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Bakgrund och problem: Konsultbranschen kännetecknas av en hög omsättning av aktörer.    

En anledning till att det ständigt alstras nya mindre aktörer till branschen är att den kan vara 

lukrativ med låga inträdesbarriärer. Men varför försvinner många aktörer lika fort som de 

kommer upp? Är det en brist på strategi och styrverktyg som ligger till grund för problemet? 

Kan det bero på svårigheten för småföretag att skapa sig en solid varumärkeslegitimitet, och 

finns det en möjligt att med hjälp av styrverktyg stärka företagets varumärkeslegitimitet? 

Fallföretaget som använts i den här studien är ett litet konsultföretag som vill stärka 

varumärkeslegitimiteten med hjälp av differentieringsstrategi på marknaden.  

Syfte: Syftet med den här studien är att med hjälp av en egenarbetad utvärderingsmodell 

utvärdera olika långsiktiga styrverktyg inriktade mot små konsult- och tjänsteföretags. Genom 

att utvärdera för- och nackdelar för tre utvalda styrverktyg och sedan applicera de på ett litet 

konsultföretag är förhoppningen att studien kan leda fram till rekommendationer gällande 

styrverktygens nytta och möjlighet till anpassning.  

Metod: I metodavsnittet förklaras vilka metodiska val som har använts i studien. En 

presentation av vilken forskningsansats som författarna har utgått efter förklaras också. 

Vidare så tydliggörs kritiken mot de källor som har använts i studien samt urvalet av data. 

Slutsats: Efter att styrverktygen utvärderats med hjälp av en egenarbetad utvärderingsmodell 

konstaterades det att det inte fanns ett optimalt styrverktyg men att alla innehöll värdefulla 

funktioner. Emellertid visade analysen att det styrverktyg som var mest användbart utifrån 

fallföretagets förutsättningar var det balanserade styrkortet på grund av dess multipla 

användbara funktioner och möjlighet till styrning enligt utvald strategi och mål.  

Nyckelord: Professional Service Firms; Consulting; Brand Legitimacy; SWOT analysis; 

Strategy tools; Balanced Scorecard; Porters Five Forces; Blue Ocean strategy. 

iii 
 



Abstract 
Title: The usefulness of management tools within small consulting firms – differentiation 
and legitimacy on the market 

Date: 2015-05-28 

Authors: Oscar Andersson, Victor Dahl, Erik Johnsson  

Program: Business Administration and Economics Programme 

Supervisor: Eva Gustavsson 

Institution: Linnaeus University Business School in Vaxjo, Sweden 

Background and Problem: The consulting branch can be recognized by having a high 
turnover of operators. One reason for this is that the market can be lucrative with its low entry 
barriers. But why do many operators disappear as soon as they enter the market? Is it because 
of a lack of strategy and management tools? Could it be due to the difficulty for small 
businesses to create solid brand legitimacy, and is there a possibility to strengthen it by using 
management tools? The company used in this study is a small consulting company that 
desires to strengthen their brand legitimacy with the aid of differentiation strategy in the 
market.  

Purpose: With the help of a self-made evaluation model, the purpose of this study is to 
evaluate different long-term management tools geared towards small consulting and service 
companies. By evaluating the pros and cons of the three selected management tools and then 
apply those at a small consulting company, an expectation is that the study could lead to 
recommendations regarding the management tools benefits and possibilities for adaption.      

Method: In the methodology section the methodological choices of the study are explained. 
There is also a presentation of the research approach that has been used. Furthermore, the 
selection of data and the criticism of the sources used in the study are discussed. 

Results and conclusion: After that the management tools had been evaluated using the 
evaluation tool, it was found that there was no optimal management tool but that they all 
contained valuable features. However, the analysis showed that the management tool that was 
most advantageous based on the company’s prospects was the balanced scorecard because of 
its multiple useful features and its ability to control according to the company’s strategy and 
goal.  

