationen.  

Under studien genomfördes, som tidigare nämnts, intervjuer och samtal både 

personligen och via telefon. Det finns för- och nackdelar med båda metoderna. Fördelar 

som vi såg med att genomföra personliga intervjuer var att det gav större möjlighet att 

ställa öppna frågor och följdfrågor samt att det gav möjlighet att se kroppsliga 

reaktioner och skapa en bättre bild av intervjuobjektet. Jacobson (2002) menar att 

personliga intervjuer kan skapa en förtrolig stämning, vilket ökar sannolikheten för att 

intervjuobjektet ska svara ärligt på känsliga frågor. Eftersom Lindabs huvudkontor 

ligger i Grevie i nordvästra Skåne och deras filialer är utspridda i hela landet skulle det 

ha varit både komplicerat och kostnadskrävande att genomföra alla intervjuer 

personligen.  En annan nackdel med personliga intervjuer är, enligt Jacobsen, att 

intervjuarens fysiska närvaro kan leda till att intervjuobjektet uppträder onormalt.  

För- och nackdelarna med telefonintervjuer kan sägas vara de motsatta. Fördelen som vi 

har sett i att genomföra telefonintervjuer är, förutom att det ofta blir mer tids- och 

kostnadseffektivt, att vi båda kunnat anteckna direkt i datorn. Vid telefonintervjuerna 

har vi använt högtalartelefon så att vi båda två kunnat vara aktiva i samtalet.  

Vi valde att spela in de intervjuer där intervjuobjekten godkände det. Däremot spelade 

vi inte in de samtal som var av mer avstämmande karaktär med vår huvudkontakt på 

Lindab. En fördel med att spela in intervjuer var att samtalet kunde flyta på smidigare 

eftersom mindre energi behövde läggas på att anteckna. En annan fördel var att det i 

efterhand var lättare att klargöra vad som faktiskt hade sagts när det fanns 

tveksamheter. En nackdel med att spela in intervjuer är enligt Jacobsen (2002) att det 

kan leda till att intervjuobjektet inte är helt avslappnad och därmed uppträder onormalt. 

För att undvika detta försökte vi skapa en så förtrolig stämning som möjligt vid 

intervjuerna. 

2.5.3 Skriftligt material 

Eftersom Lindab är ett noterat bolag är bolagets årsrapporter och kvartalsrapporter både 

informativa och omfattande. För övergripande information har därför årsrapporter och 

kvartalsrapporter utgjort en bra grund. Dessutom har vi fått broschyrer och en ansenlig 
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mängd företagsinternt material, huvudsakligen i form av olika interna rapporter, från 

Lindab. Sammantaget har det skriftliga materialet utgjort en stor och god 

informationsbas och fungerat som ett bra komplement till de andra insamlingsformerna. 

2.5.4 Återkoppling med Lindab 

Efter att det preliminära balanserade styrkortet färdigställdes skickades ett underlag på 

18 sidor ut till samtliga personer vi intervjuat på Lindab och ytterligare två regionchefer 

(som vi varit i kontakt med via e-post men inte haft möjlighet att genomföra en intervju 

med). I underlaget presenterades först en inledande förklarande text om studien och vårt 

förslag. Sedan presenterades ett övergripande förslag till balanserat styrkort med vision, 

strategi och de olika måtten följt av en beskrivning av samtliga perspektiv med 

strategisk målsättning, kritiska framgångsfaktorer samt utfallsmått och drivande mått. 

Avslutningsvis presenterades en detaljerad beskrivning kring samtliga mått. Där 

beskrevs varför vi valt måtten, hur måtten ska mätas och vilken koppling de har till 

respektive strategisk målsättning. 

Respondenterna fick sedan en vecka på sig att lämna sina synpunkter. Dessa synpunkter 

har legat till grund för förbättringar och kommentarer till det slutgiltiga styrkortet. I 

analysens tredje del (Del III – Återkoppling med Lindab) förs en diskussion kring de 

synpunkter som kom fram vid återkopplingen. 

Eftersom vi har genomfört aktionsforskning har det handlat om att arbeta fram ett 

förankrat förslag. Syftet med återkopplingen var att involvera, motivera och engagera 

de anställda och ge dem en möjlighet att påverka.  

2.6 Dataanalys  

I vårt fall har den insamlade empirin i ett första skede sammanställts som rådata. Redan 

vid detta tillfälle har dock viss prioritering gjorts och en del empiri har uteslutits tidigt. 

Vid utformandet av styrkortet är det dock många aspekter som spelar in och även 

iakttagelser som inte redogjorts för i empirin kan ha haft viss påverkan. I ett andra steg 

har uppmärksamheten tydligare riktats mot de data som ansetts extra viktiga för 

uppsatsen. I vårt fall innebär det att fokus lagts på data som varit relaterad till vision, 

strategi, prestationsmätning och jämförelse. Empirimaterialet har sedan färdigställts och 
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jämförts för att upptäcka mönster och skillnader i uppfattningar och arbetssätt mellan 

olika filialer och nivåer i organisationen. 

Vår dataanalysmetod är således utformad utifrån den strategi som Yin (2007) 

förespråkar, och kallar ”att förlita sig på teoretiska hypoteser”. Strategin innebär att 

uppmärksamheten riktas in på vissa data och att vissa data negligeras. Det handlar med 

andra ord om att rikta in sig på den mest betydelsefulla informationen (Yin, 2007).  

2.7 Kvalitetskriterier  

Yin (2007) menar att en fallstudie måste uppfylla fyra kvalitetskrav. Kvalitetskraven är 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet.  

2.7.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditeten har säkerställts genom användning av flera källor vid 

datainsamling och belägg och att vi låtit nyckelinformanter läsa igenom utkast till 

forskningsrapporten. Enligt Yin (2007) är det två strategier som kan användas för att 

öka begreppsvaliditeten. Den första är viktig under datainsamlingen, medan den andra 

är viktig vid sammanställningen av rapporten. Återkopplingen med Lindab har också 

bidragit till att stärka begreppsvaliditeten. 

2.7.2 Intern validitet 

Intern validitet handlar i grunden om att undvika falska samband och effekter (Yin, 

2007). För att undvika felaktiga slutsatser har vi i så stor utsträckning som möjligt 

diskuterat och reflekterat över olika möjliga faktorer och samband som hade kunnat 

påverka dem. Ett exempel på det är att samband mellan måtten i det färdiga styrkortet 

diskuterats noga för att undvika falska samband. 

2.7.3 Extern validitet 

Enligt Yin (2007) handlar extern validitet om huruvida resultatet från en fallstudie kan 

generaliseras utöver det aktuella fallet. Han påpekar dock att målet med en fallstudie 

inte är att generalisera en population (statistisk generalisering) utan att utveckla och 

generalisera teorier (analytisk generalisering), vilket är fullt möjligt med en fallstudie. 

Förhoppningen med studien är att den har bidragit till nya insikter både inom det 
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praktiska och teoretiska området, kanske framförallt genom integreringen av 

jämförandeaspekten i vårt balanserade styrkort. 

2.7.4 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida det är möjligt att genomföra samma studie igen och 

komma fram till samma resultat och slutsats (Yin, 2007). För att säkerställa en hög 

reliabilitet har tillvägagångssättet dokumenterats så detaljerat och konkret som möjligt. 

Vi har bifogat intervjuguider och skrivit om vårt tillvägagångssätt tidigare i detta 

kapitel. För att ytterligare stärka reliabiliteten har systematik och noggrannhet varit 

nyckelord vid datainsamling. 

2.8 Forskningsetiska aspekter  

I arbetets inledning skrevs ett sekretessavtal mellan oss författare och Lindab. Avtalet 

innebär att vi inte får vidareförmedla information om Lindab som inte kan anses 

allmängiltig. Det innebär bland annat att den ansenliga mängden företagsinternt 

material som vi fått tillgång till inte kan presenteras i uppsatsen. 

Vi har i uppsatsen valt att inte namnge våra empiriska källor utan istället hänvisa till 

deras position på Lindab. Det första skälet till det är respekt för intervjupersonernas 

personliga integritet. Det andra skälet är att vi tycker det känns mer relevant att hänvisa 

till deras titel på företaget eftersom de uttalar sig i den rollen och inte som 

privatpersoner. 
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3. Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet presenteras den teoretiska referensramen. Kapitlet är uppdelat i 

fyra delar. Den första delen berör övergripande ekonomistyrning och introducerar 

balanserat styrkort. Den andra delen rör uppbyggnaden och utformandet av ett 

balanserat styrkort. Den tredje delen handlar om benchmarking av prestationer och om 

oönskade konsekvenser som kan uppstå vid prestationsmätning. Avslutningsvis ges en 

kort sammanfattning av huvuddelarna i kapitlet och en beskrivning av hur teorin har 

använts som grund för den empiriska insamlingen presenteras. 

Del I – Ekonomistyrning och introduktion av balanserat 

styrkort   

3.1 Ekonomistyrning 

Ett ekonomistyrsystem syftar enligt Anthony och Govindarajan (2007) till att påverka 

anställda och underlätta implementering av organisationens strategier. De menar att 

viktiga delar i ett ekonomistyrsystem är planering, koordinering och kommunikation 

kring vad som behöver göras. Dessutom krävs utvärdering som leder fram till korrekta 

beslut samt uppmuntran av ett visst beteende hos de anställda. Merchant och Van der 

Stede (2007) hävdar att ett väldesignat ekonomistyrsystem kan påverka de anställda på 

ett önskvärt vis, vilket ökar organisationens möjlighet att nå uppsatta mål. 

Både Johnson och Kaplan (1991) och Lindvall (2011) argumenterar för att ekonomi-

styrningen traditionellt sett varit alltför inriktad på kortsiktiga finansiella mål och därför 

inte är lämplig för planering och kontrollbeslut. Lindvall (2011) anser att den 

traditionella ekonomistyrningen ofta bara fungerat som bekräftelse på vad som redan 

varit känt men att den ibland kan ge en direkt missvisande bild, vilket i sin tur leder till 

felaktigt beslutsunderlag. Enligt Olve, Roy och Wetter (1999) är den traditionella 

ekonomistyrningen inte anpassad till dagens förhållanden. De menar att den tekniska 

utvecklingen och den ökade konkurrensen i kombination med att många organisationer 

blivit större och mer komplexa ställer allt högre krav på de ekonomiska styrsystemen. 

Hallgårde och Johansson (1999) anser att ett annat problem med traditionell ekonomi-

styrning har varit att göra företagets strategier begripliga för den enskilda medarbetaren.  
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Som en lösning på problemen med den traditionella ekonomistyrningen presenterades 

balanserat styrkort av Kaplan och Norton i en artikel 1992. Det balanserade styrkortet 

möter behovet av ett nytt ekonomistyrsystem genom att kombinera historiska finansiella 

styrtal med styrtal på faktorer som påverkar framtida resultat (Kaplan & Norton, 1999). 

Enligt Hallgårde och Johansson (1999) skapar styrkortet genom sina olika perspektiv 

och tidsdimensioner en strategisk verksamhetsstyrning som kombinerar långsiktiga med 

kortsiktiga mål och innefattar den framåtblickande styrning som saknas i den 

traditionella ekonomistyrningen. Det balanserade styrkortet bidrar även till att 

tydliggöra företagets strategi för de anställda genom att bryta ner strategi och mål i 

konkreta handlingar för de enskilda medarbetarna (Kaplan & Norton, 1999). Enligt 

Hallgårde och Johansson (1999, s. 12) kan ett balanserat styrkort fungera som en 

motivationshöjare, och de anser att ”när alla förstår varför, vad och hur man ska göra är 

chansen att det blir gjort större”. Det balanserade styrkortet kan dessutom bidra till att 

organisationen får ett mer likvärdigt tänkande eftersom det styr hela organisationen till 

att fokusera på rätt saker och komma överens om motiv, behov och metod för styrning 

(Hallgårde & Johansson, 1999).  

3.2 Introduktion av balanserat styrkort 

Kaplan och Norton (1999) beskriver balanserat styrkort som ett övergripande strategiskt 

verktyg som bryter ner ett företags vision, affärsidé och strategi till en 

sammanhängande grupp mått som återfinns i styrkortets fyra perspektiv (finansiella-, 

kund-, interna-, och utvecklingsperspektivet). Tillsammans ger perspektiven en 

helhetsbild av organisationen och skapar en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga 

målsättningar, externa och interna prestationsperspektiv, finansiella och icke-finansiella 

mått samt mellan utfallsmått och drivande mått (Kaplan & Norton, 1999). Hallgårde 

och Johansson (1999) gör ett tillägg till Kaplan och Nortons balanser genom att 

framhålla att ett balanserat styrkort även skapar balans mellan olika nivåer i 

organisationen. Förutom att skapa balans anser de även att styrkortets perspektiv ger 

möjlighet att styra organisationen genom olika tidsdimensioner. Olve, Roy och Wetter 

(1999) förklarar att det sker genom det finansiella perspektivet som ser till vad som har 

hänt i organisationen, kundperspektivet och det interna perspektivet som ser till vad 

som sker idag, samt utvecklingsperspektivet som ser till vad som kommer hända i 
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organisationen i framtiden (Olve, Roy & Wetter, 1999). Nedan presenteras ett 

balanserat styrkort där tidsdimensionerna illustreras till höger.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3.1 – Balanserat styrkort med tidsdimensionen, egenkonstruerad figur med 

  inspiration från Kaplan och Norton (1992, s. 72) och Olve, Roy, Wetter (1999, s. 22). 

 

Vid upprättandet av ett balanserat styrkort anser Olve, Roy och Wetter (1999) att fokus 

endast ska riktas mot de strategiskt relevanta nyckeltalen. De betonar dock att även 

andra mättal kan förekomma utanför styrkortet. De påpekar även att både processen och 

utformningen av ett styrkort ska vara unik i varje enskilt fall eftersom det anpassas till 

företagets förutsättningar. Dessutom menar de att arbetet med ett styrkort aldrig blir helt 

färdigt eftersom företagets situation och status är föränderlig. För att lyckas koppla 

styrkortet till organisationens strategi argumenterar Kaplan och Norton (1999) för tre 

viktiga principer. Principerna är att kombinera utfallsmått och drivande mått, att tänka i 

orsak-verkan-samband samt att framhålla kopplingen till de finansiella målen och 

beskrivs nedan (Kaplan & Norton, 1999).    

Utfallsmått och drivande mått  

Kaplan och Norton (1999) definierar utfallsmått som resultatet av insatser och drivande 

mått som det som har betydelse för framtida prestationer. Olve, Roy och Wetter (1999) 

förklarar att drivande mått är vad som görs och påverkar, medan utfallsmått är det som 

uppnås. Enligt Kaplan och Norton (1999) ska ett balanserat styrkort bestå av en 
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blandning av utfallsmått och drivande mått kopplade till företagets strategi. De anser att 

ett styrkort med utfallsmått men utan drivande mått inte säger någonting om hur 

resultaten ska uppnås och ger inte heller någon indikation på strategiimplementeringen 

går som den ska. Ett styrkort som istället har drivande mått men saknar utfallsmått kan 

uppnå kortsiktiga förbättringar men det sker i så fall utan möjlighet att avgöra om det 

leder till ett bättre ekonomiskt resultat (Kaplan & Norton, 1999).  

Orsak-verkan-samband 

Enligt Kaplan och Norton (1999) ska styrkortet tydliggöra samband mellan olika mått 

och mål i de olika perspektiven så att de kan styras och bekräftas. De menar att ett 

balanserat styrkort ska urskilja och tydliggöra kedjan av relationer mellan utfallsmåtten 

och de drivande måtten. Ett sätt att tydliggöra orsak-verkan-sambanden i ett styrkort är 

att skapa strategikartor (Kaplan & Norton, 2004). Strategikartor utvecklades av Kaplan 

och Norton efter att de hade introducerat det balanserade styrkortet. Målet med 

strategikartor är att ytterligare förtydliga orsak-verkan-sambanden i styrkort, klargöra 

organisationers strategier och kommunicera dem till alla anställda, samt att identifiera 

nyckelprocesserna som driver strategisk framgång (Kaplan & Norton, 2004). 

Olve, Roy och Wetter (1999) säger att resonemanget kring orsak-verkan kan ske i två 

riktningar. Dels kan visionen brytas ner till mått och mål som stöttar den, och dels kan 

olika mått bilda en kedja som leder till visionen. Varje styrtal som ingår i styrkortet ska 

vara en del av orsakskedjan eftersom den förmedlar företagets affärsidé till de anställda 

(Kaplan & Norton, 1999).  

Hela resonemanget med orsak-verkan-samband har kritiserats av Nørreklit (2000) som 

anser att styrkortet saknar en tidsdimension. Hon hävdar att eftersom de drivande 

måtten mäts samtidigt som utfallsmåtten är det svårt att säga hur de hänger ihop kausalt. 

Enligt Bukh och Malmi (2005) är dock tidsdimensionen underförstådd i styrkortet och 

de hävdar att företag är införstådda med att de måste utveckla kompetens och 

genomföra processförbättringar innan de kan förvänta sig mer långsiktiga resultat i 

form av till exempel högre kundnöjdhet och förbättrat ekonomiskt resultat. 

Nørreklit (2000) framför också kritik mot några av de orsak-verkan-samband som 

Kaplan och Norton beskriver. Exempelvis påpekar hon att lojala kunder inte alltid leder 

till bra ekonomiskt resultat, varför hon anser att det inte kan röra sig om ett orsak-
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verkan-samband utan i så fall om ett logiskt samband. Hon ser en risk med att de 

påstådda kausala sambanden kan leda till att de anställda förlitar sig på felaktiga mått, 

vilket kan leda till dåliga prestationer.  Nørreklit har dock fått motargument från Bukh 

och Malmi (2005) som påpekar att balanserat styrkort faktiskt är en praktiskt användbar 

modell och att orsak-verkan-sambanden inte ska ses som generella samband utan 

istället som samband specifika för den enskilda organisationen.  

Koppling till de finansiella målen 

Kaplan och Norton (1999) säger att olika förändringsprogram rörande exempelvis 

kundtillfredsställelse och kvalitet mycket väl kan leda till bättre ekonomiskt resultat 

men att det inte är en självklarhet. De menar därför att det är viktigt att betona de 

ekonomiska resultaten, eftersom operativa förbättringar som inte förbättrar resultatet 

inte ger några konkreta fördelar. Därför anser Kaplan och Norton att sambandet mellan 

de olika måtten och de finansiella målen måste tydliggöras i styrkortet. 

3.3 Faktorer för styrkortets framgång 

Som nämnts i föregående avsnitt är det viktigt för organisationer som vill använda sig 

av balanserat styrkort att förstå att det är ett övergripande strategiskt verktyg som ska 

bryta ner deras vision, affärsidé och strategi till mått i styrkortets olika perspektiv 

(Kaplan & Norton, 1999). Perspektiven ger sedan tillsammans en helhetsbild av 

organisationen, skapar balans och möjliggör styrning i olika tidsdimensioner (Olve, Roy 

& Wetter, 1999). Hur processen och utformningen av styrkortet går till är unik för varje 

fall och ska anpassas till varje organisations förutsättningar. Även om alla styrkort är 

unika ska fokus för måtten som ingår alltid riktas mot de strategiskt relevanta 

nyckeltalen enligt Olve, Roy och Wetter (1999). Att styrkortet ska kopplas till 

organisationens strategi lyfts även tydligt fram av Kaplan och Norton (1999) genom de 

tre principer (utfallsmått och drivande mått, orsak-verkan-samband samt koppling till 

de finansiella målen) som vi redogjorde för mer ingående i föregående avsnitt. 

Andra faktorer som enligt Lindvall (2011) är viktiga för styrkortets framgång är att 

organisationen har klart för sig vilken ambition och vilket syfte den har med styrkortet. 

Det är enligt Lindvall viktigt att veta om styrkortet utformas på operativ eller strategisk 

nivå. Kaplan och Norton (1999) framhåller att en framgångsfaktor för styrkortet är att 

organisationens vision och strategi på ett tydligt sätt kommuniceras genom styrkortet 
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för att involvera och engagera medarbetare samt skapa en gemensam syn på 

organisationen. På liknande vis anser Hallgårde och Johansson (1999) att styrkortet inte 

bara får ses som ett mätinstrument utan ska betraktas som en ledningsfilosofi som ska 

genomsyra hela organisationen. 
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Del II – Uppbyggnad och utformning av ett balanserat styrkort   

3.4 Introduktion 

Vad gäller uppbyggnaden och utformningen av ett balanserat styrkort finns det stora 

likheter mellan hur olika författare anser att den ska gå till. Kaplan och Norton (1993, s. 

139) presenterar en överskådlig figur som visar hur de tycker att ett styrkort ska tas 

fram och Olve, Roy och Wetter (1999, s. 54) presenterar en liknande figur som är mer 

detaljerad. Utformningen av styrkortet som vi valt bygger på samma principer som 

Kaplan och Nortons men är en kombination av Olve, Roy och Wetters (1999) och 

Hallgårde och Johanssons (1999) tillvägagångssätt. De olika stegen presenteras först i 

en överskådlig figur (figur 3.2 nästa sida) och sedan mer detaljerat i text. 

Uppbyggnaden är likartad den som Kaplan och Norton (1999) förespråkar på så vis att 

den utgår från företagets vision, strategier och mål för att brytas ned på de olika 

perspektiven. Det som saknas i vår beskrivning är en mer konkret beskrivning av det 

praktiska tillvägagångssättet. Det praktiska tillvägagångssätt som använts i uppsatsen 

beskrivs därför utförligt i metodkapitlets datainsamlingsavsnitt.  

Vår utformning innehåller åtta steg (se figur 3.2 nästa sida). De första sex stegen är de 

som blir tillämpbara i denna uppsats och de handlar om att fastställa företagets 

nuvarande situation, ta fram vision, perspektiv, strategiska mål, kritiska framgångs-

faktorer, mått och genomföra en utvärdering. Däremot kommer inte de två sista stegen 

(formulera mål och framtagande av handlingsplan, samt implementering) genomföras i 

vårt arbete eftersom det av tidsmässiga och praktiska skäl inte är möjligt. Stegen 

beskrivs därför endast kortfattat i uppsatsen men det är viktigt att poängtera att Lindab 

själva bör genomföra dessa för att lyckas med implementeringen och styrkortsarbetet i 

framtiden.  

 

 

  



 TEORETISK REFERENSRAM 
 

- 25 - 

Uppbyggnad av det balanserade styrkortet 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3.2 – Uppbyggnad av det balanserade styrkortet, egenkonstruerad figur med  

  inspiration från Kaplan och Norton (1993, s. 139) och Olve, Roy, Wetter (1999, s. 54). 
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3.5 Processen att utforma ett balanserat styrkort 

3.5.1 Steg 1: Fastställ företagets nuvarande situation  

Det första steget som Olve, Roy och Wetter (1999) beskriver vid utformandet av ett 

balanserat styrkort är att fastställa företagets nuvarande situation. Det handlar om att 

göra omvärldsanalyser och skapa en bild över företagets position och strategier. När 

strategier ska utformas framhåller Anthony och Govindarajan (2007) att det är viktigt 

för företaget att ta hänsyn till sin kärnkompetens. Kärnkompetens beskrivs av Anthony 

och Govindarajan som det företag gör bäst och som skapar signifikant värde för 

kunden. Enligt Prahalad och Hamel (1990) handlar kärnkompetens om att utveckla och 

värna om särskilda kunskaper som finns i företag. Anthony och Govindarajan (2007) 

menar att strategin dessutom bör utgå ifrån vilken fas företaget befinner sig i (utifrån 

Boston Consulting Groups så kallade BCG-matris) och vilken konkurrensfördel 

företaget har (utifrån Porters generiska konkurrensstrategier). Dessa beskrivs mer 

ingående senare.  

Att förstå sina omständigheter och sin omvärld är enligt Panagiotou (2003) 

grundläggande för företags strategiformulering, beslutsfattande och strategisk 

planering. Han påstår att SWOT-analys är en av de mest använda metoderna för syftet, 

men säger samtidigt att den bör kombineras med andra metoder. Enligt både Hallgårde 

och Johansson (1999) och Olve, Roy och Wetter (1999) är Porters femkraftsmodell ett 

bra komplement till en SWOT-analys. De båda analysmetoderna beskrivs senare. 

BCG-matrisen 

BCG-matrisen (utvecklad av Boston Consulting Group, se figur 3.3 nästa sida) består 

av fyra olika faser (Anthony och Govindarajan, 2007). Faserna som ingår i matrisen är 

tillväxt, mognad, skörda och avveckla. Under tillväxtfasen ska marknadsandelen 

expandera oavsett om det kortsiktigt sker på bekostnad av vinster och kassaflöde. I 

mognadsfasen ska affärsområdet skydda sin marknadsandel och konkurrensposition. 

Vad gäller skördefasen är målet att maximera de kortsiktiga vinsterna och kassaflödet, 

även om det är på bekostnad av marknadsandelar. I avvecklingsfasen är målet att lämna 

marknaden, antingen genom att långsamt likvidera affärsenheten eller sälja den 

(Anthony och Govindarajan, 2007). I en analys av företagets nuvarande situation 

handlar det alltså om att utreda i vilken fas företaget befinner sig.  
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BCG-matrisen 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3.3 – BCG-matrisen, egenkonstruerad figur  

 utifrån Anthony och Govindarajan (2007, s. 63) 

 

Porters generiska konkurrensstrategier 

Porter (1985) har utvecklat en modell med i grunden tre olika generella strategier 

gällande konkurrensfördel (se figur 3.4 nedan). Den första strategin är en 

lågkostnadsstrategi som innebär att företaget fokuserar på hela marknaden och 

konkurrerar med att erbjuda de lägsta priserna (kostnadsöverlägsenhet). Den andra 

strategin fokuserar också på hela marknaden men är en differentieringsstrategi. 

Strategin innebär att företaget istället för att konkurrera med låga priser satsar på att 

erbjuda något som är unikt och värdefullt för kunderna. Den sista strategin är en 

fokuseringsstrategi som endast riktar in sig på en del av marknaden. Med en 

fokuseringsstrategi kan företaget antingen konkurrera med låga kostnader eller 

differentiering (Porter, 1985). I en analys av företagets nuvarande situation är det viktigt 

att utreda vilken konkurrensstrategi företaget har så att de mål och mått som väljs ut är 

väl förankrade. 
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  Figur 3.4 – Porters generiska konkurrensstrategier,  

  egenkonstruerad figur utifrån Porter (1985, s. 12) 
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SWOT-analys 

SWOT är en engelsk förkortning för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats 

vilket översatt till svenska betyder styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Kotler & 

Keller, 2009). SWOT-analyser används för att få en övergripande bild av 

organisationers interna och externa situation (Kotler & Armstrong, 2012). Analysen 

syftar till att matcha företags styrkor med attraktiva omvärldsmöjligheter samt att 

eliminera, eller överkomma, svagheter och minimera potentiella hot (Kotler & 

Armstrong, 2012).  

Porters femkraftsmodell 

Enligt Porter (2008) är den grundläggande anledningen till strategiformulering att 

hantera konkurrens. När konkurrens diskuteras är det enligt Porter lätt att göra misstaget 

att endast tänka på konkurrensen om marknadsandelar som sker mellan aktörer på 

samma marknad. I själva verket beror konkurrensen i en marknad eller bransch på fem 

olika krafter (se figur 3.5 nedan). De fem krafterna är: (1) konkurrens mellan aktörer på 

marknaden, (2) hot om substitut, (3) kunders förhandlingskraft, (4) leverantörers 

förhandlingskraft och (5) hot om nya aktörer på marknaden (Porter, 2008). I en analys 

av företagets nuvarande situation är det viktigt att göra en omvärldsanalys. Porters 

femkraftsmodell bidrar till att skapa en bild av de yttre faktorer som påverkar företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3.5 – Porters femkraftsmodell, egenkonstruerad  

figur utifrån Porter (1985, s. 5) 
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Sammanfattningsvis kan man säga att det första steget i utformningen handlar om att 

skapa sig en bild över företagets nuvarande situation. Det handlar både om att fastställa 

företagets kärnkompetens, vilken fas företaget befinner sig i, vilka konkurrensstrategier 

det har och vilka interna och externa faktorer som påverkar. Utifrån den bilden som 

skapas kan sedan en vision och lämpliga strategier utformas.  

3.5.2 Steg 2: Ta fram/fastställ en vision 

Olve, Roy och Wetter (1999, s. 66) definierar en vision som ”ett företags önskvärda 

framtida läge”. Hallgårde och Johansson (1999, s. 20) har en likande definition och ser 

en vision som ”ett uttryck för det övergripande målet med verksamheten och vart 

organisationen är på väg.” Olve, Roy och Wetter (1999) menar att det är viktigt att göra 

en avstämning för att se om det finns en gemensam syn över företagets vision och 

affärsidé. Enligt Hallgårde och Johansson (1999)  är det viktigt att visionen är enkel att 

förstå för samtliga medarbetare i organisationen. De anser att det är viktigt att visionen 

besvarar frågor som vem organisationen är till för, inom vilket område organisationen 

ska verka och i vilken riktning den ska utvecklas. Framtagandet av visionen görs enligt 

Hallgårde och Johansson (1999) lämpligast av ledningsgruppen, eftersom de troligen 

besitter bäst kunskap för uppgiften. 

3.5.3 Steg 3: Ta fram perspektiven, bryt ned vision på respektive perspektiv 

och formulera strategiska mål 

Olve, Roy och Wetter (1999) menar att nästa steg handlar om att fundera kring och 

välja ut de perspektiv som anses lämpliga att ha med i styrkortet. Enligt Hallgårde och 

Johansson (1999) ska ett perspektiv vara ett område som företaget bör uppmärksamma 

och balansera mot andra perspektiv. Kaplan och Norton (1999) förordar de fyra 

perspektiven finansiellt-, kund-, internt- och utvecklingsperspektiv. Enligt Hallgårde 

och Johansson (1999) är det relativt vanligt att framförallt svenska företag väljer att 

dela upp utvecklingsperspektivet i två enskilda perspektiv, nämligen utvecklings- och 

medarbetarperspektiv. Vid en sådan uppdelning har de alltså totalt fem perspektiv.  

Efter att ha valt ut lämpliga perspektiv är syftet att konkretisera och bryta ned visionen 

på de olika perspektiven och utforma strategiska mål (Olve, Roy och Wetter, 1999). På 

kommande sidor kommer vi att gå in mer i detalj på de olika perspektiven, och utgår då 

från Kaplan & Nortons (1999) ursprungsbeskrivning med fyra perspektiv.  
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Finansiella perspektivet 

I det finansiella perspektivet fastställs vilket framtoning företaget ska ha gentemot sina 

aktieägare för att lyckas finansiellt (Kaplan och Norton, 1999).  Enligt Kaplan och 

Norton (1999) syftar de finansiella styrtalen till att dels definiera det ekonomiska 

resultat som strategin väntas leda till och dels fungera som ett riktmärke för de andra 

perspektivens mål och styrtal. Samtliga styrtal måste ingå i en orsakskedja som i 

slutändan leder till ett bättre ekonomiskt resultat. Olve, Roy och Wetter (1999) menar 

att det finansiella perspektivet ska visa resultaten av de övriga perspektivens strategiska 

val och att perspektivet samtidigt ska fastställa flera av de långsiktiga målen och 

därmed förutsättningarna för de övriga perspektiven. Enligt Kaplan och Norton (1999) 

ska de finansiella målen knytas ihop med de förbättringar i övriga perspektiv som krävs 

för att uppnå de långsiktiga målen. 

Kundperspektivet 

Olve, Roy och Wetter (1999) beskriver kundperspektivet som styrkortets hjärta. De 

menar att perspektivet måste beskriva de kundvärden som ska tillfredställas och varför 

kunderna ska vara beredda att betala för dem. Enligt Kaplan och Norton (1999) ska 

perspektivet fastställa vilken framtoning företaget ska ha gentemot kunderna för att 

kunna förverkliga sin vision. De anser att företag i allt högre utsträckning insett vikten 

av att tillfredsställa sina kunder, eftersom låg tillfredställelse innebär att kunden väljer 

konkurrenter som bättre tillgodoser behoven. Enligt Olve, Roy och Wetter (1999) är det 

centralt att försäkra sig om kunders lojalitet, och då krävs insikt i hur produkten 

påverkar kunden. Förutom att tillfredställa kunden menar Kaplan och Norton (1999) att 

företagets visioner och strategier måste utgöra grunden för specifika kund- och 

marknadsbaserade mål.  

Interna perspektivet 

Enligt Olve, Roy och Wetter (1999) ska det interna perspektivet fokusera på de 

processer som skapar de rätta kundvärdena. Kaplan och Norton (1999) beskriver på 

liknande vis att det handlar om att identifiera de processer som har störst betydelse för 

att kunna nå kund- och aktieägarmål. Genom att fokusera på de viktigaste processerna 

kan företaget erbjuda de värden som gör att kunder lockas och stannar kvar. Dessutom 

kan även aktieägarnas förväntningar om en god ekonomisk avkastning mötas. 
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Kaplan och Norton (1999) delar upp det interna perspektivet i tre processer, nämligen 

innovationer, verksamheten och eftermarknad. Den första processen handlar om 

identifiering av behov och utveckling av lösningar. Verksamhetsprocessen är alla 

processer från beställning till leverans och handlar därmed om att leverera befintliga 

varor till kunder på ett så effektivt sätt som möjligt. Den sista processen är enligt 

Kaplan och Norton eftermarknadsprocessen och handlar om tjänster efter köpet, till 

exempel garantier och reparationer. 

Utvecklingsperspektivet 

Enligt Kaplan och Norton (1999) bör utvecklingsperspektivet fokusera på att behålla 

förmågan att förändras och förbättras för att kunna nå visionen. Perspektivet innehåller 

därmed målsättningar och styrtal som syftar till att gagna organisationens lärande och 

tillväxt. Olve, Roy & Wetter (1999) menar att perspektivet är viktigt för företagets 

långsiktiga förnyelse och överlevnad. Enligt Kaplan och Norton (1999) tillhandahåller 

utvecklingsperspektivet den infrastruktur (medarbetare, system och rutiner) som krävs 

för att nå målen i de övriga perspektiven. De säger att ett balanserat styrkort betonar 

vikten av investeringar för framtiden. Det kan röra sig om traditionella investeringar i 

exempelvis utrustning och produktutveckling, men också om investeringar i 

medarbetare och system. Kaplan och Norton nämner tre huvudkategorier för 

utvecklingsperspektivet. Kategorierna är medarbetarnas kompetens, informations-

systemets prestanda och motivation.  

3.5.4 Steg 4: Ta fram kritiska framgångsfaktorer 

Hallgårde och Johansson (1999, s. 33) beskriver en kritisk framgångsfaktor som ”något 

som det är avgörande att vara bra inom”. Enligt Olve, Roy och Wetter (1999) handlar 

det om att fastställa vad som krävs för att uppnå visionen och vilka faktorer som är mest 

betydelsefulla. De menar att det är viktigt att se till att de framgångsfaktorer som väljs 

för respektive perspektiv har ett naturligt samband mellan varandra och att de 

framförallt inte motverkar varandra (Olve, Roy och Wetter, 1999). 

Hallgårde och Johansson (1999) betonar att en framgångsfaktor inte ska beskriva om 

företaget är bra, utan istället definiera vad som är avgörande för företagets framtida 

framgång. De menar att det kan vara bra att i ett första skede ta fram många olika 
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möjliga framgångsfaktorer och sedan rangordna och välja ut de mest kritiska som ska 

ingå i styrkortet.  

3.5.5 Steg 5: Ta fram mått 

Nästa steg i processen handlar enligt Hallgårde och Johansson (1999) om att ta fram 

mått som är anpassade till företagets vision, strategi och kritiska framgångsfaktorer. 

Olve, Roy och Wetter (1999) menar att det är viktigt att i ett första skede vara öppen för 

många olika idéer och först i ett slutskede precisera och prioritera de mått som är mest 

relevanta att använda i styrkoret. I nedanstående text beskrivs några viktiga kriterier att 

ta hänsyn till då man väljer ut mått och därefter beskrivs hur man kan gå tillväga för att 

ta fram måtten.  

a) Kriterier för mått 

Enligt Merchant och Van der Stede (2007) finns det tre viktiga aspekter som bör 

uppfyllas för en effektiv ekonomistyrning. Den första aspekten handlar om att en 

organisation måste kunna avgöra vilka resultat som är förväntade i de områden som 

kontrolleras. Den andra aspekten rör de anställdas möjlighet att påverka resultatet och 

den sista aspekten är att organisationen måste kunna mäta resultaten effektivt (Merchant 

och Van der Stede, 2007). 

Vad gäller mätning av resultaten nämner Merchant och Van der Stede (2007) fyra 

viktiga kriterier (precisa, objektiva, aktuella och begripliga) som bör uppfyllas av 

måtten. Dessa beskrivs mer ingående på kommande sidor. 

Precisa 

Merchant och Van der Stede (2007) menar att måtten ska vara precisa, eftersom de 

annars riskerar att tappa en stor del av informationsvärdet. Dessutom finns en risk att 

oprecisa mått leder till felaktiga bedömningar och att anställda reagerar negativt om lika 

bra prestationer bedöms olika vid olika tillfällen. De konstaterar samtidigt att vissa 

typer av prestationer är mycket svåra eller till och med omöjliga att mäta precist (till 

exempel socialt ansvarstagande). I de fall det går är det dock viktigt att måtten mäts så 

exakt som möjligt.   
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Objektiva 

Måtten ska vara så objektiva som möjligt enligt Merchant och Van der Stede (2007). 

Om reglerna för mätningen och/eller mätningen i sig utförs av samma person som utför 

prestationen som ska bedömas menar de att objektiviteten blir lidande och resultaten av 

mätningarna mindre tillförlitliga. Därför anser de att det är viktigt att mätningen utförs 

av någon för processen oberoende person alternativt att mätningen verifieras av en 

oberoende person.  

Aktuella 

Med aktuella menar Merchant och Van der Stede (2007) att tiden mellan mätning och 

resultat ska vara så kort som möjlig. Det är viktigt av två anledningar. Den första 

anledningen är att anställdas motivation ökar om de får snabb feedback. Det innebär 

också att de kan stimuleras att finna nya vägar för att förbättra sin prestation och sina 

resultat i större utsträckning. Den andra anledningen är att problem kan upptäckas 

tidigare med aktuella mått. Om det finns problem i organisationen och mätningarna är 

inaktuella finns därmed en risk för att problemen inte åtgärdas tillräckligt snabbt för att 

förhindra större skada (Merchant och Van der Stede, 2007). 

Begripliga 

Det fjärde och sista kriteriet som Merchant och Van der Stede (2007)  nämner är 

begripligheten. Först och främst är det viktigt att de anställda som kontrolleras förstår 

vad de är ansvariga för. Tydlig kommunikation är därför avgörande.  Det är också 

viktigt att de anställda som ska kontrolleras förstår vad de kan göra för att påverka och 

förbättra sin prestation och sina resultat (Merchant och Van der Stede, 2007).  

b) Val av mått 

Enligt Olve, Roy och Wetter (1999) är den största utmaningen vid val av mått att skapa 

tydliga länkar och en balans mellan de olika perspektiven. De menar att det är viktigt att 

kortsiktiga förbättringar inte står i konflikt med de långsiktiga målen. 

En annan svårighet kan vara att utforma måtten på ett vis så att de skapar god 

målkongruens. Målkongruens innebär enligt Anthony och Govindarajan (2007) att de 

anställdas mål i så stor utsträckning som möjligt överrensstämmer med målen för hela 

organisationen. Svårigheten ligger enligt Merchant och Van der Stede (2007) i att 
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individer av naturen agerar utifrån sitt eget intresse och inte utifrån vad som är bäst för 

organisationen. Därför är det viktigt att måtten är anpassade så att de i så stor 

utsträckning som möjligt uppmuntrar beteende som leder till god målkongruens 

(Lindvall, 2011). 

När det är dags att välja ut mått menar Hallgårde och Johansson (1999) att det är bra att 

inleda med att göra upp en lista med olika förslag på mått som känns relevanta och 

viktiga med utgångspunkt i de kritiska framgångsfaktorerna. Därefter bör de olika 

måtten granskas och de nämner några viktiga punkter att ta i beaktning vid val av 

måtten. Hallgårde och Johansson hävdar att måtten som väljs ska spegla strategi och 

vision och att de bör fokusera på framtida resultat. De anser att det också är viktigt att 

fundera över vilken stimulans/effekt och reaktion måtten kan ha på medarbetarna. 

Måtten som väljs ut bör enligt Hallgårde och Johansson avslutningsvis beskrivas, 

utvärderas och kvalitetssäkras.  

Hallgårde och Johansson (1999) nämner några komponenter som de anser bör finnas 

med när måtten beskrivs. Några exempel är namnet på måttet, vilken enhet det ska 

mätas i, vilket perspektiv det tillhör och en beskrivning över vad måttet betyder. 

Gällande antalet mått som bör finnas med i ett balanserat styrkort verkar de flesta vara 

överrens om att det är viktigt att varken ha för många eller för få mått. Anthony och 

Govindarajan (2007) fastslår att det bör vara mer än ett mått men färre än 50. Hallgårde 

och Johansson (1999) är lite mer specifika och tycker att ett styrkort bör innehålla minst 

ett mått per kritisk framgångsfaktor men maximalt fem mått per perspektiv. Kaplan och 

Norton (1993) förespråkar 15-20 mått och Olve, Roy och Wetter (1999) anser att 15-25 

mått är rimligt på bolags- och affärsenhetsnivå. 

”A single measure cannot control a complex system;  

and too many critical measures make the system uncontrollably complex” 

(Anthony och Govindarajan; 2007, s. 462) 

 

Kaplan och Norton (1999) tar i sin bok upp förslag på mått som kan användas för de 

olika perspektiven. Några av dessa presenteras på följande sidor. 
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Finansiella perspektivet 

Vilka finansiella mål och mått som väljs beror enligt Kaplan och Norton (1999) bland 

annat på vilken mognadsfas företaget befinner sig. I en tillväxtfas bör fokus ligga på 

omsättningsökning och utveckling, i en mognadsfas på lönsamhet och avkastning på 

arbetande kapital, och i en skördefas på att maximera kassaflöde.  

Kundperspektivet 

För kundperspektivet har Kaplan och Norton (1999) tagit fram fem generiska 

utfallsmått som gäller för alla organisationer. De poängterar dock att styrtalen bör 

anpassas för organisationen och dess olika kundgrupper. De fem måtten är 

marknadsandel, återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundtillfredsställelse och 

kundlönsamhet.  

Enligt Kaplan och Norton (1999) visar marknadsandel hur stor andel av kunderna som 

företaget har. Återköpsbenägenheten anger hur väl företaget behåller och underhåller 

sina kundrelationer och måttet kundvärvning mäter hur väl företaget lockar till sig nya 

kunder. Båda de måtten kan mätas antingen i absoluta eller relativa termer.  

Kundtillfredsställelsen kan mätas utifrån olika kriterium genom kundenkäter och måttet 

kundlönsamheten mäter nettovinsten för en viss kund eller kundsegment med avdrag för 

kostnader kopplade till kunden (Kaplan och Norton, 1999).  

Interna perspektivet 

För det interna perspektivet är Kaplan och Norton (1999) inte lika specifika gällande 

mått men säger att måtten för det interna perspektivet ofta baseras på variablerna 

kostnad, kvalitet, flöde och tid. 

Utvecklingsperspektivet 

Kaplan & Norton (1999) pekar på att de flesta företag använder personalmått som kan 

härledas från de tre styrtalen personaltillfredsställelse, personallojalitet och 

personalens produktivitet. De säger att nöjda medarbetare är en förutsättning för ökad 

produktivitet, kvalitet och kundservice och att personaltillfredsställelsen därför bör 

mätas (lämpligen i en årlig personalenkät). Personallojaliteten anses också viktig 

eftersom lojala medarbetare bär med sig organisationens värderingar och har god 
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kunskap kring processer och kunder. De föreslår att mätningen bör utgå från 

omsättningshastighet bland företagets nyckelpersoner. Personalens produktivitet är ett 

mått på den sammanlagda effekten av arbetet med att stärka medarbetarnas kompetens 

och moral, främja innovationer, förbättra processer och tillfredsställa kunderna. De 

menar att det enklaste produktivitetsmåttet är omsättning per medarbetare men påpekar 

att måttet har begränsningar eftersom det inte tar hänsyn till kostnader. Därför föreslår 

de att måttet bör kompletteras med andra mått som är inriktade på finansiell framgång. 

De tre utfallsmåtten bör sedan kombineras med drivande mått specifika för företaget 

enligt Kaplan och Norton (1999).  

Andra styrtal som Kaplan och Norton (1999) nämner är antalet lämnade 

förbättringsförslag och antalet genomförda förbättringsförslag. Syftet med de styrtalen 

är att öka motivation och initiativkraft. Däremot anser Kaplan och Norton att det råder 

en brist på konkreta mått för medarbetarnas färdigheter och att det inneburit att 

företagens strategiska målsättning inte knyts till kompetensutveckling och 

informationsinhämtning. Därmed saknas en koppling mellan den typen av initiativ och 

vad de konkret leder till (Kaplan och Norton, 1999). 

3.5.6 Steg 6: Utvärdera 

Nästa steg i processen med att utveckla ett balanserat styrkort är att utvärdera. 

Hallgårde och Johansson (1999) förespråkar att göra en utvärdering som innefattar en 

sambandsanalys. En sambandsanalys kan genomföras genom att grafiskt presentera 

samband mellan olika mått. Därmed åskådliggörs de orsak-verkan-samband som bör 

finnas i det balanserade styrkortet (Olve, Roy & Wetter, 1999). Hallgårde och 

Johansson (1999) betonar att illustrationerna bör vara enkla att förstå och följa. Den 

sambandsanalys som Hallgårde och Johansson beskriver är en motsvarighet till Kaplan 

och Nortons strategikartor som beskrevs tidigare i avsnittet orsak-verkan-samband. 

Enligt Olve, Roy och Wetter (1999) är det också viktigt att föra en diskussion kring om 

styrkortet skapar en balans mellan de olika måtten så att inte kortsiktiga förbättringar 

står i konflikt med de långsiktiga målen. 

Olve, Roy och Wetter (1999) förespråkar också att ett preliminärt styrkort skickas ut till 

berörda personer för återkoppling så att deras eventuella synpunkter kan tas i beaktning. 
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Materialet som skickas bör förutom det övergripande styrkortet innehålla fördjupande 

texter som förklarar styrkortets syfte och olika delar.  

3.5.7 Steg 7: Formulera mål och skapa handlingsplan 

Olve, Roy och Wetter (1999) betonar vikten av att mål formuleras för varje mått i 

styrkortet. Det behövs såväl långsiktiga som kortsiktiga mål för att kunna stämma av 

utvecklingen och i god tid kunna vidta nödvändiga åtgärder. De betonar också vikten av 

att målen ligger i linje med den övergripande visionen och strategin, samt att de inte har 

en motverkande effekt sinsemellan. Det är viktigt att det finns en tydlig 

ansvarsfördelning kring hur mål sätts upp och utfall mäts. Det måste även framgå hur 

frekvent det ska göras och vem som ska göra det (Olve, Roy och Wetter, 1999). Enligt 

Hallgårde och Johansson (1999) är det viktigt att de mål som sätts upp uppfyller fem 

kriterier. De fem kriterierna kallas för SMART-kriterier. Ekonomistyrverket (2004) 

beskriver de fem kriterierna på följande vis: 

 Specifika (målen ska vara tydliga och konkreta så att de inblandade kan se dem 

framför sig) 

 Mätbara (så det går att avgöra om målen nås eller inte) 

 Accepterade (de som berörs måste acceptera det mål de förväntas sträva mot) 

 Realistiska (målen ska vara möjliga att uppnå) 

 Tidsatta (det ska framgå när målet ska nås) 

Enligt Olve, Roy och Wetter (1999) är det viktigt att åtgärder initieras så att 

förutsättningar för att uppnå de uppsatta målen skapas. Hallgårde och Johansson (1999) 

håller med och pekar på att det är viktigt att organisationen vågar ifrågasätta och ändra 

på invanda arbetsätt så att förbättringar kan åstadkommas. För att lyckas med det 

upprättas en handlingsplan som ska innehålla vilka åtgärder som ska genomföras, vilka 

som ska vara ansvariga och en tidsplan för åtgärderna (Olve, Roy och Wetter, 1999). 

Handlingsplanen utgör sedan tillsammans med måtten en grund för ledningens 

uppföljningsunderlag (Olve, Roy och Wetter, 1999). 
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3.5.8 Steg 8: Implementera styrkortet 

Det sista steget handlar enligt Hallgårde och Johansson (1999) om att integrera 

styrkortsarbetet med övrig planering och uppföljning. De delar in steget i fyra olika 

faser. Den första fasen handlar om planering för det kommande året och den andra 

fasen rör kommunikation och lärande. I de första två faserna är det viktigt med 

kommunikation kring hur målen ska nås. Den tredje fasen handlar om åtgärder för att 

nå de uppsatta målen och den sista fasen är feedback och lärande. Där betonas vikten av 

att utfallen och orsakerna bakom dem diskuteras inom organisationen (Hallgårde och 

Johansson, 1999). Olve, Roy och Wetter (1999) poängterar att en viktig faktor för en 

lyckad implementering är att styrkortet används i det löpande ledningsarbetet i alla 

delar av organisationen.  
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Del III – Benchmarking och oönskade konsekvenser till följd av 

prestationsmätning 
 

Den tredje delen i referensramen är inte direkt kopplad till balanserat styrkort utan 

behandlar prestationsmätning i allmänhet. Utifrån uppsatsens syfte är det relevant att 

ta med teori som rör jämförelse och oönskade konsekvenser till följd av prestations-

mätning. Den kunskap som tillförs här kan senare ligga till grund för utformningen av 

ett balanserat styrkort med jämförbara mått och minimerad risk för oönskade 

konsekvenser. 