Keywords: Professional Service Firms; Consulting; Brand Legitimacy; SWOT analysis; 
Strategy tools; Balanced Scorecard; Porters Five Forces; Blue Ocean strategy. 
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1. Inledning 

I inledningen presenteras en bakgrund gällande strategi och dess korrelation med diverse 

styrverktyg. Kapitlet ämnar också förklara problem som små konsultföretag kan möta på 

marknaden och vilken funktion en anpassad strategi kan fylla. Vidare förklaras författarnas 

intresse för detta ämne och vad syftet med undersökningen är. 

1.1 Bakgrund 
Den här undersökningen riktar in sig mot små tjänsteföretag och ämnar undersöka nyttan med 

olika långsiktiga styrverktyg för strategi. Vilka för- respektive nackdelar innebär deras 

användning när det kommer till styrning mot mål? Undersökningen genomförs med hjälp av 

en fallstudie på ett litet konsultföretag i London som har differentiering av tjänster som 

strategi och en starkare varumärkeslegitimitet som mål.  

1.1.1 Styrverktyg kopplat till strategi 

Strategi har olika definitioner och kan se ut på olika sätt beroende på en verksamhets 

utformning. En vanligt förekommande definition är att en strategi beskriver den generella 

riktningen som en organisation ämnar följa för att kunna nå uppsatta mål (Anthony, 

Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson 2014, s.144) Med en strategi kan ett företag 

förbereda sig för förändringar i miljö och försvara sig mot hot i form av konkurrenter. 

(Mintzberg, Quinn & Ghoshal 1998b, s.5)  

För att forma en effektiv strategi måste först ett företag granska sin egen verksamhet och 

identifiera vad dess kärnkompetenser är (Mintzberg et al. 1998b, s.91). Vad är företagets 

styrkor respektive svagheter? Med en SWOT-analys kan verksamheten granskas för att 

identifiera svagheter, styrkor, möjligheter och hot (Mintzberg et al. 1998b, s.49). Den erbjuder 

en aktuell analys över företagets nuvarande strategiska position (Hill & Westbrook 1997, 

s.46-47). Två huvudsakliga strategier är kostnadsfokus och differentiering som företag måste 

välja emellan för att skapa konkurrensfördelar (Porter 2008, s.12-14). Ytterligare finns även 

en segmenteringsstrategi där ett företag enbart riktar in sig mot en liten marknad (Anthony et 

al. 2014, s.145). Då olika företag ser olika ut och har olika behov kan det vara svårt att 

utveckla samt styra en strategi på lång sikt utan någon form av hjälpmedel (Anthony et al. 

2014). Olika styrverktyg kan användas till detta syfte. Bland de styrverktyg som fokuserar på 

ett mer långsiktigt perspektiv av styrning är det balanserade styrkortet, Blue Ocean Strategi 

samt Porters fem krafter. 
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Porters fem krafter är en metod som kan användas för att identifiera en marknad och dess 

struktur samt särskilja vilka kunder och leverantörer företaget bör rikta in sig mot (Anthony et 

al. 2014, s.153). Med hjälp av detta styrverktyg kan ett företag skapa sig en bild av 

marknaden (Mintzberg et al. 1998b, s.54). Balanserat styrkort är en mer avancerad teknik för 

styrning av strategi men har diverse styrkor som kan kompensera för den tid det tar att 

utveckla. (Kaplan & Norton 1996) Styrkortet blandar finansiella mått med icke-finansiella 

mått (Anthony et al. 2014, s.397). Blue Ocean strategi är ett verktyg som används med syfte 

att finna outnyttjade marknadsandelar, det vill säga “det okända marknadsutrymmet.” (Kim & 

Mauborgne 2005, s.16) 

Mindre företag har annorlunda förhållanden jämfört med större företag. Därmed menar 

Häckner (1985, s.9) att små företag bör inrikta sig mot en viss del av en marknad och utnyttja 

sina kärnkompetenser. Med hjälp av styrverktyg kan de identifiera sina kärnkompetenser och 

styra en anpassad strategi, med fokus på antingen kostnader eller differentiering (Anthony et 

al. 2014, s.145). 

1.1.2 Varumärkeslegitimitet  

Företag kan sträva efter en högre legitimitet på grund av olika skäl. Antingen för att stärka 

intressenters förståelse för företaget eller för att förbättra verksamhetens tillförlitlighet. 