3.6 Benchmarking för jämförelse 

Benchmarking beskrivs i flera olika artiklar som en process under vilken man söker 

efter, och jämför sig med, den konkurrent eller det företag från en annan bransch som är 

bäst på en viss aktivitet/process, tillverkar den bästa produkten eller tillhandahåller den 

bästa tjänsten (Eccles, 1991; Zimmerman, 1999; Carpinetti & De Melo, 2002; 

Punniyamoorthy & Murali, 2008). Den bakomliggande tanken är att först förstå hur de 

nuvarande stjärnorna gör för att bli så bra, och därefter mäta sig mot deras standard för 

att kunna bli lika bra eller bättre (Zimmerman, 1999). Dattakumar och Jagadeesh (2003) 

menar att benchmarking därför ofta ses som ett sätt att härma och kopiera, men i 

verkligheten har benchmarking visat sig stödja innovation snarare än imitation. 

Carpinetti och De Melo (2002) framhåller att det finns olika sorters benchmarking, 

varav en är intern benchmarking. Vid intern benchmarking jämförs olika enheter eller 

avdelningar inom en organisation. Enligt Miller (1992) underlättar intern benchmarking 

datainsamlingen, som annars är den största svårigheten. Insamlingen underlättas 

eftersom enheterna är givna, ofta liknar varandra och informationen som ska insamlas 

redan finns tillgänglig i företaget. Freytag och Hollensen (2001) påpekar att den 

tydligaste fördelen med intern benchmarking är att den kan finna de bästa interna 

processerna så att de sedan kan appliceras på andra delar av organisationen. 

McAdam, Hazlett och Anderson-Gillespie (2008) anser att den snabba ekonomiska 

utvecklingen och de snabba förändringarna i teknik och marknader skapar ett behov av 

relevant prestationsmätning och benchmarking. På liknande vis hävdar Miller (1992) att 

inget prestationsmätningssystem är komplett utan någon slags möjlighet till 

benchmarking. Enligt Punniyamoorthy och Murali (2008) utmanar benchmarking 



 TEORETISK REFERENSRAM 
 

- 40 - 

organisationer att utveckla sina prestationer och metoder. Ibland används benchmarking 

vid ett enstaka tillfälle, men oftast görs jämförelser löpande och på obestämd tid. 

Jämförelserna öppnar upp organisationer för nya tankar, verktyg och metoder. De bidrar 

även till att visa att andra sätt att arbeta kan vara minst lika bra eller bättre. På så vis 

motarbetas ovilja till förändring (Punniyamoorthy & Murali, 2008). 

Enligt Anderson och McAdam (2004) har kritik framförts mot att det oftast är 

finansiella mått som är objekt för jämförelse vid benchmarking. Det gör att instrumentet 

kan bli reaktivt, eftersom finansiella mått endast blickar bakåt. En risk som Freytag och 

Hollensen (2001) lyfter fram gällande intern benchmarking är att företag som fokuserar 

allt för mycket på den egna organisationen kan bli introverta. 

Kennedy, Allen och Allen (2002) framhåller felaktigt fokus, konkurrens, kostnader, 

validitetsproblem och bortkastad tid som risker associerade med benchmarking. Enligt 

dem kan felaktigt fokus leda till oriktiga slutsatser. Det vanligaste felet är att för stora 

slutsatser dras från allt för smala mått utan att andra inverkande faktorer tas i beaktning. 

Genom konkurrens finns risken att de sämst presterande enheterna som jämförs blir 

dysfunktionella för att de anställda börjar kritisera och klaga på varandra. Med 

kostnader menar Kennedy, Allen och Allen att organisationer måste vara medvetna om 

kostnaderna som följer med omfattande benchmarking. En prioritering måste göras för 

att bestämma vad som är bästa användningsområdet för pengarna. Liknande prioritering 

måste också göras för de personalresurser som krävs för att jämförelsen inte ska leda till 

bortkastad tid. För att kunna lita på den utförda benchmarkingen krävs att 

validitetsproblem elimineras. För att lyckas med det föreslår Kennedy, Allen och Allen 

olika kriterier för de mått som ska jämföras. Kriterierna är att de ska vara specifika, 

definierade, påverkbara, meningsfulla, jämförbara och tydliga. 

Några andra risker som både Freytag och Hollensen (2001) och Elmuti och Kathawala 

(1997) ser med benchmarking är att organisationer som använder sig av benchmarking 

kan bli allt för fokuserade på siffror istället för att fokusera på de bakomliggande 

prestationerna. De anser även att det finns risk för att organisationer tappar kundfokus 

eftersom det krävs mer resurser till den interna utvärderingen. Samtidigt ser de en risk 

för att organisationen kan tappa fokus på de anställda. Genom att eftersträva bättre 

resultat kan de anställda pressas så att de går in i väggen (Freytag & Hollensen, 2001; 

Elmuti & Kathawala, 1997). Elmuti och Kathawala (1997) betonar vikten av att de 
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anställda involveras i implementeringen av benchmarking för att den ska kunna fungera 

ordentligt, och för att minimera potentiellt motstånd till systemet från de anställda. 

3.7 Oönskade konsekvenser till följd av prestationsmätning 

Som nämnts tidigare i referensramen används prestationsmätning som verktyg inom 

ekonomistyrning för att kontrollera och styra organisationer. Leksell (1981) menar att 

alla formella organisationer har ett behov av kontroll och styrning, och att den 

vanligaste formen av kontroll är just mätning. Med utgångspunkten att prestations-

mätning implementeras på ett korrekt sätt anser Leksell (1981) att mätning kan påverka 

människors uppfattningar och motivation och få dem att fokusera sina ansträngningar 

till det som blir mätt. Det har dock framkommit att den påverkan som 

prestationsmätning har på människor inte alltid är positiv, utan även kan ha oönskade 

effekter (Pidd, 2005).  

Det tydligaste exemplet är att människor som blir utsatta för mätning kan lära sig hur de 

ska agera för att måtten ska förbättras utan att den bakomliggande och önskade 

prestationen nödvändigtvis förbättras (Meyer, 2002). Det är enligt Meyer (2002) ett 

problem eftersom en viktig aspekt med prestationsmått är att de tydligt ska kunna skilja 

mellan bra och dåliga prestationer. Att människor lär sig hur de kan manipulera mått 

leder enligt van Thiel och Leeuw (2002) till en prestationsparadox där informations-

värdet i prestationsmåtten minskar efter hand eftersom de inte speglar verkligheten. Det 

är dock inte enbart manipulation som skapar prestationsparadoxer enligt van Thiel och 

Leeuw. Andra exempel är positiv inlärning, selektion och förtryck. Vid positiv inlärning 

blir anställda så duktiga på det som mäts att prestationsmåttet helt enkelt har spelat ut 

sin roll. Selektion innebär att dåligt presterande enheter eller anställda byts ut mot bra 

presterande. På så vis försvinner skillnader i prestationer och därför kan mått bli 

onödiga. Vid förtryck menar van Thiel och Leeuw att skillnader i prestationer ignoreras. 

Om ingen vikt läggs vid måtten spelar de heller ingen roll. 

Pidd (2005) framhåller även en rad andra oönskade effekter som mätning kan generera 

(se nästa sida): 
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 Tunnelseende: uppstår när ledare som står inför många olika mål väljer de som 

är lättast att mäta, och ignorerar resten. 

 Suboptimering: uppstår när ledare agerar på det vis som gynnar deras egen 

avdelning mest men minskar den totala prestationen i organisationen.  

 Myopia: uppstår när ledare av olika anledningar fokuserar prestationer på 

kortsiktiga mål på bekostnad av långsiktighet. 

 Måttfixering: kan uppstå när utfallsmått och resultat är svåra att mäta och få 

fram. Då finns risken att själva prestationsmätningen hamnar i fokus istället för 

det önskade utfallet. 

 Förvrängning: är en sorts bedrägeri som förekommer när data kring prestationer 

antingen felrapporteras eller förvrängs för att se bättre ut. 

 Mygel: den här sortens beteende uppstår när en ledare medvetet underpresterar 

för att säkerställa lägre satta mål i nästa målsättningsperiod. 

 Kvarleva: denna situation uppstår när prestationsmått har passerat sitt bäst-före-

datum och mist sin relevans, men ingen orkar uppdatera det eller ta bort måttet.  

 

Pidd (2005) menar att förekomsten av oönskade effekter vid prestationsmätning är en 

accepterad del av organisationers vardag. Vad som ofta inte beaktas är att de oönskade 

effekterna leder till både direkta och indirekta kostnader i form av kostnader för själva 

mätningen och kostnader förknippade med försämrade prestationer. Pidd menar att 

organisationer ofta ignorerar de oönskade effekterna när de planerar sin 

prestationsmätning i tron om att deras system inte kommer få några oönskade effekter 

och att sådana effekter bara drabbar andra. Enligt Pidd (2005) och van Thiel och Leeuw 

(2002) är det svårt att upptäcka oönskade effekter innan det är för sent. Därför hävdar 

Pidd (2005) att organisationer inte bör lägga energi på att hitta avancerade sätt att 

estimera kostnader av oönskade effekter, utan snarare försöka skapa förståelse för 

varför effekterna uppstår. Enligt Pidd borde nämligen förståelse för de bakomliggande 

anledningarna till effekterna hjälpa organisationer att förebygga dem till viss grad och 

minska kostnaderna de uppbringar. 

Perrin (1998) framhåller också ett antal åtgärder som kan vidtas för att prestationsmått 

inte ska ge oönskade effekter. Den första åtgärden är att se till att måtten utformas efter 

vilka som ska använda dem, så att risken för feltolkningar och felanvändning 

minimeras. En annan åtgärd är enligt Perrin att testa prestationsmåtten i förväg. Det 
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görs eftersom det kan ta tid att få måtten att fungera i praktiken och bekräfta deras 

noggrannhet och informationsvärde. Vidare anser Perrin att prestationsmått ska följas 

upp, revideras och uppdateras för att de inte ska bli föråldrade, och för att försvåra 

manipulation. Perrin anser även att flera olika prestationsmått bör användas för att få 

flera aspekter av organisationer. Van Thiel och Leeuw (2002) anser att ytterligare en 

åtgärd som kan tas för att förebygga oönskade effekter av prestationsmätning är att låta 

en extern part utforma prestationsmåtten. De menar nämligen att organisationer som 

utformar sina egna mått får större möjlighet att manipulera måtten till sin fördel. 

Även om det finns risk för oönskade effekter i samband med prestationsmätning anser 

van Thiel och Leeuw (2002) att det finns ett behov av prestationsmätning och 

utvärderande aktiviteter i organisationer för att förbättra prestationer. Även Perrin 

(1998) menar att prestationsmätning är av vikt, men tillägger att organisationer som 

enbart fokuserar på kvantitativa mått så som finansiella mått är sämre på att nå sina 

uppsatta mål än organisationer som har bredare perspektiv i sin prestationsmätning. 

Därför ser Perrin det som mycket positivt att framförallt den privata sektorn allt oftare 

byter ensidiga mått mot till exempel balanserade styrkort som har en bredare ansats 

gällande prestationsmätning. 

Med hjälp av detta avsnitt har vi försökt skapa en förståelse för hur oönskade effekter 

av prestationsmätning kan uppstå. Det betyder inte att oönskade effekter alltid uppstår 

vid prestationsmätning, men som Pidd (2005) framhåller är förståelse för riskerna och 

de bakomliggande anledningarna ett stort och viktigt steg för att förebygga dem. Därför 

är det viktigt för oss att ta med den kunskapen till själva utformandet av styrkortet. 

Ytterligare ett sätt att minimera risken för de oönskade konsekvenserna är att vi ska 

vara noggranna med att använda de kriterier för mått som tidigare tagits upp i avsnittet 

om utformning av styrkortet. Vi kommer även ta hänsyn till de åtgärder som 

presenterats ovan av Perrin (1998), som till exempel att prestationsmåtten ska utformas 

med hänsyn till vem som ska använda dem.  
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Del IV - Sammanfattning av teoretisk referensram och koppling 

till empirisk datainsamling 
 

Del I – Ekonomistyrning och introduktion av balanserat styrkort 

Den första delen ger en kort presentation kring ekonomistyrning och introducerar 

balanserat styrkort. Tre viktiga principer för ett lyckat styrkort presenteras (Orsak-

verkan samband, Utfallsmått och drivande mått samt koppling till de finansiella målen). 

Syftet med introduktionen är att ge en bakgrundsbild inför de följande avsnitten i den 

teoretiska referensramen.  

 

Del II – Uppbyggnad och utformning av ett balanserat styrkort   

Den andra delen i den teoretiska referensramen handlar om processen att utforma ett 

balanserat styrkort. Processen beskrivs i åtta steg där de sex första genomförs i denna 

studie. Processen går i korthet ut på att ta fram vision och strategier, bryta ner dem på 

olika perspektiv, ta fram kritiska framgångsfaktorer, välja ut olika mått och göra en 

utvärdering.  Processen har legat till grund för de intervjuguider (bilaga 1-5) som 

skapats för den empiriska datainsamlingen. Nedan beskrivs kopplingen mellan 

processens olika steg och de olika intervjuguider som använts (tabell 3.1-3.6). 

 

Steg 1: Ta fram en vision 

Bilaga 1 Intervjuguide, Chefer Fråga 3 

Bilaga 2 Intervjuguide, Driftsansvarig Fråga 4 

Bilaga 3 Intervjuguide, Filialchef Fråga 3 

Bilaga 4 Intervjuguide, Logistik- och IT-chef Fråga 5 

Bilaga 5 Intervjuguide, Säljare Fråga 3 

 Tabell 3.1 – Koppling mellan vision och  

 empirisk insamling, egenkonstruerad 
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Steg 2: Ta fram strategier 

Bilaga 1 Intervjuguide, Chefer Fråga 4-5 

Bilaga 2 Intervjuguide, Driftsansvarig Fråga 4 

Bilaga 3 Intervjuguide, Filialchef Fråga 4-5 

Bilaga 4 Intervjuguide, Logistik- och IT-chef Fråga 5 

Bilaga 5 Intervjuguide, Säljare Fråga 4-5 

 Tabell 3.2 – Koppling mellan strategier och  

 empirisk insamling, egenkonstruerad 

 

Steg 3: Ta fram perspektiven och bryt ned visionen på 

respektive perspektiv 

Bilaga 1 Intervjuguide, Chefer Fråga 6 

Bilaga 2 Intervjuguide, Driftsansvarig Fråga 4 

Bilaga 3 Intervjuguide, Filialchef Fråga 6 

Bilaga 4 Intervjuguide, Logistik- och IT-chef Fråga 5 

Bilaga 5 Intervjuguide, Säljare Fråga 6 

 Tabell 3.3 – Koppling mellan perspektiven och  

 empirisk insamling, egenkonstruerad 

 

Steg 4: Ta fram kritiska framgångsfaktorer 

Bilaga 1 Intervjuguide, Chefer Fråga 7 

Bilaga 2 Intervjuguide, Driftsansvarig Fråga 5 

Bilaga 3 Intervjuguide, Filialchef Fråga 7 

Bilaga 4 Intervjuguide, Logistik- och IT-chef Fråga 6 

Bilaga 5 Intervjuguide, Säljare Fråga 7 

 Tabell 3.4 – Koppling mellan framgångsfaktorer  

 och empirisk insamling, egenkonstruerad 

  



 TEORETISK REFERENSRAM 
 

- 46 - 

Steg 5: Ta fram mått 

Bilaga 1 Intervjuguide, Chefer Fråga 8 

Bilaga 2 Intervjuguide, Driftsansvarig Fråga 6 

Bilaga 3 Intervjuguide, Filialchef Fråga 8 

Bilaga 4 Intervjuguide, Logistik- och IT-chef Fråga 7 

Bilaga 5 Intervjuguide, Säljare Fråga 8 

 Tabell 3.5 – Koppling mellan mått och  

 empirisk insamling, egenkonstruerad 

 

Steg 6: Utvärdera 

Analys Återkoppling med Lindab Sidan 89 

 Tabell 3.6 – Koppling mellan utvärdering och  

 empirisk insamling, egenkonstruerad 

 

Del III – Benchmarking och oönskade konsekvenser till följd av 

prestationsmätning 

I det avslutande avsnittet behandlas benchmarking för jämförelser och olika risker med 

prestationsmätning. Avsnittet presenterar olika former av oönskade konsekvenser som 

kan uppstå till följd av prestationsmätning (till exempel tunnelseende, måttfixering, 

förvrängning och mygel). Den insikten är viktig att ha vid utformandet av styrkortet. 

Avsnittet har också legat till grund för empirisk datainsamling (se tabell 3.7 nedan). 

 

Benchmarking och oönskade konsekvenser  

till följd av prestationsmätning 

Bilaga 1 Intervjuguide, Chefer Fråga 9 

Bilaga 2 Intervjuguide, Driftsansvarig Fråga 7 

Bilaga 3 Intervjuguide, Filialchef Fråga 9 

Bilaga 4 Intervjuguide, Logistik- och IT-chef Fråga 8 

Bilaga 5 Intervjuguide, Säljare Fråga 9 

 Tabell 3.7 – Koppling mellan benchmarking  

 och empirisk insamling, egenkonstruerad 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras den insamlade empirin. Kapitlet inleds med en 

företagsbakgrund som följs av en beskrivning av Lindabs grossistverksamhet. Därefter 

presenteras empiri kring filialerna rörande omvärldsanalys, vision, strategi, 

målsättningar, prestationsmätning och jämförelse. 

4.1 Företagsbakgrund 

Lindab är en internationell ventilations- och byggkoncern som grundades i Grevie 

utanför Båstad år 1959. I dagsläget har Lindab cirka 4400 anställda, är verksamma i 31 

länder och är börsnoterade på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm (Lindab AB, 

2011).  Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och 

systemlösningar i tunnplåt och stål för byggändamål och förbättrat inomhusklimat 

(Lindab AB, 2012a). 

Koncernen är uppdelad i tre affärsområden, Ventilation, Building Components och 

Building Systems. Ventilation är det största affärsområdet och omfattar kanalsystem 

med tillbehör, samt inneklimatlösningar för ventilation, kyla och värme (Lindab AB, 

2011). Näst störst är Building Components som tillhandahåller produkter och system i 

tunnplåt för takavvattning, beklädnad av tak och vägg samt stålprofiler för vägg-, tak- 

och bjälklagskonstruktioner (Lindab AB, 2011). Minst är affärsområdet Building 

Systems. Det tillhandahåller kompletta, monteringsfärdiga, byggnadslösningar 

bestående av ett yttre skal med väggar, tak och tillbehör (Lindab AB, 2011). 

År 2011 omsatte koncernen 6,9 miljarder kronor (Lindab AB, 2011). Lindabs 

huvudmarknad är yrkesbyggande som svarar för ungefär 80 procent av omsättningen 

medan bostäder står för de resterande 20 procenten (Lindab AB, 2012a). Den nordiska 

marknaden är Lindabs största marknad och genererade 2011 ungefär 46 procent av den 

totala omsättningen (Lindab AB, 2011). Västeuropa svarade för 28 procent och Central- 

och Östeuropa för 23 procent (Lindab AB, 2011). Resterande 3 procent stod övriga 

marknader för, varav USA svarade för största delen (Lindab AB, 2011). 



 EMPIRI 
 

- 48 - 

Lindab har ungefär 110 försäljnings- och distributionsfilialer i Europa, varav 32 ligger i 

Sverige (Lindab AB, 2012b). I Sverige är filialerna koncentrerade till södra delen av 

landet, men har en geografisk spridning från Malmö till Luleå (Lindab AB, 2012b).  

4.1.1 Bakgrund till grossistverksamhet via filialer & nuvarande 

ansvarsfördelning 

Fram till 1990-talet hade Lindab ingen egen grossistverksamhet utan sålde sina 

produkter via externa leverantörer (Controller, 2012). Under 90-talet rådde dock ett 

tufft ekonomiskt klimat i Sverige och enligt Controller (2012) handlade det då om ”att 

äta eller ätas”. Därför valde Lindab en aggressiv strategi där de förvärvade grossister 

fram till 1995 och konsoliderade dem i sin verksamhet. Fram till början av 2000-talet 

hade varje filial och dess filialchef fullt ansvar för filialen, inklusive resultatansvar. Vid 

omstruktureringen som sedan skedde delades verksamheten upp efter affärsområde (till 

exempel Ventilation och Building Components). I samband med omstruktureringen 

underställdes varje filial en regionchef. Därför ligger huvudansvaret och 

resultatansvaret för filialerna idag hos regioncheferna (Controller, 2012). 

Regioncheferna är också ansvariga för säljarna på filialerna och nyrekryteringar efter 

konsultation med huvudkontoret (Regionchef 1, 2012).  Sverige är uppdelat i tre 

regioner, och för varje region finns en regionchef för respektive affärsområde 

(Regionchef 1, 2012). Filialcheferna har i dagsläget ansvar för filialens fastighet, 

arbetsmiljöfrågor och personalansvar över ”icke-säljare” så som personal som kör 

distributionsbilen från filialerna till kunders arbetsplatser (Filialchef 1, 2012; Filialchef 

2, 2012; Controller, 2012).  

4.1.2 Filialernas roll i Lindab 

Lindabs filialer är sista ledet i Lindabs verksamhetskedja och sköter försäljning och 

distribution av Lindabs produkter till kunder (Controller, 2012). Enligt Controller 

(2012) är 70-75 procent av produkterna som säljs via filialerna producerade av Lindab 

själva. Det beror enligt honom på att Lindab har ett, för branschen, unikt upplägg där de 

sköter hela processen från plåtbearbetning och produktion till försäljning (se figur 4.1 

nästa sida). Lindab har ett väldigt brett produktsortiment, och det de själva kan 

producera köper filialerna inte in utifrån. 
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Plåtbearbetning 

(Lindab Steel) 

Produktion 

(Lindab Ventilation & 
Building Components) 

Försäljning 

(Filialer) 

 Figur 4.1 – Lindabs verksamhet, egenkonstruerad 

 

Filialerna är, som tidigare nämnts, inga egna resultatenheter utan är uppdelade i 

affärsområden som svarar mot respektive regionchef. För att förtydliga hur den svenska 

säljorganisationen är uppbyggd infogar vi här nedan en del av organisationsschemat för 

Lindab Sverige AB, som är ansvariga för försäljning och distribution av Lindabs 

produkter i Sverige. 

Organisationsschema Lindab Sverige AB 

 

 

 Figur 4.2 – Organisationsschema Lindab Sverige AB, 

  egenkonstruerad utifrån Lindab AB (2012c, s. 7) 

 

VD * BUM Ventilation * 
BUM Building 
Components * 

Controller * Försäljningschef 
Ventilation 

Försäljningschef 
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I Sverige är det vanligast att filialerna är delade mellan de två affärsområdena 

Ventilation och Building Components (Controller, 2012). Varje affärsområde har 

säljare på filialerna som är specialister på sina produkter och är ansvariga för 

försäljning av de produkterna (Regionchef 1, 2012). Övriga anställda på filialerna så 

som lagerarbetare är inte anställda inom ett specifikt affärsområde utan arbetar över 

”gränserna” och bekostas gemensamt av affärsområdena utifrån fördelningsnycklar som 

uppdateras årligen. Detsamma gäller för övriga samkostnader mellan affärsområdena 

(Controller, 2012). 

Enligt Controller (2012) och Regionchef 1 (2012) kan Lindabs försäljning sägas vara 

uppdelad i två segment, nämligen direktordrar och lagerordrar. Direktordrar är större 

beställningar som levereras direkt från Lindabs fabrik till kundernas byggarbetsplatser. 

Sådana leveranser har låg vinstmarginal på grund av rabatten Lindab lämnar på den 

sortens beställningar. Å andra sidan krävs särskilda volymer och att kunderna 

accepterar fem dagars ledtid för att kunna göra sådana beställningar enligt Controller 

(2012). Lagerordrar är sådan försäljning som sker direkt från filialernas lager. Den 

sortens försäljning har högre vinstmarginaler och sker antingen genom att kunderna 

själva kommer till filialerna och hämtar sina produkter eller genom utkörning från 

filialerna till kunderna med distributionsbilar. Enligt Controller (2012) har fördelningen 

mellan de olika försäljningssätten varit relativt stabil de senaste åren och består av 

ungefär 60 procent direktordrar och 40 procent lagerordrar. All försäljning som sker, 

oavsett om det är direktordrar eller lagerordrar, registreras på ansvarig säljare och filial 

(Controller, 2012; Regionchef 1, 2012). 

4.2 Företagets nuvarande situation 

Som nämnts tidigare i företagsbakgrunden är Lindabs största affärsområde Ventilation, 

där produkterna består av kanalsystem och andra produkter kopplade till 

inomhusventilation. Av den anledningen är Lindab, och försäljningen på de svenska 

filialerna, mycket beroende av att det byggs i Sverige enligt Controller (2012). För 

tillfället byggs det enligt honom få nya bostäder. Det är dock ingen katastrof eftersom 

bostadshus ofta innehåller relativt få ventilationskomponenter. De spelar därför inte en 

direkt avgörande roll för affärsområdet. Betydligt viktigare är det att det offentliga och 

kommersiella byggandet i form av till exempel kontor, skolor och sjukhus utvecklas 

eftersom efterfrågan på ventilationslösningar där är stor. Controller (2012) menar att det 
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offentliga och kommersiella byggandet just nu går bra och att affärsområdet Ventilation 

därför räknar med tillväxt under första halvåret 2012. Däremot är förväntningarna 

nolltillväxt för andra halvåret eftersom den ekonomiska osäkerheten i Europa även 

väntas ge psykologiska effekter i Sverige. Den beskrivningen stämmer väl överens med 

de svar vi fick av Business Controller (2012) som menar att Lindab befinner sig på en 

relativt mogen marknad med viss tillväxt. Vissa produktgrupper har bättre tillväxt än 

andra, men totalt sett ser Business Controller att tillväxten för ventilationsprodukter 

kommer bli bättre än för annat byggmaterial. Anledningen till det är nya lagar gällande 

ventilation som kommer träda i kraft. Lagarna om förbättrad ventilation kommer leda 

till att det framöver spenderas mer pengar på ventilation enligt Business Controller 

(2012).  

Angående omvärldsanalys och Lindabs strategiarbete berättade Controller (2012) att de 

nyligen genomfört en SWOT-analys. I den framkom att Lindabs styrkor är deras breda 

och kompletta produktsortiment som håller hög kvalitet. Dessutom har Lindab enligt sin 

analys geografisk närhet till sina kunder, hög tillgänglighet och kunniga säljare. En 

svaghet som nämns är att deras storlek skapar en trögrörlighet i företaget. En annan 

svaghet är att Lindab har relativt höga priser på sina produkter i jämförelse med de två 

huvudkonkurrenterna. Prisskillnaden motiveras dock av det mervärde Lindab erbjuder i 

form av kvalitet, tillgänglighet och kunskap enligt Controller (2012). Enligt analysen 

finns det i framtiden möjligheter i form av elektronisk handel med Lindabs produkter 

och att köpbeteendet bland kunderna kan gå mot att de i högre grad efterfrågar 

mervärde. Potentiella hot å andra sidan är att köpbeteendet går mot att kunder 

efterfrågar mer lågprisprodukter och att lågpriskonkurrenter från utlandet etablerar sig i 

Sverige (Controller, 2012). Vid intervjuer med andra personer i verksamheten som inte 

varit med och tagit fram SWOT-analysen får vi liknande svar som Controllern ger 

angående styrkor, svagheter, möjligheter och hot. De enda tillägg som görs är att 

Regionchef 2 anser att det är en viss svaghet att det finns stora skillnader mellan hur 

duktiga säljarna är, och Säljare 2 ser möjligheter att Lindab kan ta fram nya produkter 

att sälja på marknaden. 
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 Figur 4.3 – SWOT-analys, egenkonstruerad 
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produkter om de ingår i Lindabs produktsortiment har de interna leverantörerna stor 

makt. Gentemot sina slutkunder har filialerna, och Lindab som företag, dock stark 

förhandlingskraft eftersom slutkunderna är små i jämförelse med Lindab. Det är endast 

de två största kunderna som har viss förhandlingskraft då de tillsammans utgör ungefär 

20 procent av omsättningen (Controller, 2012). Intervjuerna med Regionchef 2 (2012) 

och Regionchef 4 (2012) bekräftar den bild som beskrivs av Controller (2012). 

Regionchef 2 (2012) menar att konkurrensen från andra aktörer främst sker genom pris 

och berättar att en ny lågprisaktör faktiskt är på väg in på den svenska marknaden inom 

affärsområdet Building Components. Han ser dock inte heller någon risk gällande 

substitut till Lindabs produkter. Angående förhandlingskraft gentemot kunder och 

leverantörer anser han att filialerna har relativt stark förhandlingskraft mot sina kunder, 

även om detta är något som försöks tonas ner vid kundkontakt, och att förhandlings-

kraften är relativt svag mot leverantörer på grund av att majoriteten av produkterna 

levereras av Lindabs egna produktionsenheter (Regionchef 2, 2012). 

4.3 Vision, strategi och målsättningar 

I samband med intervjun med Controller (2012) fick vi tillgång till en officiell 

företagspresentation för Lindab. I den står det att Lindabs vision är ”att vara den 

professionella byggindustrins främsta val av partner inom Lindabs kärnprodukter i 

Europa” (Lindab Ab, 2012c). Vidare står det att Lindabs kärnvärden är att värna om 

kundens framgång (genom att förenkla byggandet), vara jordnära (bland annat genom 

att eftersträva långvariga relationer) samt att ha ordning och reda. Där framgår även att 

de ska hålla kunden i centrum genom att ha god tillgänglighet, brett sortiment, hög 

produktkvalitet och rätt produkt på rätt plats i rätt tid (Lindab Ab, 2012c).  

När vi frågade Regionchef 1 (2012) om vision, mål och strategi på region-, 

affärsområdes- och filialnivå fick vi till svar att visionen och målet var att behålla och 

utveckla marknadsandelar, samt att fortsätta vara den ledande aktören. För att lyckas 

med det ska de ha ett proaktivt säljarbete som baseras på starka och långvariga 

kundrelationer (Regionchef 1, 2012). Regionchef 3 (2012) och Regionchef 4 (2012) 

menar precis som Regionchef 1 (2012) att visionen är att fortsätta växa, och vara 

marknadsledande inom sitt segment. Regionchef 2 svarade på samma fråga att, de 

tidigare nämnda, kärnvärdena är otroligt viktiga. 
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”Kärnvärdena präntas in hos alla anställda, och även kunder” 

(Regionchef 2, 2012-04-18) 

För att leva upp till sina kärnvärden säger Regionchef 2 (2012) att de har strategin att ha 

bra kundkontakt, finnas nära kunden och ha god produktkännedom. Även Säljare 2 

(2012) pratade om kärnvärdena när vi ställde frågor om vision på filialnivå. För att leva 

upp till dem menar Säljare 2 att strategin på filialnivå är att ha snabba leveranser, närhet 

till kund och erbjuda bra produktlösningar. I en intervju med Filialchef 2 (2012) ställde 

vi också frågor kring vilken vision, strategi och vilka mål som Lindab kommunicerar 

till affärsområdena och filialerna. Svaret vi fick då var att de ska uppfylla Lindabs 

kärnvärden, uppnå försäljningsmål och hålla koll på kostnadsbudget (Filialchef 2, 

2012). 

Det framgår genom dessa olika svar att det inte finns en solklar enighet kring exakt hur 

vision, strategi och mål definieras i verksamheten. Dock märks det att kärnvärdena som 

handlar om att värna om kunden och skapa långvariga relationer genomsyrar 

organisationen, även om intervjupersonerna formulerade sig lite olika.  

För att få reda på hur vision, strategi och mål kommuniceras inom företaget ställde vi 

även frågor kring det i våra intervjuer. Controller (2012) svarade att Lindab har en etisk 

kod som heter Lindab Life. Den sammanfattar hur Lindab ska uppträda i den dagliga 

verksamheten och täcker de fyra områdena Verksamhet, Miljö, Medarbetare och 

Samhälle. Vidare berättade Controllern om Lindabs intranät där samtliga arbetsmoment 

och processer finns beskrivna. Intranätet var också det Filialchef 1 (2012) visade oss när 

vårt samtal kom in på kommunikation av vision, strategi och målsättningar från koncern 

till filial. Business Controller (2012) berättar att det finns olika trycksaker som 

förmedlar vision, strategi och målsättningar men att det viktigaste sättet att sprida dem 

är genom samtal och företagskultur. Regionchef 1 (2012) anser att kommunikation via 

dagliga möten och samtal är det viktigaste sättet att kommunicera vision, strategi och 

mål på regionnivå. Regionchef 1 har tre stora regionmöten per år, men håller betydligt 

fler lokala möten på filialerna han är ansvarig för. Även Regionchef 2 säger att han 

kommunicerar vision, strategi och målsättningar genom möten, utvecklingssamtal och 

handledning med anställda. När vi frågar Filialchef 2 (2012) hur visioner, strategi och 

mål kommuniceras till filialerna och de anställda svarar han att de kommuniceras från 

koncernnivå till regioncheferna som sedan förmedlar dem vidare till säljarna på 
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filialerna genom personliga möten, e-post och telefonsamtal. Han berättar också att 

filialerna har ett CRM-system
1
 där kundmöten och kundinformation registreras. Även 

Säljare 1 (2012) och Säljare 2 (2012) svarar att vision, strategi och målsättningar främst 

kommuniceras genom olika möten med regionchefen och filialmöten. Säljare 2 gör 

dessutom tilläget att han anser att det finns en tydlig företagskultur inom Lindab som i 

sig förmedlar vision och strategi. Han menar att det är väldigt viktigt eftersom den 

också skapar en känsla av vilka styrkor Lindab har, vilket hjälper honom i hans dagliga 

säljarbete. 

”Man måste tro på det man säljer” 

(Säljare 2, 2012-04-18) 

Dessa olika svar visar att det finns olika sätt inom Lindab att kommunicera vision, 

strategi och målsättningar. På koncernnivå finns övergripande styrdokument som 

kommunicerar företagets vision, strategi, kärnvärden och målsättningar. När man sedan 

kommer ner på region- och filialnivå verkar framförallt målsättningarna bli mer 

konkreta och personliga med en frekventare uppdatering, främst genom personlig 

kontakt och samtal. Det framgår bland annat genom Regionchef 1 (2012) åsikt om att 

kommunikation via dagliga möten och samtal är det viktigaste sättet att kommunicera 

vision, strategi och mål på regionnivå. 

Rörande målkongruens mellan anställda och Lindab framkom det genom intervjuerna 

att den allmänna åsikten hos intervjupersonerna, oavsett nivå i organisationen, är att det 

råder god målkongruens mellan de anställda och organisationen. Huvudanledningen till 

det är att anställda på olika nivåer får vara med och diskutera de mål som sätts 

(Regionchef 1, 2012; Regionchef 2, 2012; Säljare 1, 2012, Säljare 2, 2012). Det leder 

till att de anställda känner delaktighet och vill nå de uppsatta målen. De förbättrings-

områden som ändå lyftes fram vid intervjutillfällena kom från Controller (2012) 

Business Controller (2012) och Regionchef 2 (2012). Controller (2012) uttryckte att han 

ser en viss risk för att det kan leva kvar en känsla av att varje filial är en resultatenhet 

när de enligt honom i verkligheten arbetar tillsammans för att uppnå resultat för 

respektive affärsområde. Business Controller (2012) anser att transparensen i Lindab 

brister vilket gör att säljarna inte alltid vet vilka produkter som faktiskt är mest 

                                                           
1
 CRM-system = Customer Relationship Management System. CRM, omfattar styrning, organisering och 

administration av kunder och kundrelationer i ett företag. (Wikipedia, 2012-04-18) 
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lönsamma för företaget eftersom det finns vinster i flera steg. Regionchef 2 (2012) 

uttryckte viss oro för att färre förslag och kommentarer nu kommer från berörda säljare 

på filialer gällande uppsatta budgetmål än tidigare. Anledningen är enligt honom att 

vissa säljare känner att budgetmål sätts oavsett vad de tycker och tänker. Det gör att 

Regionchef 2 ser en risk för att säljarna kan komma att bli mindre delaktiga och att 

målkongruensen på så vis kan bli drabbad. 

För att vidhålla och förbättra målkongruensen inom organisationen vidtas en rad 

åtgärder. Controller (2012) menar att grunden för att nå målkongruens är att de 

anställda vet vilka mål organisationen har. Därför sätts bland annat lönsamhetsmål på 

regionerna som sedan bryts ner till försäljnings och täckningsgradsmål på filialerna. 

Regionchef 2 (2012) uttrycker att de åtgärder han tar för att öka målkongruensen är att 

involvera säljarna på filialerna i utformningen av deras budget och individuella säljmål. 

Regionchef 1 (2012) och Filialchef 2 (2012) anser att kommunikation med de anställda 

på filialerna är viktigast för att behålla och förbättra målkongruensen. Regionchef 1 

(2012) tillägger att filialerna inte har något bonussystem för att uppnå målkongruens. 

Han hävdar att det skulle skapa en för egofokuserad organisation, och att det är 

viktigare att anställa rätt person på rätt plats. 

4.4 Prestationsmätning på region- och filialnivå  

Under vår första intervju med Business Controller (2011) fick vi uppgifter om att 

prestationsmätningen enligt honom är bristfällig. Bristen ligger enligt honom främst i 

att mätningen som utförs är för smal och inte ger ett tillräckligt bra beslutsunderlag. 

Våra intervjuer och längre samtal på olika nivåer inom Lindab, i kombination med den 

betydande mängd företagsinternt material (främst i form av rapporter) vi har 

tillgodogjort oss, bekräftar att det finns brister i prestationsmätningen. Vår uppfattning 

är att prestationsmätningen på region- och filialnivå näst intill uteslutande består av 

finansiella utfallsmått (Lindab har dock börjat arbeta med sina interna processer vilket 

beskrivs i nästa avsnitt). 

Av de interna rapporter vi studerat framgår att en stor mängd data finns att tillgå kring 

hur säljare utvecklas rörande omsättning, resultat, täckningsgrad och antal kunder. Där 

finns även data som till exempel rör hur kunder utvecklas i form av omsättning, 
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marginal och vilka produkter de köper. På produktnivå rapporteras exempelvis 

produktgruppers omsättning och vad som finns på lager. 

Även om det alltså finns en mängd mått som presenteras i rapporter är avsaknaden av 

en bredare prestationsmätning och ett prestationsmätningssystem tydlig. Det leder i sin 

tur till bristfälliga kopplingar mellan prestationsmätningen och Lindabs kärnvärden. För 

att tydliggöra hur även intervjuerna hjälpt till att skapa denna bild presenteras nedan en 

sammanställning av vad som framkommit i olika intervjuer. 

I vår första intervju med Controller (2012) berättade han att inga mål sätts direkt på 

filialerna från ledningen utan att de istället sätter mål på, och mäter, de tre regionerna. 

Det är sedan upp till respektive regionchef att se till att filialerna gemensamt når målen 

som regionen har. Exempel på prestationsmätning som genomförs på regionerna är 

enligt Controller (2012) omsättning, marginal och resultat. Mätning som sedan sker från 

regionernas sida på filialerna handlar enligt Controllern mycket om försäljning och 

täckningsgrad. Även om ingen målsättning upprättas på filialerna från ledningsnivå kan 

Controllern ta fram filialrapporter, vilket han också gör månadsvis. Dessa rapporter 

innehåller utfallsmått av den typ som tidigare tagits upp vid beskrivningen av de interna 

rapporterna (exempelvis omsättning, resultat, täckningsgrad och antal kunder). 

Regionchef 1 (2012) svarar, angående prestationsmätning, att den mätning som sker på 

filialerna har med försäljningen att göra. De mäter omsättning, täckningsgrad och 

resultat på säljare. De mål som sätts på regionen från ledningsnivå bryts ner på 

säljarnivå och säljmål sätts på varje säljare. Säljvolymerna budgeteras per kund och 

säljare utifrån statistik. Enligt Regionchef 1 mäter de även hur olika kunder och 

produkter utvecklas i form av omsättning och täckningsgrad. De enda icke-finansiella 

mått han berättar om är kundnöjdhet, som endast mäts på central nivå, och 

leveranssäkerhet som indirekt följs upp dagligen då det märks om kunderna får sina 

varor eller ej (Regionchef 1, 2012). Även Regionchef 2 (2012) säger i vår intervju med 

honom att de mått som mäts är av finansiellt slag och rör försäljning och budgetmål. 

Säljare 1 (2012) beskriver att det som mäts på säljare rör försäljning och huruvida de 

lyckas behålla, eller utöka sin kundbas. Under intervjun uttrycker han en önskan om att 

personlig utveckling i form av utbildning skulle få plats. Säljare 2 (2012) säger att den 

prestationsmätning som görs på honom utgår från säljmål, resultatmål, budgetmål, 

lagermål och utgifter för transport på leveranser. Han sammanfattar prestations-
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mätningen med att säga att den nästan enbart är finansiell. Filialchef 2 (2012) säger 

också att den prestationsmätning som utförs på filialerna nästan uteslutande är finansiell 

och rör försäljning och kostnader. Han berättar dock att det finns möjlighet för säljare 

att genom deras CRM-system lägga in, och se, till exempel hur många kundbesök de 

haft. Det sker dock ingen mätning på, eller uppföljning av, antal kundbesök även om 

den möjligheten finns. Varje säljare känner istället själv av hur många möten som är 

rimligt och utvärderar detta personligen. Det är också en bild som bekräftas genom 

intervjuerna med Säljare 1 (2012) och Säljare 2 (2012). Filialchef 2 (2012) uttrycker 

dessutom precis som Säljare 1 (2012) ett önskemål om mer utbildning på nya produkter 

i sortimentet, men även beteenderelaterad utbildning för alla med kundkontakt. Han ser 

den beteenderelaterade utbildningen som nödvändig eftersom det är viktigt att även 

lagerarbetare som ofta kommer i kontakt med kunder ger rätt bemötande. 

4.4.1 Utvecklingen av interna processer på filialnivå 

Genom intervjun med Logistikchef (2012), och det företagsinterna material han 

tillhandahöll oss med, märks det att den svenska säljorganisationen börjat inse 

problemen som finns rörande att försäljning och säljrelaterade utfallsmått alltid 

prioriteras på filialerna. Logistikchefen berättade att regioncheferna vid 

omstruktureringen till uppdelning i affärsområden fick ansvar för såväl säljrelaterade 

mål som de interna processerna (så som lager- och orderhantering). Ansvarsområdet 

blev för brett och därför har organisationen nyligen gjorts om till viss del så att det nu 

finns två driftsansvariga (se organisationsschema s. 49) som helt och hållet ska fokusera 

på filialernas interna processer för att avlasta regioncheferna. De driftsansvariga stödjer 

dock inte endast regioncheferna utan besöker och kontrollerar även filialerna ett antal 

gånger per år för att förbättra de interna processerna. Vid sina besök på filialerna håller 

de driftsmöten med region-, filial- och logistikcheferna. Frågor som diskuteras under 

mötena rör personal, lokal och utfall av uppsatta mål för de interna processerna. 

Exempel på mått som följs upp är öppna försäljningsrader, öppna inköpsrader, 

obekräftade orderrader, obekräftade inköpsrader och inventeringskostnader. Listan på 

mått och målsättningar är dock fortfarande under uppbyggnad och kompletteras efter 

hand (Logistikchef, 2012). 

Driftsansvarig 2 (2012) menar att den största utmaningen för de driftsansvariga 

framöver är att se över och ställa in det datoriserade system som ger filialerna 



 EMPIRI 
 

- 59 - 

inköpsförslag på produkter. Det är ett system som delas med andra avdelningar inom 

Lindabs koncern. På bland annat Lindab Steel, som förser Lindabs produktion med 

behandlat råmaterial, fungerar systemet bra. På filialerna däremot ger systemet väldigt 

felaktiga inköpsförslag enligt Driftsansvarig 2. Det har lett till att hälften av filialerna 

helt struntar i förslagen och manuellt matar in sina inköp, medan den andra hälften 

använder sig av förslaget men kraftigt modifierar det. Tanken är att systemet i framtiden 

även ska sköta löpande inventering. I dagsläget menar Driftsansvarig 2 att lager-

behållningen i systemet sällan stämmer. Det leder till att personal fysiskt måste gå och 

se efter vad som verkligen finns på lager. För att systemet ska kunna ge rättvisande 

inköpsförslag ska Driftsansvarig 2 (2012) och Driftsansvarig 1 (2012) diskutera med 

filialerna vad som behöver lagerföras, och vilka volymer som är berättigade, för att 

sedan göra manuella inställningar per artikel i systemet. Angående lager och lagervärde 

menar Driftsansvarig 2 (2012) att målsättningen från högre nivå är att lagervärdet på 

filialerna ska minska. Själv anser han att det viktigaste arbetet med lagervärdet är att se 

till att det är koncentrerat till de produkter som omsätts ofta, så att kapitalbindningen 

inte hamnar i produkter med låg omsättningshastighet. För att uppnå en bra balans anser 

han att säljare och lagerchefer måste kommunicera mer för att få förståelse för varandra. 

Som det ser ut nu tittar lagercheferna bara på lagervärdet, och säljarna vill helst ha stora 

lager för att allt ska finnas hemma. Sammantaget menar Driftsansvarig 2 att 

förbättringar i de interna processerna leder till att försäljningen på filialerna kan öka. Ju 

smidigare befintliga system fungerar, desto mindre administrativt arbete i form av till 

exempel manuell prissättning och efterhantering av ordrar behöver säljarna ägna sig åt. 

På så vis frigörs tid och resurser, och säljarna kan helt fokusera på försäljning. 

4.5 Jämförelse mellan filialer 

Controller (2012) berättar att det i dagsläget inte sker någon jämförelse eller 

benchmarking mellan de olika filialerna. Huvudanledningen till det är att de inte ska se 

sig som individuella resultatenheter och konkurrera med varandra, utan tillsammans 

sträva mot ett så bra resultat som möjligt för affärsområdena de är uppdelade i. Det är 

av samma anledning som budgetar och mål från ledningen inte sätts direkt på filialerna 

utan på regionerna. Dock berättar han att han själv plockar fram rapporter för att se hur 

filialerna presterar. Filialrapporterna (som vi även tagit del av) skickas också ut till 

respektive filial en gång i månaden för att de ska få information och feedback på den 
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egna filialens försäljning och utveckling. Eftersom rapporterna inte innehåller 

information kring andra filialer ligger de inte till grund för någon jämförelse ute på 

filialerna (Controller, 2012). 

Både Regionchef 1(2012) och Regionchef 2 (2012) menar till skillnad från Controller 

(2012) att de faktiskt, i alla fall för sig själva, gör jämförelser mellan filialerna och 

säljarna med hjälp av de utfallsmått som finns att tillgå. Regionchef 2 (2012) säger att 

den jämförelse som sker främst rör huruvida filialerna håller sin budget och når sina 

säljmål eller inte. Om det finns brister kan han behöva omfördela budgeten eller försöka 

coacha säljarna. Han berättar även att det är svårt att göra jämförelser rakt av mellan 

filialerna eftersom det finns stora skillnader mellan hur hård konkurrens de olika 

filialerna är utsatta för. Där konkurrensen är hård blir det naturligtvis svårare att ta och 

behålla kunder, samtidigt som försäljningspriset mot kund blir lägre än på de filialer 

som inte är utsatta för så hård konkurrens. Dessutom menar Regionchef 2 att det är stor 

skillnad i hur duktiga säljarna är, både på de egna filialerna och hos konkurrenterna, 

vilket gör en generell jämförelse svårare. Han ser dock inga nackdelar med jämförelse 

så länge man är medveten om svårigheterna.  

Den största fördelen med jämförelse är enligt Regionchef 2 att filialer och säljare kan 

dra lärdom av varandra. Det kan bland annat ske när en filial presterar mycket bättre än 

en annan, eller när säljare kan bidra med erfarenhet av hur säljare på andra filialer bör 

hantera nya konkurrenter på deras lokala marknad. Han påpekar att ett sådant 

informationsutbyte redan sker mellan säljare när de ställs inför nya situationer. Ibland 

sker det spontant och ibland är det Regionchef 2 som rekommenderar en säljare på en 

filial att ta kontakt med en annan säljare på en annan filial för att få råd och hjälp. 

Säljare 1 (2012) och Säljare 2 (2012) bekräftar att de har kontakt med säljare på andra 

filialer i närområdet och Säljare 1 (2012) ser det som positivt om man kan dra lärdom 

av varandra. Säljare 2 (2012) anser dessutom att jämförelse av till exempel försäljning 

skulle kunna sporra säljarna eftersom de ofta är tävlingsinriktade. Någon sådan 

jämförelse sker dock inte i dagsläget enligt Säljare 2, och Säljare 1 (2012) ser precis 

som Regionchef 2 (2012) vissa problem med sådan jämförelse eftersom filialerna har så 

olika förutsättningar gällande konkurrens. Även Business Controller (2012) inser att det 

finns skillnader gällande konkurrenssituation mellan de olika filialerna, men anser att 

jämförelser mellan dem endast skulle vara positiv. Det är enligt honom viktigt att 

samma saker mäts på filialerna och att de mäts på samma sätt. På så vis skulle processer 
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och arbetssätt kunna likställas mellan filialer, och lärdom skulle kunna dras av varandra. 

Driftsansvarig 2 (2012) menar att ett syfte med hans arbete med de interna processerna 

på filialerna är att filialerna i framtiden ska kunna se mätvärden för andra filialer för att 

själva bli sporrade. Jämförelsen kan då även ligga till grund för resursomfördelningar. 

Även Driftsansvarig 1 (2012) förespråkar mer jämförelse. Han anser att 

filialrapporterna som skickas ut borde innehålla information om hur andra filialer 

presterar.  Regionchef 3 (2012) är också positiv till jämförelse, och kan ibland vid 

filialmöten visa rapporer från andra filialer för att förstärka goda exempel, men påpekar 

att jämförelse inte får leda till att filialer konkurrerar sinsemellan om samma kund. 
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5. Analys 

Analyskapitlet är uppdelat i tre delar. Den första delen handlar om syftet med 

förändrad styrning och den andra delen presenterar utformningen av det balanserade 

styrkortet. I den tredje och sista delen diskuterar vi vad som framkom vid 

återkopplingen med Lindab.  

Del I – Syftet med förändrad styrning 

Som nämndes i den teoretiska referensramen syftar ett ekonomistyrsystem, enligt 

Anthony och Govindarajan (2007), till att påverka anställda och underlätta 

implementeringen av organisationens strategier. Fokus i detta arbete ligger på Lindabs 

svenska försäljnings- och distributionsfilialer. Filialerna har endast varit en del av 

Lindabs verksamhet sedan början av 1990-talet och har sedan dess varit föremål för 

stora organisatoriska omstruktureringar samt förändringar i ansvarsfördelning. Det kan 

vara en av anledningarna till att deras prestationsmätning blivit lidande.  

Filialernas prestationsmätning är i dagsläget bristfällig enligt Business Controller 

(2011), vilket vi efter att ha satt oss in i företaget håller med om. Den största bristen är 

att de inte har ett heltäckande prestationsmätningssystem. Det innebär att det saknas ett 

bredare perspektiv och att mätningen inte tydligt kommunicerar företagets mål och 

strategier. Intervjuer på Lindab och det företagsinterna materialet klargör att den 

prestationsmätning som utförs främst är av finansiellt slag, och kopplingen till den 

traditionella ekonomistyrningens problem är tydlig. Det framgår främst genom att 

mätningen är bakåtblickande och inriktad på kortsiktiga mål. Business Controller 

(2012) upplever att dagens prestationsmätning leder till ett bristfälligt beslutsunderlag, 

vilket enligt Lindvall (2011) är ett vanligt problem med den traditionella 

ekonomistyrningen. Annan kritik som framförts mot denna typ av ekonomistyrning är 

att den brister i kommunikationen av företagets strategi till den enskilda medarbetaren 

(Hallgårde och Johansson, 1999). Vår uppfattning utifrån de intervjuer som genomförts 

är att denna brist gör sig gällande även på Lindab, då företagets ekonomistyrning är 

svagt kopplad till dess strategier.  

Genom att utforma ett balanserat styrkort för Lindabs filialer ämnar vi att åtgärda 

Lindabs nuvarande brister med prestationsmätning.  
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Del II – Uppbyggnad och utformning av ett balanserat styrkort   

5.1 Processen att utforma ett balanserat styrkort 

I andra delen av den teoretiska referensramen beskrivs processen att utforma ett 

balanserat styrkort i åtta steg. Vid uppbyggnaden och utformandet av Lindabs styrkort 

kommer vi att utgå från den beskrivna processen och analysera Lindabs unika 

förutsättningar. Utifrån det kommer sedan det färdiga styrkortet för Lindab kunna 

presenteras.  

 

5.1.1 Steg 1: Fastställ företagets nuvarande situation 

I första steget ska företagets nuvarande situation fastställas enligt Olve, Roy och Wetter 

(1999). Det kan göras genom omvärldsanalys och genom att skapa en bild av företagets 

position och strategier.  

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är det viktigt att först fastställa företagets 

kärnkompetens. Utifrån de svar som framkommit under intervjuerna är vår uppfattning 

att filialdrift är försäljningsorganisationens kärnkompetens. Med det menar vi att 

filialerna med dess geografiska närhet, tillgänglighet samt kompetenta och 

specialiserade säljare bidrar med signifikant värde till Lindabs kunder, vilket är 

definitionen som Anthony och Govindarajan använder för begreppet kärnkompetens. 

För att fastställa i vilken fas ett företag befinner sig kan man utgå från BCG-matrisen. 

Eftersom Lindab har en hög marknadsandel i Sverige och det fortfarande finns tillväxt 

på marknaden anser vi att Lindab befinner sig i en mognadsfas. Det stöds bland annat 

av Business Controller (2012b) som menar att Lindab befinner sig på en relativt mogen 

marknad där nya lagar öppnar upp för ökad tillväxt på marknaden.  

Utifrån Porters generiska konkurrensstrategier är det tydligt att Lindab har 

differentiering som konkurrensfördel. Det grundar vi på det faktum att Lindab har högre 

priser på sina produkter än konkurrenterna och i utbyte erbjuder ett mervärde. 

Mervärdet de erbjuder är tillförlitlighet och förmågan att förenkla kundens vardag 

genom att leverera i tid, ha en hög tillgänglighet och ett personligt bemötande (Business 

Controller, 2012b; Regionchef 3, 2012). Controller (2012) tillägger att ytterligare ett 

mervärde är att Lindab har kunniga säljare. 
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I empirin redogjorde vi för den SWOT-analys som nyligen genomförts på Lindab. I den 

framkom att Lindabs styrkor är att de har ett brett och komplett produktsortiment, hög 

produktkvalitet, geografisk närhet till kund, hög tillgänglighet samt kunniga säljare. 

Lindabs svagheter är enligt analysen att de är trögrörliga på grund av sin storlek och har 

relativt höga priser, vilket ställer krav på mervärde. Möjligheter de ser är ökad 

elektronisk handel och ett förändrat köpbeteende med ökad efterfrågan på mervärde. 

Hot å andra sidan är att köpbeteendet istället förändras mot att lägre priser efterfrågas 

och lågpriskonkurrenter från utlandet. 

Utöver Lindabs egen SWOT-analys anser vi att Lindabs varumärke är en styrka och att 

organisationens komplexitet är en svaghet. Komplexiteten kan troligen delvis förklaras 

av de omstruktureringar och ansvarsomfördelning som skett. Det finns en risk för att 

olika viljor kan dra åt olika håll och att det kan innebära en osäkerhet för de anställda 

om vad som gäller och vem som bestämmer i olika frågor. 

Utifrån Porters femkraftsmodell beskrivs de externa krafter som påvekar företaget. 

Lindab har två stora huvudkonkurrenter inom affärsområdet Ventilation, nämligen 

Ahlsell och Bevego. Ahlsell konkurrerar med låga priser och transporter från sitt 

centrallager, medan Bevego har en strategi som liknar Lindabs med filialer runt om i 

Sverige. Gällande hot om nya aktörer ser de vi intervjuat främst en risk för nischade 

lågprisaktörer från utlandet. Enligt Regionchef 2 (2012) är en sådan aktör på väg in på 

den svenska marknaden inom affärsområdet Building Components. Lindabs filialer har, 

som vi beskrivit i empirin, en speciell relation till sin största leverantör eftersom de 

köper den absolut största delen av sina produkter internt från Lindabs produktionsbolag. 

De får inte ta in produkter i sitt sortiment från konkurrerande företag om Lindab själva 

kan tillhandahålla produkten. Det gör att filialerna har väldigt svag förhandlingskraft 

gentemot sina leverantörer. Mot sina kunder har filialerna däremot en stark 

förhandlingskraft eftersom de är större än sina kunder. Eftersom Lindab dessutom har 

en differentieringsstrategi kan kunderna inte använda priset som förhandlingsargument 

på samma vis som de kunde ha gjort om Lindab hade varit en lågprisaktör. Gällande 

substitut ser varken Lindab eller vi någon risk på kort till medellång sikt för 

revolutionerande produkter som kan konkurrera ut Lindabs nuvarande produkter. 
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5.1.2 Steg 2: Ta fram/fastställ en vision 

På koncernnivå är Lindabs officiella vision ”att vara den professionella byggindustrins 

främsta val av partner inom Lindabs kärnprodukter i Europa”. Ingen av respondenterna 

i våra intervjuer svarade med den officiella versionen när vi frågade om Lindabs vision. 

Däremot handlade de flesta svaren om att Lindab ska vara marknadsledande och 

fortsätta växa inom sitt segment. Det innebär att de anställda har en relativt samstämmig 

syn kring Lindabs vision. Den officiella visionen är enkel att förstå och besvarar 

dessutom de tre frågor som Hallgårde och Johansson (1999) anser att en vision bör 

besvara (vem är organisationen till för, inom vilket område ska organisationen verka 

och i vilken riktning ska organisationen utvecklas?). Visionen kommunicerar att Lindab 

är till för den professionella byggindustrin, ska verka inom byggindustrin i Europa och 

utvecklas till att bli främsta valet av partner.  

Eftersom visionen uppfyller Hallgårde och Johanssons (1999) kriterier och verkar vara 

någorlunda förankrad bland de anställda fungerar den väl. Vi tycker också att visionen 

speglar företagets styrkor och nuvarande situation (sett utifrån det svenska säljbolaget) 

eftersom de agerar i en mogen marknad och har en differentieringsstrategi. Utifrån 

Lindabs situation anser vi att det är rimligt att ha en vision som bygger på att vara en 

stabil aktör och att bygga relationer med kunderna. Vi tycker att Lindabs vision lyckas 

med det eftersom den förmedlar att Lindab ska vara ”den professionella byggindustrins 

främsta val av partner ”. 

Med andra ord tycker vi att den befintliga visionen är välformulerad och vi kommer 

därför utgå från den i fortsättningen. 

5.1.3 Steg 3: Ta fram perspektiven, bryt ned visionen på respektive 

perspektiv och formulera strategiska mål 

Lindab lägger stor vikt vid sina kärnvärden vilket märktes tydligt i intervjuerna med de 

anställda. Vi anser att kärnvärdena stämmer väl överens med Lindabs vision. Därför 

kommer kärnvärdena delvis ligga till grund för perspektiven och de strategiska 

målsättningarna i det balanserade styrkortet. Kärnvärdena som kommuniceras är 

”kundens framgång” (som handlar om att förenkla byggandet), ”vara jordnära” (bland 

annat genom att eftersträva långvariga kundrelationer) samt att ha ”ordning och reda”. 

Utöver kärnvärdena kommunicerar Lindab även ett antal andra värdeord som ska 

genomsyra organisationen. Värdeorden handlar om att sätta kunden i centrum genom att 
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ha en god tillgänglighet, ett brett sortiment, en hög produktkvalitet och att ha rätt 

produkter på rätt plats i rätt tid. 

I vårt styrkort väljer vi att använda oss av de fyra perspektiv som Kaplan och Norton 

(1999) beskriver (finansiella-, kund-, interna- och utvecklingsperspektivet). 

Anledningen till det är att vi vill utforma ett så tydligt och enkelt styrkort som möjligt. 

För att få ut så mycket som möjligt av styrkortet ser vi en fördel med att hålla styrkortet 

kompakt och endast fokusera på de mest kritiska och strategiskt viktiga måtten. Därför 

anser vi att ett femte perspektiv i form av ett medarbetarperspektiv, som Hallgårde och 

Johansson (1999) talar om, inte skulle tillföra något eftersom utvecklingsperspektivet 

redan innefattar medarbetarfrågor. 

Finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet syftar till att ge styrkortet en finansiell dimension som visar 

hur företaget ska uppnå önskat ekonomiskt resultat. Perspektivet ska enligt Olve, Roy 

och Wetter (1999) visa resultaten av de övriga perspektivens strategiska val och se till 

ägarnas intresse. I filialernas fall är det försäljningen som driver de finansiella 

prestationerna, och hamnar därför självklart i fokus. Ett exempel på det är att 

Driftsansvarig 2 (2012) anser att hans arbete med de interna processerna ska frigöra tid 

och resurser för säljarna så att de kan fokusera ännu mer på försäljning.  

Eftersom Lindab är i en mognadsfas bör de försvara eller öka sin marknadsandel. För 

att kunna uppnå visionen ”att vara den professionella byggindustrins främsta val av 

partner” krävs att Lindab är ett stabilt och välmående företag. Därför bör de genom 

aktivt säljarbete sträva efter en ökad omsättning. Det får dock inte ske på bekostnad av 

lönsamheten eftersom de som sagt är i en mognadsfas. En annan viktig aspekt för 

Lindab är att tillfredställa ägarnas intressen. Utifrån detta resonemang kan följande 

strategiska målsättning utformas för det finansiella perspektivet: 

”Lindab ska eftersträva en omsättningstillväxt med god lönsamhet för att generera 

marknadsmässig avkastning på investerat kapital och säkerställa företagets fortlevnad” 

Kundperspektivet 

Kundperspektivet beskrivs av Olve, Roy och Wetter (1999) som styrkortets hjärta. De 

anser att perspektivet ska beskriva de kundvärden som ska tillfredställas och varför 
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kunderna ska vara beredda att betala för dem. Lindab har ett starkt kundfokus där 

kärnan i försäljningen går ut på att leverera ett mervärde. Kundfokuset märks inte minst 

i två av Lindabs kärnvärden som är att ”värna om kundens framgång” och ”vara 

jordnära” genom att eftersträva långvariga relationer. Dessutom genomsyrar 

värdebegreppet ”kunden i centrum” organisationen. 

För Lindab är det extremt viktigt att leva upp till kundernas förväntningar och bygga 

långvariga relationer. Anledningen till det är att de säljer likvärdiga produkter som sina 

huvudkonkurrenter, men till ett högre pris. Det som försvarar den högre prisnivån är det 

mervärde Lindab erbjuder. Om inte Lindab kan leverera det mervärde som förväntas är 

risken stor att kunderna vänder sig till en annan leverantör. 

För att kunna uppnå Lindabs vision om att ”vara den professionella byggindustrins 

främsta val av partner” måste de antingen behålla eller öka sin marknadsandel (eftersom 

de är störst på den svenska marknaden). 

Utifrån ovanstående resonemang har vi formulerat följande strategiska målsättning för 

kundperspektivet: 

”Lindab ska försvara och öka sin marknadsandel genom att ha kunden i centrum 

och skapa långvariga relationer” 

Interna perspektivet 

Kaplan och Norton (1999) anser att det interna perspektivet ska identifiera de processer 

som har störst betydelse för att nå kund- och aktieägarmålen. Kaplan och Norton delar 

in det interna perspektivet i tre processer (innovation, verksamhet och eftermarknad). 

Eftersom Lindabs försäljningsbolag inte har någon egen produktutveckling eller 

produktion är det endast de processer som sker från beställning till leverans med 

efterföljande service som blir aktuella i det interna perspektivet. 

Logistikchefen (2012) berättar att de interna processerna på filialerna tidigare blivit 

lidande på grund av att allt fokus lagts på säljrelaterad verksamhet. Av den anledningen 

har satsningar gjorts på att se över, och förbättra, filialernas interna processer. Eftersom 

Lindabs försäljnings- och distributionsfilialer är grossister och bland annat ska leverera 

mervärden i form av leveranser i tid och hög tillgänglighet blir processer som rör lager 

och transporter centrala. Genom ett effektivt produktflöde kan kostnaderna sänkas och 



 ANALYS 
 

- 68 - 

servicenivån höjas, vilket gagnar både ägare och kunder. Dessa processer är även 

viktiga för att kunna nå upp till visionen ”att vara den professionella byggindustrins 

främsta val av partner”, och därför har följande strategiska målsättning formulerats: 

”Lindab ska eftersträva en hög servicenivå och ett effektivt flöde från beställning till 

leverans genom att ha ett optimerat lager och erbjuda snabba och korrekta leveranser” 

Utvecklingsperspektivet 

Enligt Kaplan och Norton (1999) syftar utvecklingsperspektivet till att gagna 

organisationens lärande och tillväxt för att behålla och förbättra förmågan att förändras 

så att visionen kan nås. Utvecklingsperspektivet tillhandahåller och utvecklar den 

infrastruktur som krävs för att nå målen i de andra perspektiven. De kategorier Kaplan 

och Norton delar upp utvecklingsperspektivet i är medarbetarnas kompetens, motivation 

och informationssystemets prestanda. 

För att nå upp till sin vision om ”att vara den professionella byggindustrins främsta val 

av partner” måste Lindab säkerställa en hög kompetens och god produktkännedom 

bland medarbetarna, samt tillhandahålla och utveckla moderna tekniska lösningar. 

Genom att göra det kan Lindab fortsätta erbjuda det mervärde som ger dem en 

konkurrensfördel. I de intervjuer vi genomfört på filialerna har det från flera håll 

framförts önskemål om mer utbildning på nya produkter samt beteenderelaterad 

utbildning för all personal med kundkontakt. Förutom att höja de anställdas kompetens 

och säkerställa Lindabs konkurrensfördelar tror vi att utbildning dessutom kan fungera 

som motivationshöjare bland de anställda. 

Gällande den tekniska utvecklingen har logistikchefen och de två driftsansvariga, som 

tidigare nämnts, inlett ett arbete med de interna processerna som bland annat innefattar 

nya tekniska lösningar. Exempel på sådana lösningar är utveckling av e-handelssystem, 

datoriserade inköpsförslag och automatisk lagerinventering. I dagsläget är dessa system 

dock inte färdigutvecklade. 

Utifrån ovanstående resonemang har vi formulerat följande strategiska målsättning för 

kundperspektivet: 

”Lindab ska vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om de anställdas 

kompetensutveckling och tillhandahåller och utvecklar moderna tekniska lösningar.” 
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5.1.4 Steg 4: Ta fram kritiska framgångsfaktorer 

Enligt Olve, Roy och Wetter (1999) handlar framtagandet av kritiska framgångsfaktorer 

om att i varje perspektiv fastställa vad som krävs för att uppnå visionen och vilka 

faktorer som är mest betydelsefulla. Initialt diskuterade vi många potentiella 

framgångsfaktorer, för att sedan välja ut de mest kritiska för Lindabs filialer. Det är 

också det tillvägagångssätt som förespråkas av Hallgårde och Johansson (1999). 

De kritiska framgångsfaktorer som vi slutligen valt är de som bäst kopplade till 

perspektivens strategiska målsättningar, som i sin tur är nedbrutna från den 

övergripande visionen. De kritiska framgångsfaktorerna presenteras på kommande sidor 

under respektive perspektiv med en kortare motivering. 
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Finansiella perspektivet 

Strategisk målsättning:  

”Lindab ska eftersträva en omsättningstillväxt med god lönsamhet för att generera 

marknadsmässig avkastning på investerat kapital och säkerställa företagets fortlevnad” 

Kritiska framgångsfaktorer: 

 Aktivt säljarbete 

 Hålla eller överträffa budget 

 Kostnadseffektivitet 

Aktivt säljarbete är en kritisk framgångsfaktor för att uppnå omsättningstillväxt, och bör 

även kunna förbättra lönsamheten om säljarna blir mer effektiva. Att hålla, eller 

överträffa budgeterade mål för försäljning och kostnader kan också leda till 

omsättningstillväxt och ökad lönsamhet. Kostnadseffektivitet kan leda till förbättrad 

lönsamhet och har därmed en koppling till den strategiska målsättningen. Samtliga 

framgångsfaktorer i det finansiella perspektivet kan öka avkastningen på investerat 

kapital och säkerställa företagets fortlevnad.  

Kundperspektivet 

Strategisk målsättning:  

”Lindab ska försvara och öka sin marknadsandel genom att ha kunden i centrum 

och skapa långvariga relationer” 

Kritiska framgångsfaktorer: 

 Serviceinriktad personal 

 Närhet till kund 

 God tillgänglighet 

Alla dessa framgångsfaktorer syftar till att ha kunden i centrum och skapa långvariga 

relationer med dem. Det innebär att Lindab kan uppfylla sina mervärden och på så vis 

försvara och förhoppningsvis öka sin marknadsandel.  
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Interna perspektivet 

Strategisk målsättning:  

”Lindab ska eftersträva en hög servicenivå och ett effektivt flöde från beställning till 

leverans genom att ha ett optimerat lager och erbjuda snabba och korrekta leveranser” 

Kritiska framgångsfaktorer: 

 Ordning och reda 

 Effektiv lagerhantering 

 God kommunikation 

Ordning och reda är ett av Lindabs kärnvärden, och enligt oss även en kritisk 

framgångsfaktor för det interna perspektivet. Anledningen till det är att ordning och 

reda tillsammans med en effektiv lagerhantering och god kommunikation mellan säljare 

och lagerchefer ger förutsättningar för ett optimerat lager. I förlängningen innebär det 

att filialerna kan hålla en hög servicenivå, skapa ett effektivt flöde och erbjuda 

kunderna snabba och korrekta leveranser. 

Utvecklingsperspektivet 

Strategisk målsättning:  

”Lindab ska vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om de anställdas 

kompetensutveckling och tillhandahåller och utvecklar moderna tekniska lösningar.” 

Kritiska framgångsfaktorer: 

 Hög personaltillfredsställelse 

 Kontinuerlig kompetensutveckling 

 Hög förändringsbenägenhet 

Hög personaltillfredsställelse är tillsammans med kontinuerlig kompetensutveckling av 

de anställda kritiska framgångsfaktorer för att göra Lindab till en attraktiv arbetsgivare 

som värnar om de anställdas kompetensutveckling. Kompetensutveckling i kombination 

med hög förändringsbenägenhet är dessutom kritiska framgångsfaktorer för att kunna 

utveckla och implementera moderna tekniska lösningar. 
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5.1.5 Steg 5: Ta fram mått 

 

a) Kriterier för mått 

Under arbetets gång har en mängd potentiella mått diskuterats. Då det känns överflödigt 

att föra ett resonemang kring alla dessa mått ligger de istället bifogade i bilaga 7. I detta 

avsnitt väljer vi att argumentera för de mått vi anser är lämpligast och viktigast för 

Lindabs filialer ur ett strategiskt perspektiv. Ett kortare resonemang förs även kring de 

mått som skulle kunna vara bra att mäta, men som av olika anledningar ändå inte finns 

med i styrkortet. Totalt består styrkortet av 22 mått, vilket ligger i linje med de 

rekommendationer olika författare ger och som redogjordes för i referensramen. 

Utgångspunkten för de mått vi valt att ta med i styrkortet är att de ska uppfylla vissa 

krav. Kraven vi haft är att måtten ska: 

 Bryta ner perspektivens strategiska målsättningar 

 Leva upp till de fyra kriterier Merchant och Van der Stede (2007) beskriver 

(precisa, objektiva, aktuella och begripliga) 

 Skapa en god balans mellan måtten i de olika perspektiven  

 Skapa en god målkongruens  

 Möjliggöra jämförelse  

 

b) Val av mått 

Utifrån kraven på måtten följer nu de val av mått som vi gjort för respektive perspektiv. 

I bilaga 8 finns dessutom en mer detaljerad beskrivning för respektive mått i styrkortet. 
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Finansiella perspektivet  

Eftersom den strategiska målsättningen för det finansiella perspektivet bland annat 

nämner att Lindab ska ha en omsättningstillväxt vill vi ta med ett mått som mäter 

omsättningen på filialerna. Med hjälp av ett sådant mått kan omsättningsförändringar 

upptäckas och följas. Det mått som vi har valt är omsättning per genomsnittligt antal 

anställda. Anledningen till att vi valt att sätta omsättningen i relation till genomsnittligt 

antal anställda är att måttet ska bli jämförbart mellan olika filialer. Det är viktigt att det 

är just genomsnittligt antal anställda som mäts eftersom det kan ske variationer i 

personalstyrkan, vilket bör speglas i måttet på ett korrekt vis.  

Den strategiska målsättningen uttrycker även att Lindab ska ha en god lönsamhet för att 

generera marknadsmässig avkastning på investerat kapital och säkerställa företagets 

fortlevnad. Genom att välja måtten rörelseresultat per genomsnittligt antal anställda 

och täckningsgrad kan resultat och lönsamhet följas för att göra jämförelser över tid 

och säkerställa företagets lönsamhet och fortlevnad. Dessa mått gör även att 

lönsamheten inte ouppmärksammat kan försummas för att höja omsättningen. 

De mått vi anser ska vara drivande i det finansiella perspektivet är täckningsbidrag per 

genomsnittligt antal anställda och säljares tidsfördelning. Täckningsbidraget driver 

lönsamheten, och säljares tidsfördelning påverkar den omsättning och det resultat de 

kan uppnå. Genom att disponera mer av arbetstiden på försäljning och mindre på 

administrativa uppgifter utnyttjas säljarnas tid effektivare. Måttet säljares tidsfördelning 

skulle även kunna placeras i det interna perspektivet eller i utvecklingsperspektivet. 

Eftersom försäljningen i detta fall är starkt kopplat till det finansiella perspektivet, och 

säljares tidfördelning påverkar försäljningen, väljer vi dock att placera måttet här för att 

ge det extra tyngd. 

Enligt Kaplan och Norton (1999) ska företag som befinner sig i en mognadsfas fokusera 

på lönsamhet och avkastning på arbetande kapital. Med de mått vi presenterat i det 

finansiella perspektivet har vi fokuserat mycket på Lindabs lönsamhet. Vi har däremot 

medvetet valt att inte ta med avkastning på arbetande kapital eftersom de enskilda 

filialerna inte kan påverka flera faktorer i måttet. Det valet stöds av Merchant och Van 

der Stede (2007) som framhåller vikten av att de anställda kan påverka resultatet av 

mått. Det finns dock anledning för Lindab att på central nivå mäta avkastningen på 

arbetande kapital. 
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Lindab har, som vi tidigare berättat, i dagsläget ett starkt fokus på finansiella mått. Det 

gör att de har det underlag som krävs för att mäta de mått vi föreslår. I styrkortet har vi 

valt ut de mått vi anser vara viktigast ur ett strategiskt perspektiv, men Lindab kan 

självklart även fortsättningsvis mäta fler finansiella mått vid sidan av styrkortet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 – Finansiella perspektivet, egenkonstruerad 

 

 

  

Finansiella perspektivet 

 
Strategiskt mål: 

”Lindab ska eftersträva en omsättningstillväxt med god lönsamhet 

för att generera marknadsmässig avkastning på investerat kapital 

och säkerställa företagets fortlevnad” 

 

Kritiska framgångsfaktorer: 

 Aktivt säljarbete 
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 Kostnadseffektivitet 

 

Utfallsmått 
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Kundperspektivet 

För kundperspektivet har Kaplan och Norton (1999) tagit fram fem generiska 

utfallsmått. De måtten är marknadsandel, återköpsbenägenhet, kundvärvning, 

kundtillfredsställelse och kundlönsamhet. Måtten för Lindabs styrkort utgår återigen 

från perspektivets strategiska målsättning som lyder: ”Lindab ska försvara och öka sin 

marknadsandel genom att ha kunden i centrum och skapa långvariga relationer”. 

Vi anser precis som Kaplan och Norton att marknadsandelen är viktig i 

kundperspektivet, men eftersom Lindab inte kan mäta den på filialnivå väljer vi att inte 

ta med det måttet i styrkortet. Lindab mäter i dagsläget sin marknadsandel på riksnivå 

utifrån tillgänglig statistik. Vi anser att det är viktigt att de fortsätter göra det vid sidan 

av styrkortet eftersom det är en central del i deras vision. 

Genom att mäta återköpsbenägenhet och förändring av kundstock skapas en bild av 

hur bra Lindab är på att ha kunden i centrum och skapa långvariga relationer. Vi anser 

att förändring av kundstock är ett bättre mått än kundvärvning (som Kaplan och Norton 

förespråkar) eftersom det förutom kundvärvning även tar hänsyn till antalet förlorade 

kunder. Storleken på kundstocken är dessutom intressant eftersom den ger en indikation 

på hur väl filialerna försvarar eller ökar sin marknadsandel. Kaplan och Norton (1999) 

tar även upp kundtillfredsställelse som ett utfallsmått. Vi anser dock att det är ett 

drivande mått för återköpsbenägenhet och förändring av kundstock. Därför väljer vi att 

ta med kundtillfredsställelse som drivande mått i Lindabs styrkort. Två andra drivande 

mått för perspektivet som vi väljer att ta med är kundrelaterade aktiviteter och 

lagertillgänglighet. Måttet kundrelaterade aktiviteter syftar till att mäta hur mycket tid 

som läggs på kundbesök och relationsskapande aktiviteter. Måttet kan ställas i relation 

till återköpsbenägenhet och förändring av kundstock för att se hur tiden som läggs på 

kundrelaterade aktiviteter påverkar dessa mått. Måttet lagertillgänglighet ska mäta 

antalet gånger en produkt som efterfrågas av en kund inte finns på lager. Vår 

uppfattning är att lagertillgängligheten vid lagerordrar påverkar återköpsbenägenheten 

hos kunder och kan ge utslag i förändring av kundstock. Om en produkt inte finns på 

lager när en kund gör en lagerorder finns risken att kunden går till en konkurrent och på 

så vis går förlorad. Måttet skulle kunna placeras i det interna perspektivet, men 

eftersom det fokuserar på kundens efterfrågan anser vi att måttet lämpar sig ännu bättre 

i kundperspektivet. 
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Även om de ovan nämnda måtten i kundperspektivet är viktiga så är det en aspekt som 

saknas. De säger inget om hur lönsamma olika kunder är. Därför väljer vi att ta med 

kundlönsamhet som ett utfallsmått för att säkerställa att de relationer Lindab bygger 

med sina kunder faktiskt gagnar båda parterna. 

Med måtten i kundperspektivet försöker vi fånga de viktigaste måtten för att filialerna 

ska kunna behålla sitt tydliga kundfokus. Det är särskilt viktigt eftersom det mervärde 

Lindab erbjuder sina kunder är avgörande för filialernas fortlevnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2 – Kundperspektivet, egenkonstruerad 
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Strategiskt mål: 

”Lindab ska försvara och öka sin marknadsandel genom att ha 

kunden i centrum och skapa långvariga relationer” 

 

Kritiska framgångsfaktorer: 

 Serviceinriktad personal 

 Närhet till kund 

 God tillgänglighet 

 
Utfallsmått 

 Återköpsbenägenhet  
 Förändring av kundstock 
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Interna perspektivet 

Som vi nämnde vid utformningen av perspektiven och deras strategiska målsättningar 

rör Kaplan och Nortons (1999) beskrivning av det interna perspektivet hela kedjan från 

produktutveckling till eftermarknad. För den kedjan uttrycker de att variablerna 

kostnad, kvalitet, flöde och tid ofta mäts i det interna perspektivet. Lindabs filialer 

innefattar, som vi tidigare beskrivit, inte hela den process för det interna perspektivet 

som Kaplan och Norton skildrar. De interna processer som blir viktiga för filialerna rör 

transport och lager för att kunna erbjuda en bra service. Det syns även i perspektivets 

strategiska målsättning som säger att ”Lindab ska eftersträva en hög servicenivå och ett 

effektivt flöde från beställning till leverans genom att ha ett optimerat lager och erbjuda 

snabba och korrekta leveranser”. 

Ett utfallsmått som vi väljer att ta med i det interna perspektivet är lageromsättnings-

hastighet. Lageromsättningshastigheten mäter hur ofta lagervärdet omsätts och ger en 

indikation på hur effektivt flödet är och hur optimerat lagret är. En hög lager-

omsättningshastighet i sig själv behöver dock inte innebära att lagret är optimerat 

eftersom det inte säger något om hur ofta produkter inte finns tillgängliga vid 

kundförfrågan. Det är en av anledningarna till varför vi valde att ta med måttet 

lagertillgänglighet i kundperspektivet. 

Eftersom filialerna lever på att ta ut betydligt högre marginaler på lagerordrar än på 

direktordrar, och att själva filialverksamheten bygger på viss lagerförsäljning, anser vi 

det vara intressant och viktigt att mäta hur stor del av den totala försäljningen som sker 

via lager. Därför väljer vi att ha med utfallsmåttet andel lagerförsäljning. Ett annat 

mått som utifrån lagerförsäljningen och lagrets värde är intressant att mäta är 

genomsnittligt lagervärde dividerat med omsättningen för lagerordrar. Det måttet ger 

en indikation om hur stort värde som binds i lager i förhållande till vad det genererar i 

form av försäljning. 

Vid intervjun med Driftsansvarig 2 (2012) framkom att han anser att det viktigaste 

arbetet med lagervärdet är att se till att det är koncentrerat till produkter som omsätts 

ofta, så att kapitalbindningen inte hamnar i produkter med låg omsättningshastighet. Vi 

anser också att det är viktigt att mäta den relationen och tar därför med måttet 

fördelning av lagervärde. Måttet ställer lagervärdet för frekvent omsatta produkter i 

relation till det totala lagervärdet. 
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Det drivande mått vi väljer att ta med i det interna perspektivet är genomsnittsdagar i 

lager. Måttet visar hur länge en produkt i genomsnitt ligger i lager, och driver hur 

optimerat lagret är i form av produktflöde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3 – Interna perspektivet, egenkonstruerad 

 

  

Interna perspektivet 

 
Strategiskt mål: 

”Lindab ska eftersträva en hög servicenivå och ett effektivt flöde från 

beställning till leverans genom att ha ett optimerat lager och erbjuda 

snabba och korrekta leveranser”  

 

Kritiska framgångsfaktorer: 

 Ordning och reda 

 Effektiv lagerhantering 

 God kommunikation 

 

Utfallsmått 

 Lageromsättningshastighet 
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 Fördelning av lagervärde 

 Andel lagerförsäljning 

 
Drivande mått 
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 ANALYS 
 

- 79 - 

Utvecklingsperspektivet 

Måtten vi väljer att ta med i utvecklingsperspektivet har sitt ursprung i den strategiska 

målsättningen som säger att ”Lindab ska vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om 

de anställdas kompetensutveckling och tillhandahåller och utvecklar moderna tekniska 

lösningar”. Den strategiska målsättningen har, som tidigare redogjorts för, blivit 

influerad av Kaplan och Norton (1999) som anser att utvecklingsperspektivet syftar till 

att gagna organisationens lärande och tillväxt för att behålla och förbättra förmågan att 

förändras så att visionen kan nås. 

Mått som Kaplan och Norton (1999) föreslår för utvecklingsperspektivet är 

personaltillfredssällelse, personallojalitet, personalens produktivitet, antal lämnade 

förbättringsförslag och antalet genomförda förbättringsförslag. Kaplan och Norton 

påpekar att nöjda medarbetare är en förutsättning för ökad produktivitet, kvalitet och 

kundservice. Därför anser de att personaltillfredsställelsen lämpligtvis bör mätas en 

gång per år. Vi håller med om att nöjd personal är en förutsättning för att de ska göra ett 

så bra arbete som möjligt. Därför väljer vi att ta med personaltillfredsställelse som ett 

utfallsmått. 

Anledningen till att Kaplan och Norton (1999) anser att personallojalitet ska mätas är 

att lojala medarbetare bär med sig organisationens värderingar och har god kunskap 

kring processer och kunder. I Lindabs fall tycker vi dessutom att personallojalitet 

speglar hur väl Lindab lever upp till målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Därför anser vi att det är ett passande utfallsmått för perspektivet. Angående 

personalens produktivitet säger Kaplan och Norton att måttet visar den totala effekten 

av arbetet med att stärka medarbetarnas kompetens och moral, främja innovationer, 

förbättra processer och tillfredställa kunder. Det förslag på mått de ger för personalens 

produktivitet är omsättning per medarbetare. Eftersom måttet innehåller så många 

aspekter, och de olika perspektiven ska knytas ihop i det finansiella perspektivet, har vi 

valt att istället lägga detta mått i det finansiella perspektivet. 

Vad gäller antal lämnade och genomförda förbättringsförslag uppfattar vi de måtten 

som mest användbara i produktionsverksamhet. Som framhållits vid flera tillfällen 

befinner sig filialerna inte i den delen av processkedjan, och därför väljer vi att inte ta 

med de måtten. Vi väljer istället att ta med ett antal andra mått som vi anser vara mer 

lämpliga och strategiskt viktiga för filialerna. 
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Vid våra intervjuer med anställda på Lindab har det från flera håll framkommit 

önskemål om mer utbildning inom såväl produktkunskap som kundbemötande. 

Eftersom utbildning inte bara påverkar kompetensen bland de anställda utan även deras 

och kundernas tillfredsställelse ser vi det som viktigt att mäta hur mycket utbildning de 

anställda får. Att utbildning är viktigt lyfts även fram av den strategiska målsättningen 

för utvecklingsperspektivet eftersom den kommunicerar att Lindab ska värna om de 

anställdas kompetensutveckling. Ett naturligt utfallsmått på utbildning är kunskap. Vi 

väljer därför att ta med måttet produktkunskap. Tanken är att när en ny produkt har 

lanserats, och utbildning har givits, ska de anställda testas på sin produktkunskap. Syftet 

med testet är att säkerställa att de anställda har god kunskap om de produkter de ska 

sälja, och att anställda som har svårighet att tillgodose sig informationen kan få extra 

stöd. Vi har valt att inte ta med något specifikt mått som rör kundbemötande eftersom 

det är starkt förknippat med kundtillfredsställelse, som är ett mått i kundperspektivet.   

Ett annat utfallsmått vi väljer att ta med i utvecklingsperspektivet är andel elektroniska 

fakturor. Eftersom den strategiska målsättningen uttrycker att Lindab ska tillhandahålla 

moderna tekniska lösningar anser vi att andelen elektroniska fakturor är ett mått som 

påvisar hur väl Lindab lever upp till målsättningen. Som vi tidigare beskrivit i 

empirikapitlet så arbetar försäljningsorganisationen just nu med de interna processerna. 

Bland annat utvecklas e-handel, men i dagsläget ser vi måttet andel elektroniska 

fakturor som ett mätbart och användbart mått och tar därför med det istället för något 

mer avancerat. Det är dock troligt att måttet inom en överskådlig framtid kan, och bör, 

bytas ut mot något annat. 

Det sista måttet vi väljer att ta med i utvecklingsperspektivet är det drivande måttet 

kommunikation, motivation och delaktighet. Tanken är att måttet ska mätas årsvis 

genom en enkät som de anställda får svara på. Eftersom vi genom intervjuer fått bilden 

av att kommunikationen mellan olika avdelningar på filialerna kan brista anser vi att det 

är viktigt att företaget arbetar med denna fråga och följer upp hur de anställda känner att 

utvecklingen går. Tillsammans med motivation och delaktighet driver kommunikation 

dessutom de anställdas trivsel på arbetsplatsen och hur attraktiv Lindab är som 

arbetsgivare. 
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Figur 5.4 – Utvecklingsperspektivet, egenkonstruerad 

Utvecklingsperspektivet 

 
Strategiskt mål: 

”Lindab ska vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om de 

anställdas kompetensutveckling och tillhandahåller och utvecklar 

moderna tekniska lösningar” 

 

Kritiska framgångsfaktorer: 

 Hög personaltillfredsställelse 

 Kontinuerlig kompetensutveckling 

 Hög förändringsbenägenhet 

 

Utfallsmått 

 Personaltillfredsställelse 
 Personallojalitet 
 Produktkunskap 
 Andel elektroniska fakturor 

 
Drivande mått 
 

 Utbildning 

 Kommunikation, motivation och delaktighet 
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 5.1.6 Steg 6: Utvärdera 

Vår utvärdering av styrkortet inleds med en diskussion kring olika balanser i det färdiga 

styrkortet, i enlighet med vad som förespråkas av Olve, Roy och Wetter (1999). Vi för 

också en diskussion kring hur vi har förhållit oss till de oönskade konsekvenser som är 

förknippade med prestationsmätning och benchmarking. Enligt Hallgårde och 

Johansson (1999) är en viktig del i utvärderingen av styrkortet att göra en 

sambandsanalys. En sådan analys görs och på sidan 87 presenteras en figur med de 

olika måttens orsak-verkan-samband. Olve, Roy och Wetter (1999) anser också att en 

återkoppling med företaget bör ske. Den återkoppling vi gjort med Lindab presenteras i 

analysens tredje del (Återkoppling med Lindab).  

Vid utformandet av styrkortet har vi brutit ner Lindabs vision i de olika perspektiven 

och skapat ett övergripande strategiskt verktyg som ger en helhetsbild, i enlighet med 

Kaplan och Nortons (1999) teorier. Tillsammans skapar måtten i de olika perspektiven 

en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga mål genom att till exempel de finansiella 

måtten fokuserar på vad som hänt och utvecklingsperspektivet fokuserar på framtiden. 

Externa och interna prestationsperspektiv balanseras genom att kundperspektivet tar 

hänsyn till Lindabs kunder och det interna perspektivet ser till Lindabs interna 

processer. Kombinationen av finansiella och icke-finansiella mått samt utfallsmått och 

drivande mått har också bidragit till att skapa en balans mellan de olika måtten i 

styrkortet, vilket enligt Kaplan och Norton (1999) är viktigt. Måtten som tagits fram ser 

dessutom till både personalens intressen (till exempel personaltillfredsställelse) och 

ägarnas intressen (till exempel rörelseresultat per anställd). Därmed skapas den balans 

mellan olika nivåer i företaget som Hallgårde och Johanssons (1999) förespråkar. 

I Lindabs fall har det varit viktigt att skapa en balans mellan olika perspektiv så att 

fokus inte enbart riktas mot bakåtblickande finansiella styrtal utan även fångar upp mer 

framtidsinriktade prestationsmått. Genom styrkortet bryts Lindabs strategi ner och 

kommuniceras till de anställda på filialerna på ett tydligare sätt än vad som görs idag.  

För att ett styrkort ska bli framgångsrikt betonar Kaplan och Norton (1999) att det ska 

vara kopplat till organisationens strategi. Som tydliggjorts tidigare har vi utformat 

Lindabs styrkort på strategisk nivå och bland annat brutit ner företagets vision till 

strategiska målsättningar i respektive perspektiv. Att styrkortet skulle utformas på 

strategisk nivå har även varit ett önskemål från vår uppdragsgivare för att Lindab ska 
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kunna påverka filialerna och likställa processer och arbetssätt. Vi har med andra ord 

haft ett tydligt syfte och gjort ett ställningstagande angående ambition, vilket enligt 

Lindvall (2011) är avgörande för styrkortets framgång.  

För att måtten i styrkortet ska bli tillförlitliga har vi förhållit oss till de kriterier för mått 

som presenterades tidigare i analysen i avsnittet kriterier för mått. På så vis minskar 

risken för de oönskade konsekvenser som kan uppstå till följd av prestationsmätning 

som presenterades i den tredje delen av referensramen. Vid korrekt utformande 

avhjälper också det balanserade styrkortet i sig självt ett antal av de oönskade 

konsekvenserna. 

Eftersom det balanserade styrkortet innehåller flera olika mått som påverkar varandra 

blir det svårare att till exempel manipulera och förvränga mått utan att det märks i ett 

annat mått. Risken för både tunnelseende och myopia minskar också kraftigt eftersom 

styrkortet tar hänsyn till flera olika perspektiv och kombinerar kortsiktiga och 

långsiktiga mål. Enligt Perrin (1998) ska styrkortet dessutom ständigt uppdateras, vilket 

minskar risken för så kallad kvarleva. Eftersom styrkortet för Lindab har utformats för 

att kunna jämföra olika filialers prestationer (vilket vi kommer komma tillbaka till) 

minskar även risken för mygel. Det beror på att om en filial medvetet underpresterar så 

syns det i jämförelsen med andra filialer. Problemet med selektion bör inte heller vara 

överhängande i Lindabs fall med tanke på att de har 32 olika filialer och många 

anställda. Det innebär att sannolikheten att filialernas prestationer ska bli helt likvärdiga 

är minimal.  

Förutom att förhålla oss till de kriterier som sattes upp för måtten har vi tagit hänsyn till 

vem måtten utformas för och vem som ska använda dem. Det är enligt Perrin (1998) en 

åtgärd som kan vidtas för att minska risken för feltolkningar och felanvändning av 

styrkortet. För att minska den sortens risker har vi även tydligt beskrivit måtten samt 

hur och varför de ska mätas i bilaga 8. Eftersom vi är externa parter som står utanför 

Lindabs organisation minskar dessutom risken för oönskade konsekvenser enligt van 

Thiel och Leeuw (2002). 

För att leva upp till Lindabs önskemål om att öka jämförbarheten mellan filialerna har 

de mått som valts till styrkortet utformats så att de har en hög jämförbarhet. Det har 

främst gjorts genom att skapa mått där en faktor ställs i relation till en annan så att 

måttenheten blir en kvot, som till exempel procent eller omsättning per genomsnittligt 
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antal anställda. Det innebär att måtten blir jämförbara mellan olika filialer även om 

filialerna skiljer sig åt gällande exempelvis omsättning och antal anställda.  

Att jämförbarhet kopplas till prestationsmätning stöds av Miller (1992) som anser att 

inget prestationsmätningssystem är komplett utan någon slags möjlighet till 

benchmarking. För att bli lika bra som, eller bättre än, de ledande aktörerna anser 

Zimmerman (1999) att jämförelser ska göras mot deras standard. Tanken med måtten är 

därför att filialerna ska kunna jämföra sig med varandra, dra lärdom av och sporra 

varandra för att gemensamt förbättra sina prestationer genom intern benchmarking. Att 

kunna hitta de bästa interna processerna så att de senare kan appliceras på andra delar 

av organisationen är enligt Freytag och Hollensen (2001) en av de tydligaste fördelarna 

med intern benchmarking. Meningen med jämförbarheten i Lindabs styrkort är alltså 

inte att skapa konkurrens mellan filialerna, utan att hjälpa dem att hitta vem som gör 

vad bäst så att de sedan kan hjälpa varandra. Det är viktigt att betona det för de 

anställda för att undvika sådan konkurrens mellan filialerna som kan vara skadlig för 

Lindab. Det är också viktigt att betona syftet med jämförelsen för att de sämre 

presterande filialerna inte ska bli dysfunktionella, vilket enligt Kennedy, Allen och 

Allen (2002) kan vara en risk. Genom att involvera de anställda i implementeringen av 

benchmarking minimeras potentiellt motstånd till systemet från de anställda (Kennedy, 

Allen & Allen, 2002). Det bör poängteras att jämförelsen i Lindabs fall inte sker genom 

ett separat benchmarkingsystem utan som en del av det balanserade styrkortet. Eftersom 

Kaplan och Norton (1999) också framhåller vikten av att involvera anställda vid 

implementeringen av styrkort uppstår dock ingen motsättning mellan implementeringen 

av benchmarking och styrkortet. Vi har under framtagandet av styrkortet varit 

noggranna med att involvera anställda på olika nivåer i organisationen och det är viktigt 

att Lindab fortsätter med det när de ska implementera styrkortet. 

Den kritik som enligt Anderson och McAdam (2004) har framförts mot att 

benchmarking kan bli ett reaktivt instrument, eftersom det ofta är finansiella mått som 

jämförs, har vi tagit hänsyn till genom att göra mått inom alla perspektiven i styrkortet 

jämförbara. Att Lindabs försäljningsorganisation skulle bli introvert, som Freytag och 

Hollensen (2001) ser risk för, när de börjar med intern benchmarking ser vi inte heller 

som sannolikt. Anledningen till det är att jämförbarheten mellan måtten, som tidigare 

nämnts, är en extra ”dimension” i styrkortet och inte huvudändamålet. Skulle allt för 
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mycket fokus och resurser trots allt läggas på själva jämförelsearbetet så kommer det 

direkt påverka filialernas försäljning och resultat och synas i prestationsmätningen. 

Genom de orsak-verkan-sambanden mellan måtten i styrkortet (som senare presenteras 

genom en illustration) är meningen att utfall i vissa mått till viss del ska kunna förklaras 

genom förändringar i andra mått. Det gäller framförallt utfall i det finansiella 

perspektivet. Kennedy, Allen och Allen (2002) påpekar att det finns risker med att dra 

allt för långtgående slutsatser utifrån för smala mått. Vi anser dock att vi har förhållit 

oss till den risken genom att föra ingående diskussioner kring olika mått och dess 

påverkan på varandra under framtagandet av måtten. Dessutom har allt för smala mått 

valts bort, och vi har endast tagit med dem som vi anser vara strategiskt viktiga för 

Lindab. Kennedy, Allen och Allen anser att det kan uppstå validitetsproblem vid 

benchmarking och att ett antal kriterier därför bör tas hänsyn till för de mått som ska 

jämföras. Kriterierna de nämner överensstämmer med de kriterier som vi tagit hänsyn 

till vid framtagandet av måtten. Därmed har vi förhållit oss till, och minskat, risken för 

validitetsproblem.  

De risker som Freytag och Hollensen (2001) och Elmuti och Kathawala (1997) tar upp 

angående att organisationer kan tappa fokus på kunder och anställda vid benchmarking 

undviker vi också genom att vi har mått som är direkt relaterade till hur nöjda och lojala 

kunder och anställda är. 

Genom att ta hänsyn, och förhålla oss, till rekommenderade kriterier för mått och skapa 

balans mellan dem i styrkortet samt undvika risker för oönskade konsekvenser vid 

prestationsmätning och benchmarking är vår förhoppning att måtten tillsammans ska 

skapa ett väl fungerande styrkort. För att tydliggöra orsak-verkan-sambanden mellan de 

olika måtten i styrkortet förespråkar Hallgårde och Johansson (1999) att en 

sambandsanalys genomförs. Nørreklit (2000) har visserligen kritiserat användningen av 

begreppet orsak-verkan eftersom hon anser att det istället rör sig om logiska samband. 

Bukh och Malmi (2005) framför dock precis som vi nämnt i referensramen motkritik 

och pekar på att styrkortet ska ses som en praktiskt användbar modell och att orsak-

verkan-sambanden därför är unika i varje enskild organisation. Oavsett vilket begrepp 

som används är syftet med sambanden att visa på betydelsen av att styrkortets olika 

mått har en påverkan på varandra. Därför ser vi en poäng i att, som en del av 

utvärderingen, i det färdigställda styrkortet illustrera sambanden mellan måtten i 
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styrkortet. På nästa sida presenterar vi en figur över de olika orsak-verkan-sambanden 

mellan måtten i styrkortet.  

I figuren har vi valt att illustrera de fyra perspektiven i olika färger (finansiella 

perspektivet är svart, kundperspektivet rött, interna perspektivet blått och 

utvecklingsperspektivet grönt) för att göra figuren tydligare. De samband som gäller 

mellan mått inom ett perspektiv är illustrerade med svarta pilar. Pilar som åskådliggör 

samband mellan mått i olika perspektiv har samma färg som perspektivet från vilket 

pilen utgår. Därmed hoppas vi att sambanden blir enklare att följa. För att figuren inte 

ska bli allt för komplicerad har vi valt att endast illustrera följdsamband i ett led. 
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Orsak-verkan-samband mellan måtten i styrkortet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Figur 5.5 – Orsak-verkan-samband mellan måtten i styrkortet,  

 egenkostruerad figur med inspiration från Olve, Roy och Wetter (1999, s. 83)
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5.1.7 Steg 7: Formulera mål och skapa handlingsplan 

Eftersom Lindab själva har bäst insyn i den dagliga verksamheten är det rimligast att de 

själva sätter upp mål för måtten när de implementerar styrkortet. De mål som Lindab 

sätter upp för måtten bör uppfylla SMART-kriterierna (specifika, mätbara, accepterade, 

realistiska, tidssatta) som vi tog upp i referensramen. Precis som Olve, Roy och Wetter 

(1999) påpekar är det viktigt att målen som formuleras är både kort- och långsiktiga, att 

det finns en tydlig ansvarsfördelning och att målen ligger i linje med övergripande 

vision och strategier.  

För att kunna nå de uppsatta målen är det utifrån Olve, Roy och Wetters (1999) teorier 

viktigt att Lindab initierar åtgärder. Som presenterades i teorin anser de att en 

handlingsplan bör upprättas innehållande vilka åtgärder som ska genomföras, vilka som 

ska vara ansvariga och en tidsplan för åtgärderna. Det är också något som vi 

rekommenderar Lindab att göra. Handlingsplanen kan sedan tillsammans med måtten 

utgöra en grund för ledningens uppföljningsunderlag enligt Olve, Roy och Wetter 

(1999).  

 

5.1.8 Steg 8: Implementera styrkortet 

Som vi tidigare nämnt (i andra delen av referensramen) kommer implementeringen av 

styrkortet inte att genomföras av oss av tidsmässiga och praktiska skäl. Därmed är det 

upp till Lindab att själva genomföra implementeringen. Vårt förslag till Lindab är att 

utgå från de fyra faser som Hallgårde och Johansson (1999) beskriver och som vi 

redogör för i teorikapitlet. 
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Del III – Återkoppling med Lindab 

För att förankra styrkortet och ytterligare involvera de anställda genom att låta dem 

komma med synpunkter skickades ett preliminärt styrkort tillsammans med fördjupande 

förklaringar (med en liknande uppbyggnad som bilaga 8) ut för återkoppling. Genom 

att göra det uppfyller styrkortet Olve, Roy och Wetters (1999) anspråk på återkoppling 

från den berörda organisationen. 

Återkoppling vi fick var övervägande positiv. De synpunkter och påpekanden som kom 

på det preliminära styrkortet presenteras nedan, och en diskussion förs kring hur vi ställt 

oss till dem. 

En åsikt som framkom var att det preliminära styrkortet inte fokuserade tillräckligt 

mycket på kostnadssidan av försäljningen. Förutom rörelseresultat per anställd ansågs 

vi inte ha något mått som tog hänsyn till kostnadsnivån. Det ansågs riskabelt eftersom 

det skulle kunna leda till suboptimering och att kostnaderna skulle kunna skena för att 

nå högre kundtillfredssällelse. Dessutom sågs en risk i att omsättningen skulle hamna i 

fokus snarare än lönsamheten, och att produkter med högt värde men låg marginal 

därför skulle prioriteras. Vi hade visserligen inte bara måttet rörelseresultat per anställd, 

utan även måttet täckningsgrad som tog hänsyn till kostnaderna. Vi ansåg dock att det 

fanns en poäng i synpunkterna och att fokus ännu tydligare borde riktas mot lönsamhet. 

Därför lade vi till måttet täckningsbidrag per anställd i styrkortet. 

Synpunkter gavs även på hur ofta vi föreslog att återköpsbenägenheten och 

förändringen av kundstocken skulle mätas. Vi hade i ett första skede föreslagit att de 

måtten skulle mätas årsvis för att följa förändringen från år till år. Genom att mäta 

måtten årsvis tänkte vi att de inte skulle påverkas allt för mycket av eventuella 

säsongsvariationer eller av kunder som endast handlar ett fåtal gånger per år. 

Återkopplingen vi fick var att det skulle vara bättre om måtten mäts månadsvis för att 

trender ska kunna upptäckas i ett tidigt skede. Eftersom vi anser att styrkortet måste 

tillhandahålla uppdaterad information för beslutsfattande genom måtten, och fördelarna 

med att uppdateras ofta överväger de negativa aspekterna med att måtten riskerar att 

svänga mycket beroende på till exempel säsongsvariationer, valde vi att ändra vår 

rekommendation till att måtten ska mätas månadsvis. På så vis uppfylls även 
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aktualitetskriteriet bättre. Förslagsvis kan måtten även mätas mot motsvarande månad 

föregående år för att de inte enbart ska spegla skillnaden mot föregående månad.  

Måttet lagertillgänglighet uppfattas som ett bra mått, men har fått en del synpunkter 

eftersom det måste rapporteras manuellt varje gång varor inte finns på lager då en kund 

efterfrågar dem. Eftersom måttet inte kan registreras automatiskt i någon databas eller 

liknande, utan förlitar sig på att de ansvariga faktiskt rapporterar varje tillfälle, anses det 

finnas en risk för att suboptimering kan uppstå. Antingen skulle anställda kunna låta bli 

att rapportera tillfällen då kunders ordrar inte kunnat tillfredssällas för att förbättra 

måttet, eller så skulle måttet kunna överdrivas i syfte att försöka öka antalet produkter 

på lager. Ett alternativ till lagertillgänglighet som har föreslagits är måttet stockout (slut 

på lager) eftersom det kan mätas objektivt. Vi ser dock inte stockout som ett strategiskt 

viktigt mått. Så länge kunder inte efterfrågar produkter som inte finns på lager är det 

inte heller något problem att de inte finns där. Däremot håller vi med om att det kan 

finnas risker med måttet lagertillgänglighet eftersom det inte helt uppfyller 

objektivitetskriteriet. Vi anser dock att måttet är viktigt under förutsättning att det kan 

mätas tillförlitligt. Genom att förklara vikten av måttet för de anställda som ska 

rapportera det, och poängtera att måttet är till för att hjälpa dem att ha rätt produkter 

hemma på lager är vår förhoppning att det ska fungera. Därför har vi valt att inte ersätta 

måttet. Dock inser vi som sagt den potentiella risken för suboptimering och föreslår 

därför att måttet används på prov under några månader för att sedan utvärderas för att 

avgöra om det ska få vara kvar eller inte. 

I beskrivningen av måttet fördelning av lagervärde har vi uttryckt att måttet beräknas 

genom att det genomsnittliga lagervärdet under månaden för frekvent omsatta produkter 

ställs i relation till det totala genomsnittliga lagervärdet. En fråga vi fått angående det 

måttet är om vi har någon tanke kring vad frekvent bör innebära. Eftersom vi inte har 

kunskap rörande hur ofta olika produkter omsätts på filialerna var vår tanke att Lindab 

själva skulle få definiera vilka som är deras frekvent omsatta produkter. För att ändå 

komma med förslag skulle Lindab kunna definiera frekvent omsatta produkter som 

produkter som i genomsnitt säljs minst en gång per vecka. Ett annat alternativ är att 

frekvent omsatta produkter är de 20 procent (förslagsvis) av Lindabs sortiment som 

säljs oftast. Ett sista alternativ är att ett genomsnitt räknas ut för hela sortimentet som 

visar hur ofta produkter säljs i genomsnitt. Utifrån det kan man definiera frekvent 

omsatta produkter som de produkter som säljs oftare än genomsnittet. 
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Vi fick en rad förslag på mått kopplade till det interna perspektivet som skulle kunna 

läggas till (order response time, andelen aktiva kunder på e-shop eller EDI, andelen 

order via e-shop eller EDI, andelen planerade kontra manuellt skapade inköpsrader, 

andel manuellt prissatta order). Som vi nämnt vid tidigare tillfällen arbetar Lindab för 

närvarande med att utveckla de interna processerna, och vi har uppfattningen att 

flertalet av de föreslagna måtten inte blir mätbara förrän utvecklingen är färdig. Av den 

anledningen har vi än så länge valt att hålla oss till det mått vi själva tagit fram, 

nämligen andel e-fakturor. Dessutom är många av de föreslagna måtten inte tillräckligt 

strategiskt viktiga. Med det menar vi inte att de är ointressanta att mäta och följa upp. 

Tvärt om är detta en spännande utveckling för filialerna, men måtten bör förmodligen 

mätas vid sidan av styrkortet. När de interna processerna är välutvecklade och 

implementerade ser vi dock en möjlighet att lägga till eller byta ut vissa mått i det 

interna perspektivet. 
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6. Slutdiskussion 

I det avslutande kapitlet presenteras först uppsatsens slutsats där vi gör en återkoppling 

till uppsatsens syfte och presenterar det färdiga styrkortet. Därefter redogör vi för 

förslag till fortsatt forskning. Kapitlet avslutas med författarnas egna reflektioner på 

arbetet. 

6.1 Slutsats 

Vår uppsats syftade till att utforma ett balanserat styrkort för Lindabs försäljnings- och 

distributionsfilialer i Sverige för att ge förutsättningar för en bättre kontroll och styrning 

av deras prestationer och öka jämförbarheten mellan filialerna.  

Uppsatsens problemformulering var: 

 Hur kan ett balanserat styrkort utformas för Lindabs försäljnings- och 

distributionsfilialer i Sverige så att kontrollen och styrningen av prestationerna 

förbättras och jämförbarheten ökar? 

Det färdiga styrkort som vi utformat presenteras på nästa sida. Samtliga mått som ingår 

har motiverats i analyskapitlet och utförliga beskrivningar av samtliga mått presenteras 

i bilaga 8. Det balanserade styrkortet möjliggör bättre kontroll och styrning av 

filialernas prestationer eftersom Lindabs vision och strategier bryts ner i måtten i de 

olika perspektiven. Styrkortet skapar dessutom en balans mellan kortsiktiga och 

långsiktiga målsättningar, externa och interna prestationsperspektiv, finansiella och 

icke-finansiella mått samt mellan utfallsmått och drivande mått. Genom att måtten som 

ingår i styrkortet är jämförbara skapas ytterligare en styrka. Jämförbarheten möjliggör 

för Lindab att finna de bästa processerna bland filialerna och applicera dem på alla 

filialer. Genom att processer och arbetssätt likställs kan filialerna gemensamt förbättra 

sina prestationer och förstärka Lindabs position på marknaden.  

På nästa sida presenteras det balanserade styrkortet för Lindabs svenska filialer.  
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Balanserat styrkort för Lindabs filialer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figur 6.1 – Balanserat styrkort Lindabs filialer, egenkonstruerad figur  
 med inspiration från Kaplan & Norton (1999, s. 18)
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Finansiella perspektivet 
 

 Rörelseresultat (EBIT) / Ø Antal anställda 
 Täckningsgrad 
 Omsättning / Ø Antal anställda 

 

 Täckningsbidrag / Ø Antal anställda 
 Säljares tidsfördelning 

 
 

 

 

 

Kundperspektivet 
 

 Återköpsbenägenhet  
 Förändring av kundstock 

 Kundlönsamhet 
 

 Kundtillfredsställelse  
 Kundrelaterade aktiviteter 
 Lagertillgänglighet 

 
 

 

 

 

Interna perspektivet 
 

 Lageromsättningshastighet 

 Ø Lagervärde / Omsättning lagerordrar 

 Fördelning av lagervärde 

 Andel lagerförsäljning 
 

 Genomsnittsdagar i lager (DIS) 
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Utvecklingsperspektivet 
 

 Personaltillfredsställelse 
 Personallojalitet 
 Produktkunskap 
 Andel elektroniska fakturor 

 

 Utbildning 
 Kommunikation, motivation och delaktighet 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns begränsad tidigare forskning som har visat på möjligheten att kombinera 

balanserat styrkort med benchmarking. Vi har med hänsyn till de kriterier för mått som 

presenterats, och den kritik som framförts mot benchmarking, utformat ett balanserat 

styrkort som kan användas för intern benchmarking. Det skulle vara intressant att se fler 

studier som handlar om att använda balanserat styrkort för att öka jämförbarheten 

internt eller externt. Det skulle också vara intressant att se studier som undersöker hur 

vanligt förekommande det är att företag använder balanserat styrkort för jämförelser.  

Utöver ovan nämnda forskningsförslag skulle en uppföljningsstudie på fallföretaget 

vara intressent för att se om implementeringen och arbetet med styrkortet lyckas. Det 

skulle framförallt vara intressant att se huruvida kombinationen av ett balanserat 

styrkort och jämförelser fungerar i praktiken. 

6.3 Egna reflektioner på arbetet 

Gällande det företagsinterna materialet vi tagit del av har vi i största möjliga mån 

försökt förmedla en bild av vad det innehåller. Av sekretesskäl har vi dock inte kunnat 

gå in djupare på materialet vilket gör att vi förmodligen har tillgodogjort oss mer 

information än vad vi har kunnat spegla i text. Vår förhoppning är dock att även den 

outtalade kunskapen vi fått genom det materialet ska ha bidragit till en ökad kvalitet på 

uppsatsen och det föreslagna styrkortet till Lindab. 

Av tids- och kostnadsskäl har vi bara haft möjlighet att besöka två av Lindabs filialer. 

Svaren från den nivån i organisationen stämde dock väl överens med bilden som 

intervjuerna med regioncheferna för de olika filialerna gav oss. Eftersom vi har 

intervjuat minst en av regioncheferna från varje region i Sverige känner vi att vi fått en 

bild av att organisationen fungerar på liknande sätt i hela Sverige, och att inga 

betydande skillnader finns. Även våra intervjuer på huvudkontoret har bidragit till den 

bilden. Dessutom utformades styrkortet på strategisk nivå. Svaren från de anställda på 

filialerna användes till största delen för att säkerställa att det som cheferna sa faktiskt 

stämde med den dagliga verksamheten. 
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Om det hade funnits tid och pengar till att spendera ännu mer tid på Lindab och de olika 

filialerna hade det givetvis varit att föredra, men vi känner ändå att vi skapat oss en bra 

bild av företaget och problemet. Genom våra intervjuer med anställda på olika nivåer i 

organisationen och vår återkoppling har vi involverat de anställda i processen och 

presenterat ett balanserat styrkort som enligt oss är väl förankrat på Lindab. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide, Chefer 

1. Namn och titel 

 

2. Bakgrund 

 

3. Vilken vision har Lindab på koncernnivå, regionnivå och filialnivå? 

a) Hur förmedlas visionen till filialerna och de anställda? 

 

4. Vilka strategier har Lindab på koncernnivå, regionnivå och filialnivå? 

a) Vilken kärnkompetens har Lindab? 

b) Vilken fas befinner sig Lindab i (utifrån BCG-matrisen)? 

c) Vilken konkurrensfördel har Lindab (utifrån Porters generiska 

konkurrensstrategier)? 

d) Vilka omvärldsfaktorer påverkar Lindab (utifrån Porters femkraftsmodell)? 

(1) konkurrens mellan aktörer på marknaden, (2) hot om substitut, (3) kunders 

förhandlingskraft, (4) leverantörers förhandlingskraft och (5) hot om nya 

aktörer på marknaden 

e) Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns inom/mot Lindab? (SWOT-

analys) 

 

5. Vilka mål har Lindab på koncernnivå, regionnivå och filialnivå? 

a) Hur förmedlas målen till filialerna och de anställda? 

b) Upplever du att det finns en god målkongruens mellan anställda, filial och 

affärsområde/koncern? 

c) Vad görs för att öka målkongruensen? 

d) Vad skulle kunna göras bättre? 

 

6. Vilka mål, strategier och visioner har Lindab på följande perspektiv? 

a) Finansiellt 

b) Kund 

c) Internt (Processer) 

d) Utveckling (Medarbetare, utbildning) 
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7. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att uppnå de mål, strategier 

och visioner som nämns i fråga 6? 

a) Finansiellt 

b) Kund 

c) Internt (Processer) 

d) Utveckling (Medarbetare, utbildning) 

 

8. Prestationsmätning på koncernnivå, regionnivå och filialnivå? 

a) Hur ser den ut i dagsläget? 

b) Vad mäts och varför?  

c) Vilka mått (nyckeltal) anser du/Lindab vara viktigast 

d) Finansiella- och icke-finansiella mått 

e) Drivande mått/utfallsmått 

f) Finns det något perspektiv som saknas och vilka problem har i så fall 

avsaknaden inneburit? (För mycket/lite fokus på någon fråga/mått?) 

 

9. Intern jämförelse 

a) Genomförs det intern jämförelse mellan filialer, regioner och affärsområden? 

b) Hur ser jämförelsen i så fall ut? 

c) Ser du några fördelar/nackdelar med jämförelser mellan filialer, regioner och 

affärsområden? 

d) Finns det något informationsutbyte mellan säljare och filialer? 

(Framgång/motgång) 

 

10. Vilka för- och nackdelar ser du med affärsområdesuppdelningen på filial- 

och regionnivå?  

a) Förbättringsmöjligheter? 

 

11. Finns det några gemensamma problem eller brister bland filialerna? 

 

12. Befogenheter 

a) Hur mycket kan filialerna påverka hur resurser utnyttjas och bekostas (personal, 

lageryta, ev. reklam m.m.) 
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Bilaga 2 - Intervjuguide, Driftsansvarig 

1. Namn och titel 

 

2. Bakgrund 

 

3. Kan du beskriva processerna från beställning till leverans? 

 

4. Vilka visioner, strategier och mål har Lindab (Specifikt för ditt område)? 

a) Hur förmedlas målen till filialerna och de anställda? 

b) Upplever du att det finns en god målkongruens mellan anställda, filial och  

c) Vad görs för att öka målkongruensen? 

d) Vad skulle kunna göras bättre? 

 

5. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att uppnå de mål, strategier 

och visioner som nämns i fråga 4? 

 

6. Prestationsmätning på regionnivå och filialnivå gällande de områden som 

nämns i fråga 4 (a-d). 

g) Hur ser den ut i dagsläget? 

h) Vad mäts och varför?  

i) Vilka mått (nyckeltal) anser du/Lindab vara viktigast 

j) Mjuka/hårda mått 

k) Drivande mått/utfallsmått 

l) Finns det något perspektiv som saknas och vilka problem har i så fall 

avsaknaden inneburit? (För mycket/lite fokus på någon fråga/mått?) 

 

7. Intern jämförelse 

e) Genomförs det intern jämförelse mellan filialer, regioner och affärsområden? 

f) Hur ser jämförelsen i så fall ut? 

g) Ser du några fördelar/nackdelar med jämförelser mellan filialer, regioner och 

affärsområden? 

 

8. Finns det några gemensamma problem eller brister bland filialerna? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide, Filialchef 

9. Namn och titel 

 

10. Bakgrund 

 

11. Vilken vision förmedlar Lindab till affärsområdena och filialerna? 

b) Hur förmedlas visionen till filialerna och de anställda? 

 

12. Vilka strategier förmedlar Lindab till affärsområdena och filialerna? 

f) Vilken kärnkompetens har Lindab? 

g) Vilken fas befinner sig Lindab i (utifrån BCG-matrisen)? 

h) Vilken konkurrensfördel har Lindab (utifrån Porters generiska 

konkurrensstrategier)? 

i) Vilka omvärldsfaktorer påverkar Lindab (utifrån Porters femkraftsmodell)? 

(1) konkurrens mellan aktörer på marknaden, (2) hot om substitut, (3) kunders 

förhandlingskraft, (4) leverantörers förhandlingskraft och (5) hot om nya 

aktörer på marknaden 

j) Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns inom/mot Lindab? (SWOT-

analys) 

 

13. Vilka mål förmedlar Lindab till affärsområdena och filialerna? 

a) Hur förmedlas målen till filialerna och de anställda? 

b) Upplever du att det finns en god målkongruens mellan anställda, filial och 

affärsområde/koncern? 

c) Vad görs för att öka målkongruensen? 

d) Vad skulle kunna göras bättre? 

 

14. Vilka mål, strategier och visioner har Lindab på följande perspektiv? 

e) Finansiellt 

f) Kund 

g) Internt (Processer) 

h) Utveckling (Medarbetare, utbildning) 
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15. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att uppnå de mål, strategier 

och visioner som nämns i fråga 6? 

e) Finansiellt 

f) Kund 

g) Internt (Processer) 

h) Utveckling (Medarbetare, utbildning) 

 

16. Prestationsmätning på regionnivå och filialnivå? 

m) Hur ser den ut i dagsläget? 

n) Vad mäts och varför?  

o) Vilka mått (nyckeltal) anser du/Lindab vara viktigast 

p) Finansiella- och icke-finansiella mått 

q) Drivande mått/utfallsmått 

r) Finns det något perspektiv som saknas och vilka problem har i så fall 

avsaknaden inneburit? (För mycket/lite fokus på någon fråga/mått?) 

 

17. Intern jämförelse 

h) Genomförs det intern jämförelse mellan filialer, regioner och affärsområden? 

i) Hur ser jämförelsen i så fall ut? 

j) Ser du några fördelar/nackdelar med jämförelser mellan filialer, regioner och 

affärsområden? 

k) Finns det något informationsutbyte mellan säljare och filialer? 

(Framgång/motgång) 

 

18. Vilka för- och nackdelar ser du med affärsområdesuppdelningen på filial- 

och regionnivå?  

b) Förbättringsmöjligheter? 

 

19. Finns det några gemensamma problem eller brister bland filialerna? 

 

20. Befogenheter 

b) Hur mycket kan filialerna påverka hur resurser utnyttjas och bekostas (personal, 

lageryta, ev. reklam m.m.) 
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Bilaga 4 - Intervjuguide, Logistik-  
  och IT-chef 

 

1. Namn och titel 

 

2. Bakgrund 

 

3. Kan du beskriva processerna från beställning till leverans? 

 

4. Hur ser ansvarsfördelningen ut för följande områden? 

a) Fastighetsrelaterade frågor 

b) Lagerrelaterade frågor 

c) Inköpsrelaterade frågor 

d) Transportrelaterade frågor 

e) IT-relaterade frågor 

 

5. Vilka visioner, strategier och mål har Lindab gällande de områden som 

nämns i fråga 4 (a-d)? 

e) Hur förmedlas målen till filialerna och de anställda? 

f) Upplever du att det finns en god målkongruens mellan anställda, filial och 

affärsområde/koncern? 

g) Vad görs för att öka målkongruensen? 

h) Vad skulle kunna göras bättre? 

 

6) Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att uppnå de mål, strategier 

och visioner som nämns i fråga 4? 
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7) Prestationsmätning på regionnivå och filialnivå gällande de områden som 

nämns i fråga 4 (a-d). 

a) Hur ser den ut i dagsläget? 

b) Vad mäts och varför?  

c) Vilka mått (nyckeltal) anser du/Lindab vara viktigast 

d) Finansiella- och icke-finansiella mått 

e) Drivande mått/utfallsmått 

f) Finns det något perspektiv som saknas och vilka problem har i så fall 

avsaknaden inneburit? (För mycket/lite fokus på någon fråga/mått?) 

 

8) Intern jämförelse 

a) Genomförs det intern jämförelse mellan filialer, regioner och affärsområden? 

b) Hur ser jämförelsen i så fall ut? 

c) Ser du några fördelar/nackdelar med jämförelser mellan filialer, regioner och 

affärsområden? 

 

9) Finns det några gemensamma problem eller brister bland filialerna? 
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Bilaga 5 - Intervjuguide, Säljare 

 

1. Namn och titel 

 

2. Bakgrund 

 

3. Vilken vision förmedlar Lindab till er säljare? 

c) Hur förmedlas den? 

 

4. Vilka strategier förmedlar Lindab till er säljare? 

k) Vilken konkurrensfördel har Lindab (utifrån Porters generiska 

konkurrensstrategier)? 

l) Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns inom/mot Lindab? (SWOT-

analys) 

 

5. Vilka mål förmedlar Lindab till er säljare? 

e) Hur förmedlas målen till filialer och säljare? 

f) Upplever du att det finns en god målkongruens mellan säljare, filial och 

affärsområde/koncern? 

g) Vad görs för att öka målkongruensen? 

h) Vad skulle kunna göras bättre? 

 

6. Vilka mål, strategier och visioner har Lindab på följande perspektiv? 

i) Finansiellt 

j) Kund 

k) Internt (Processer) 

l) Utveckling (Medarbetare, utbildning) 
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7. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att uppnå de mål, strategier 

och visioner som nämns i fråga 6? 

i) Finansiellt 

j) Kund 

k) Internt (Processer) 

l) Utveckling (Medarbetare, utbildning) 

 

8. Prestationsmätning på filialnivå och säljarnivå? 

g) Hur ser den ut i dagsläget? 

h) Vad mäts och varför?  

i) Vilka mått (nyckeltal) anser du/Lindab vara viktigast 

j) Finansiella- och icke-finansiella mått 

k) Drivande mått/utfallsmått 

l) Finns det något perspektiv som saknas och vilka problem har i så fall 

avsaknaden inneburit? (För mycket/lite fokus på någon fråga/mått?) 

 

9. Intern jämförelse 

d) Genomförs det intern jämförelse mellan säljare, filialer, regioner och 

affärsområden? 

e) Hur ser jämförelsen i så fall ut? 

f) Ser du några fördelar/nackdelar med jämförelser mellan säljare, filialer, regioner 

och affärsområden? 

g) Finns det något informationsutbyte mellan säljare och filialer? 

(Framgång/motgång) 

 

10. Vilka för- och nackdelar ser du med affärsområdesuppdelningen på säljar- 

och filialnivå?  

c) Förbättringsmöjligheter? 
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Bilaga 6 - Benämning och position 

 

 

 

  

Titel i uppsatsen Position Bolag 

Business Controller  Business Controller Lindab Ventilation 

Controller Controller Lindab Sverige 

Driftsansvarig 1 Driftsansvarig, Syd/Väst Lindab Sverige 

Driftsansvarig 2 Driftsansvarig, Mellan/Öst/Norr Lindab Sverige 

Filialchef 1 Filialchef, Växjö Lindab Sverige 

Filialchef 2 Filialchef, Jönköping Lindab Sverige 

Logistikchef Logistik-, eHandel och IT-chef Lindab Sverige 

Regionchef 1 Regionchef Ventilation, Syd/Väst Lindab Sverige 

Regionchef 2 Regionchef Building Components, Syd/Väst Lindab Sverige 

Regionchef 3 Regionchef Ventilation, Mellan/Öst Lindab Sverige 

Regionchef 4 Regionchef Building Components, Norr Lindab Sverige 

Säljare 1 Säljare Ventilation, Växjö Lindab Sverige 

Säljare 2 Säljare Building Components, Växjö Lindab Sverige 
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Bilaga 7 - Mått som diskuterats 

 

Finansiella perspektivet 

 

 Omsättning / Ø Antal anställda 

 Rörelseresultat (EBIT) / Ø Antal anställda 

 Täckningsgrad 

 Säljares tidsfördelning  

 Täckningsbidrag / Ø Antal anställda 

 

 Utfall i förhållande till budget (%) 

 Omsättning per arbetade timmar 

 EBIT per arbetade timmar 

 Omsättningsförändring 

 EBIT 

 Avkastning på arbetande kapital 

 Lönsamhet (%) 

 Omsättning eller EBIT / m
2
 

 Försäljning per arbetade timmar 

 Marginal 

 Försäljning per anställd  

 Kompetens 
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Kundperspektiv 

 

 Återköpsbenägenhet 

 Förändring av Kundstock 

 Kundlönsamhet 

 Kundtillfredsställelse 

 Kundrelaterade aktiviteter 

 Lagertillgänglighet 

 

 Antal förlorade kunder (som handlar över en viss summa per år) / Totalt antal 

kunder (som handlar över en viss summa per år) 

 Marknadsandel  

 Kundlojalitet 

 Antal utbildningstimmar med kunder  

 Relationsskapande aktiviteter med kunder 

 Antal reklamationer (exkl. defekta produkter från produktionen) 

 Tillgänglighet (produkt finns på lager, öppettider mm) 

 Kompetens 

 Kundbemötande (shop + lager) 

 

Internt perspektiv 

 

 Lageromsättningshastighet 

 Lagervärde / Omsättning lagerordrar 

 Andel lagerförsäljning 

 Fördelning av lagervärde 

 Genomsnittsdagar i lager (DIS) 

 

 Fraktnetto (Fraktkostnad –Fraktintäkt) 

 Ledtid på beställningsvara 

 Leveransprecision 

 Mervärde (kundenkät) 
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Internt perspektiv (fortsättning) 

 

 Lagerförsäljning som är kopplad till en direktorder / Total lagerförsäljning  

 Att ha rätt produkter på lager 

 Öppna försäljningsrader 

 Öppna inköpsrader 

 Obekräftade orderrrader 

 Obekräftade inköpsrader 

 Interventeringskostnader 

 

Utvecklingsperspektiv 

 

 Personaltillfredställelse 

 Produktkunskap 

 Andel elektroniska fakturor 

 Utbildning 

 Kommunikation, motivation och delaktighet 

 

 Antal sjukdagar / genomsnitt antal anställda 

 Kompetens (Egen bedömning / Chef) 

 Elektronisk handel 

 Antal lämnade förbättringsförslag 

 Antal genomförda förbättringsförslag 

 Rabatt vid e-handel? 

 Teambuilding 

 Trivsel på arbetet (Personalenkät) 

 Arbetsmiljö (Personalenkät) 

 Intern kommunikation (Personalenkät) 
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Bilaga 8 - Beskrivning av samtliga mått 

 

Finansiella perspektivet 

Mått: Rörelseresultat (EBIT) / Ø Antal anställda 

Måttenhet: SEK / Anställd 

Perspektiv: Finansiellt 

Typ: Utfallsmått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis för att följa utvecklingen av rörelseresultatet per 

anställd på filialen. Anledningen till att måttet utgår från genomsnittligt antal anställda 

(omräknat till antal heltidsanställningar) är att antalet anställda kan variera under en 

månad. Måttet är kopplat till den strategiska målsättningen eftersom det är relaterat till 

lönsamheten. Att rörelseresultatet är ställt i relation till genomsnittligt antal anställda 

beror på att jämförbarheten mellan olika filialer ska öka. 

 

Mått: Täckningsgrad 

Måttenhet: Procent (%) 

Perspektiv: Finansiellt 

Typ: Utfallsmått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis för att följa utvecklingen av täckningsgraden på 

filialen. Täckningsgrad är täckningsbidraget ställt i relation till omsättningen, och 

täckningsbidraget är omsättning av varor minus deras särkostnader. Måttet är kopplat 

till den strategiska målsättningen eftersom täckningsgraden är ett lönsamhetsmått. 

Eftersom måttenheten är procent kan måttet enkelt jämföras. 
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Mått: Omsättning / Ø Antal anställda 

Måttenhet: SEK / Anställd 

Perspektiv: Finansiellt 

Typ: Utfallsmått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis för att följa utvecklingen av omsättning per 

anställd på filialen. Anledningen till att måttet utgår från genomsnittligt antal anställda 

(omräknat till antal heltidsanställningar) är att antalet anställda kan variera under en 

månad. Måttet är kopplat till den strategiska målsättningen genom att omsättnings-

utvecklingen följs. Att omsättningen är ställd i relation till genomsnittligt antal anställda 

beror på att jämförbarheten mellan olika filialer ska öka. 

 

Mått: Täckningsbidrag / Ø Antal anställda 

Måttenhet: SEK / Anställd 

Perspektiv: Finansiellt 

Typ: Drivande mått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis för att följa utvecklingen av täckningsbidrag per 

anställd på filialen. Måttet driver täckningsgraden och rörelseresultatet och är på så vis 

kopplat till den strategiska målsättningen eftersom en del av målsättningen är att 

eftersträva god lönsamhet. Genom att täckningsbidraget är ställt i relation till 

genomsnittligt antal anställda ökar jämförbarheten mellan olika filialer. 
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Mått: Säljares tidsfördelning 

Måttenhet: Procent (%) 

Perspektiv: Finansiellt 

Typ: Drivande mått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis för att följa utvecklingen av hur säljare disponerar 

sin arbetstid. Måttet beräknas genom att antalet timmar lagda på säljarbete ställs i 

relation till totalt antal arbetade timmar. Till säljarbete räknas inte administrativa 

uppgifter så som ordermottagning eller efterhantering av order utan endast sådant arbete 

som innebär att de bearbetar sin marknad. Måttet är kopplat till den strategiska 

målsättningen eftersom tiden säljare lägger på säljarbete direkt påverkar omsättningen. 

Genom att sätta antal timmar spenderade på säljarbete i relation till total arbetstid i 

timmar elimineras skillnader i huruvida säljaren har heltidstjänst eller inte. Det gör även 

att jämförbarheten ökar. 
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Kundperspektivet 

Mått: Återköpsbenägenhet 

Måttenhet: Procent (%) 

Perspektiv: Kund 

Typ: Utfallsmått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis för att följa utvecklingen av återköps-

benägenheten bland filialens kunder. Måttet beräknas genom att antalet kunder som 

handlar på filialen mer än en gång under en månad ställs i relation till det totala antalet 

kunder som handlat av filialen under månaden (oavsett direkt- eller lagerorder). Måttet 

påvisar inte bara återköpsbenägenheten hos filialens kunder utan ger även en 

fingervisning om hur många kunder som filialen tappat. Måttet är kopplat till den 

strategiska målsättningen eftersom återköpsbenägenheten visar huruvida långsiktiga 

relationer till kunderna byggs, och hur väl filialen försvarar sin marknadsandel. 

Eftersom måttenheten för måttet är procent spelar varken storleken på filialen eller 

antalet kunder någon roll, vilket ökar jämförbarheten. 

 

Mått: Förändring av kundstock 

Måttenhet: Procent (%) 

Perspektiv: Kund 

Typ: Utfallsmått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis för att följa förändringen av filialens kundstock. 

Måttet beräknas genom att antalet kunder som handlat av filialen under innevarande 

månad ställs i relation till antalet kunder som handlade av filialen under föregående 

månad. Antalet kunder som handlat av filialen under innevarande månad kan dessutom 

ställas i relation till antalet kunder som handlade av filialen under samma månad 

föregående år. Endast kunder som handlar över ett minimibelopp bör räknas med, så att 

de allra minsta kunderna inte påverkar måttet. Måttet är kopplat till den strategiska 

målsättningen eftersom förändringen i kundstocken visar hur väl filialen försvarar/ökar 

sin marknadsandel. Eftersom måttets enhet är procent ökar jämförbarheten. 
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Mått: Kundlönsamhet 

Måttenhet: Procent (%) 

Perspektiv: Kund 

Typ: Utfallsmått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis per kund för att följa lönsamheten bland filialens 

kunder. Måttet beräknas genom att täckningsgraden för varje enskild kund kalkyleras. 

Det är förståeligt att olika kunder har olika täckningsgrad, och måttet är främst till för 

att säkerställa att kunder inte är olönsamma eller har allt för låg täckningsgrad. Måttet 

är därför främst ämnat för den egna filialens kontroll av lönsamheten bland dess kunder. 

 

Mått: Kundtillfredsställelse 

Måttenhet: Förslagsvis skala 1-5 

Perspektiv: Kund 

Typ: Drivande mått 

Beskrivning: Måttet mäts årsvis från central nivå för att kontrollera kundtillfreds-

ställelsen bland de olika filialernas kunder. Måttet beräknas genom att kunderna 

betygsätter filialerna på ett antal enkätfrågor som rör deras tillfredsställelse, och 

genomsnittet av betygen blir sedan måttet. Måttet är kopplat till den strategiska 

målsättningen eftersom kundtillfredsställelsen kan påverka hur långvarig relationen 

med kunden blir. Det visar även huruvida kunden känner att den är satt i centrum. 

Eftersom måttet uttrycks som ett genomsnitt av svaren blir måttet användbart för 

jämförelse. 
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Mått: Kundrelaterade aktiviteter 

Måttenhet: Antal timmar 

Perspektiv: Kund 

Typ: Drivande mått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis för att kontrollera hur mycket tid som läggs på 

kundbesök och relationsskapande aktiviteter med kunder. Till kundrelaterade aktiviteter 

hör till exempel relationsbyggande möten, säljmöten och aktiviteter med utbildnings-

syfte för kunderna. Måttet uttrycks i totalt antal timmar som lagts på sådana besök och 

aktiviteter. Måttet kan till exempel visa att för lite tid läggs på kundrelaterade aktiviteter 

eller att omotiverat mycket tid spenderas på detta. Måttet är kopplat till den strategiska 

målsättningen eftersom kundrelaterade aktiviteter påverkar kundrelationerna och 

lönsamheten. Om jämförbarhet önskas i måttet kan det sättas i relation till 

genomsnittligt antal anställda. 

 

Mått: Lagertillgänglighet 

Måttenhet: Antal tillfällen 

Perspektiv: Kund 

Typ: Drivande mått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis för att kontrollera hur ofta en kund efterfrågar en 

lagervara som inte finns tillgänglig. Måttet beräknas genom att antalet tillfällen kunder 

efterfrågar en lagervara som inte finns på filialernas lager räknas (gäller alltså inte 

direktordrar). Varje tillfälle räknas som en gång oavsett hur stor ordern är. Anledningen 

till att måttet mäts är att om en lagerorder inte kan mötas finns risken att kunden går till 

en konkurrent. I förlängningen kan det även innebära en förlorad kund. Måttet är 

kopplat till den strategiska målsättningen eftersom lagertillgängligheten påverkar hur 

nöjd kunden är, vilket i sin tur påverkar relationen med kunden. Detta mått är främst till 

för att uppmärksamma filialer på ifall de ofta får lagerordrar de inte kan möta. 
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Interna perspektivet 

Mått: Lageromsättningshastighet 

Måttenhet: Gånger / År 

Perspektiv: Internt 

Typ: Utfallsmått 

Beskrivning: Måttet mäts årsvis för att kontrollera hur ofta lagervärdet omsätts. Måttet 

beräknas genom att varukostnaden (värdet på varor som lämnat lagret) ställs i relation 

till det genomsnittliga lagervärdet (summan av lagervärdet vid årets början och slut 

dividerat med två).  Måttet är kopplat till den strategiska målsättningen eftersom 

lageromsättningshastigheten till viss del påvisar hur optimerat lagret är. Eftersom 

måttenheten är i form av en relation mellan två mått ökar jämförbarheten. 

 

Mått: Ø Lagervärde / Omsättning lagerordrar 

Måttenhet: Procent (%) 

Perspektiv: Internt 

Typ: Utfallsmått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis för att kontrollera hur högt det genomsnittliga 

lagervärdet är i förhållande till omsättningen på lagerordrar.  Måttet beräknas genom att 

det genomsnittliga lagervärdet för månaden (summan av lagervärdet vid månadens 

början och slut dividerat med två) ställs i relation till månadens omsättning i form av 

lagerordrar. Måttet är till för att kontrollera hur högt lagervärdet är i relation till den 

försäljning som sker direkt från filialerna. Måttet är kopplat till den strategiska 

målsättningen eftersom det indikerar hur effektivt flödet av varor är på filialen. 

Eftersom måttenheten uttrycks i procent ökar jämförbarheten. 
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Mått: Fördelning av lagervärde 

Måttenhet: Procent (%) 

Perspektiv: Internt 

Typ: Utfallsmått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis för att följa utvecklingen av fördelningen av 

lagervärdet. Måttet beräknas genom att det genomsnittliga lagervärdet för månaden 

(summan av lagervärdet vid månadens början och slut dividerat med två) för frekvent 

omsatta produkter ställs i relation till det totala genomsnittliga lagervärdet. Måttet syftar 

till att visa huruvida lagervärdet främst är bundet i frekvent omsatta produkter eller inte. 

Måttet är kopplat till den strategiska målsättningen eftersom det indikerar hur optimerat 

lagret är i form av kapitalbindning. Eftersom måttenheten uttrycks i procent ökar 

jämförbarheten. 

 

Mått: Andel lagerförsäljning 

Måttenhet: Procent (%) 

Perspektiv: Internt 

Typ: Utfallsmått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis för att följa utvecklingen av hur stor andel av den 

totala försäljningen från filialen som är lagerförsäljning. Måttet beräknas genom att 

omsättningen för lagerförsäljningen ställs i relation till den totala omsättningen 

(summan av lagerförsäljning och direktförsäljning). Måttet syftar till att visa hur stor 

del av filialens försäljning som sker direkt från filialen. Måttet är kopplat till den 

strategiska målsättningen eftersom det indikerar hur viktig servicenivån är på filialerna. 

Eftersom måttenheten uttrycks i procent ökar jämförbarheten. 
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Mått: Genomsnittsdagar i lager (DIS) 

Måttenhet: Dagar 

Perspektiv: Internt 

Typ: Drivande mått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis för att följa utvecklingen av hur många dagar en 

produkt i genomsnitt ligger i lager. Måttet kan både beräknas för hela lagret och på 

produktnivå. Vid beräkning på produktnivå divideras antalet produkter i lager med den 

genomsnittliga dagsförsäljningen av produkten. Vid beräkning för hela lagret summeras 

alla måtten (som nyss beskrivits) för de individuella produkterna och divideras sedan 

med antalet produktsorter. Måttet syftar till att visa om mängden produkter på lager är 

rimlig. Måttet är kopplat till den strategiska målsättningen eftersom det indikerar hur 

optimerat lagret är i form av produktflöde. Eftersom måttet tar hänsyn till den 

genomsnittliga försäljningen vid respektive filial kan det användas för jämförelse. 
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Utvecklingsperspektivet 

Mått: Personaltillfredsställelse 

Måttenhet: Förslagsvis skala 1-5 

Perspektiv: Utveckling 

Typ: Utfallsmått 

Beskrivning: Måttet mäts årsvis från central nivå för att kontrollera 

personaltillfredsställelsen bland de anställda på de olika filialerna. Måttet beräknas 

genom att de anställda svarar på ett antal frågor som rör trivsel, motivation, 

kommunikation, delaktighet, arbetsmiljö och tillfredsställelse. Ett genomsnittligt värde 

för personaltillfredsställelsen per person kan beräknas genom att poängen på svaren 

summeras och sedan divideras med antalet frågor i enkäten. Måtten för flera anställda 

kan sedan summeras och divideras med antalet anställda för att få fram den 

genomsnittliga personaltillfredsställelsen bland de valda personerna. Svaren/utfallet kan 

sedan ligga till grund för eventuella satsningar för att öka personaltillfredsställelsen. 

Måttet är kopplat till den strategiska målsättningen eftersom Lindab ska sträva mot att 

vara en attraktiv arbetsgivare. Måttet är av vikt eftersom det säger något om hur nöjda 

de anställda är. Om anställda är nöjda är det också sannolikt att de utför sitt arbete 

bättre. Eftersom personaltillfredsställelsen kan beräknas som till exempel ett genomsnitt 

per filial kan det också ligga till grund för jämförelse. 
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Mått: Personallojalitet 

Måttenhet: Procent (%) 

Perspektiv: Utveckling 

Typ: Utfallsmått 

Beskrivning: Måttet mäts årsvis för att följa utvecklingen i personallojalitet bland 

filialens anställda. Måttet kan beräknas på olika sätt och det viktigaste är att alla gör 

lika. Ett sätt att beräkna måttet är att antalet anställda som slutat ställs i relation till 

totalt antal anställda vid utgången av föregående år. Ett annat sätt är att antalet anställda 

som ersatts (oavsett om det totalt sett skett en ökning eller minskning i personalstyrkan) 

ställs i relation till totalt antal anställda vid utgången av föregående år. Måttet beskriver 

hur stor andel av personalstyrkan som antingen slutat eller blivit ersatta, vilket kan ge 

en indikation på hur trivseln är bland de anställda. Måttet är kopplat till den strategiska 

målsättningen eftersom Lindab ska vara en attraktiv arbetsgivare, och personal-

lojaliteten är en indikator på hur väl den målsättningen uppfylls. Eftersom måttenheten 

är procent kan måttet enkelt jämföras. 

  

Mått: Produktkunskap 

Måttenhet: Förslagsvis skala 1-5 

Perspektiv: Utveckling 

Typ: Utfallsmått 

Beskrivning: Vid lansering av ny produkt bör en produktutbildning hållas. Efter 

utbildningen genomförs ett test för att kontrollera att den anställda tagit till sig 

informationen. Testet bedöms utifrån bestämda kriterier där den anställdas svar bedöms 

på en skala mellan 1 och 5. Måttet är kopplat till den strategiska målsättningen eftersom 

Lindab ska värna om de anställdas kompetensutveckling. Syftet med testet är att 

säkerställa att de anställda har god kunskap om de produkter de ska sälja. Genom testet 

kan de anställda som har svårighet att tillgodose sig informationen få extra stöd. 
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Mått: Andel elektroniska fakturor 

Måttenhet: Procent (%) 

Perspektiv: Utveckling 

Typ: Utfallsmått 

Beskrivning: Måttet mäts månadsvis för att följa utvecklingen av hur stor andel av 

faktureringen till kunder som sker elektroniskt. Måttet beräknas genom att antalet 

elektroniska fakturor ställs i relation till det totala antalet skickade fakturor. Måttet är 

kopplat till den strategiska målsättningen eftersom Lindab ska tillhandahålla och 

utveckla moderna tekniska lösningar. Således borde filialerna sträva mot att i största 

möjliga mån använda sig av elektroniska fakturor till sina kunder. Eftersom måttets 

enhet är uttryckt i procent ökar jämförbarheten. 

 

Mått: Utbildning 

Måttenhet: Timmar / Anställd 

Perspektiv: Utveckling 

Typ: Drivande mått 

Beskrivning: Måttet mäts förslagsvis kvartalsvis för att följa utvecklingen av hur 

många utbildningstimmar varje anställd får i genomsnitt. Måttet beräknas genom att 

summan av antalet timmar utbildning som anställda har fått ställs i relation till det 

genomsnittliga antalet anställda under kvartalet (omräknat i heltidstjänster). 

Utbildningen kan röra såväl försäljning/kundbemötande som produktkunskap och bör 

utvärderas i efterhand av de som deltagit i utbildningen för att säkerställa kvaliteten och 

nyttan. Måttet är kopplat till den strategiska målsättningen eftersom Lindab ska värna 

om de anställdas kompetensutveckling. Eftersom måttets enhet är uttryckt som timmar 

per anställd ökar jämförbarheten. 
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Mått: Kommunikation, motivation och delaktighet 

Måttenhet: Förslagsvis skala 1-5 

Perspektiv: Utveckling 

Typ: Drivande mått 

Beskrivning: Måttet mäts årsvis från central nivå i samma enkät som personal-

tillfredsställelsen. Som beskrivits i måttet personaltillfredsställelse beräknas måttet 

genom att de anställda svarar på ett antal frågor som rör bland annat kommunikation, 

motivation och delaktighet och betygsätter dem på skalan 1-5. Ett genomsnittligt värde 

per person eller för flera anställda kan sedan beräknas på samma vis som beskrivits i 

måttet personaltillfredsställelse. Måttet är kopplat till den strategiska målsättningen 

eftersom Lindab ska sträva mot att vara en attraktiv arbetsgivare. Måttet är av vikt 

eftersom det säger något om hur väl kommunikationen på arbetsplatsen fungerar, och 

hur delaktiga de anställda känner sig. Dessa faktorer spelar i längden en roll i hur väl de 

anställda trivs på arbetsplatsen och hur attraktiv Lindab och filialerna framstår som 

arbetsgivare. Eftersom måttet kan beräknas som till exempel ett genomsnitt per filial 

kan det också ligga till grund för jämförelse. 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 
utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 
omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 
konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 