(Suchman 1995) Det är viktigt att ett företag samverkar med sin omgivning då legitimitet kan 

ses som en ”resurs” eller en vital del för deras överlevnad. En skadad legitimitet kan ha 

förödande konsekvenser för företaget. (Deegan & Unerman 2011, s.324)  

Strategins syfte är att agera som en plan för att nå uppsatta mål. Ett mål kan enligt Anthony et 

al. (2014, s.80) vara att uppnå en starkare varumärkeslegitimitet. Utan en stark 

varumärkeslegitimitet kan ett företag få det tuffare med att skapa och bygga förtroende för 

sina kunder (Melewar & Alwi, 2015). Med en starkare varumärkeslegitimitet kan företag 

bygga kundlojalitet och minska den finansiella risken (Kapferer 2012). Då konsultföretag 

använder sig av sitt varumärke, word-of-mouth och kontakter för marknadsföring (Rasiel & 

Friga 2002) gör det varumärkeslegitimitet till en viktig komponent för deras överlevnad. För 

att påverka varumärkeslegitimiteten är personalen och kundrelationer de viktigaste faktorerna 

i konsult- och tjänsteföretag (Kapferer 2012, s.72). Varumärkets betydelse kan även påverkas 

genom val av strategi (Kapferer 2012) och styrverktyg (Porter 2008, s.6) 
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1.2 Problemdiskussion 
Små företag utgör en stor del av ett lands ekonomi och har på de senaste fem åren skapat över 

85 % nya jobb i Europa (European Commission 2015a). Detta visar den vitala roll som små 

företag spelar. Mycket litteratur som rör styrning innehåller inga tydliga ståndpunkter på hur 

små konsultföretag kan gå tillväga för att utforma och styra strategier anpassade för ett 

företags unika struktur. Det är mer inriktat mot större företag, dock nämner Anthony et al. 

(2014, s.483) att även små företag är i behov av strategi implementering och en form av 

kontroll. Ytterligare så menar Simon & Kumar (2005) att 90 % av de flesta nystartade 

konsultföretag upphör att existera inom en femårsperiod. Kan detta ha sin grund på bristande 

styrning och en icke-fungerande strategi?  

Företag av större storlek som varit etablerade längre på marknaden än små företag kan ha 

fördelar i form av legitimitet och stabila kundbaser som förlitar sig på företagets varumärke. 

Enligt Rasiel & Friga (2002, s.xii) har exempelvis konsultföretaget McKinsey en unik 

position på marknaden då de varit etablerade sedan en lång tid tillbaka och har resurser som 

mindre konsultföretag ej har tillgång till. Med sitt varumärke har det byggt upp ett förtroende 

för sina kunder. Därmed ställs små konsultföretag inför en rad utmaningar för att kunna 

etablera sig på marknaden och skapa ett legitimt anseende. Humankapitalet är den viktigaste 

resursen konsultföretag har, eftersom konsulten är den som presterar och står för 

verksamhetens inkomst (Anthony et al. 2014, s.482). Utan en stark varumärkeslegitimitet och 

formulerad strategi för att nå mål saknas det riktlinjer för små företag att följa, och tendenser 

finns att kunder blir för beroende av konsulten. Detta resulterar i en risk att om en konsult från 

ett företag lämnar företaget kan även dennes kundbas lämna med konsulten. (Anthony et al. 

2014, s.484) Genom en högre varumärkeslegitimitet kan kundens förtroende för konsulten 

utvidgas för att även omfatta andra konsulter inom ett företag. Ett litet konsultföretag kan 

därmed behöva arbeta för att skapa ett förtroende för dess varumärke och för att differentiera 

sig gentemot konkurrenter. Då konsultföretag använder sig mer av word-of-mouth och 

kontakter som marknadsföringsmetod (Rasiel & Friga 2002) blir differentiering av utbud och 

fokus på kundrelationer viktiga faktorer för att förbättra varumärkeslegitimitet. Hur kan 

emellertid detta uppnås? 

För att nå mål på lång sikt kan en strategi formuleras och agera som en riktlinje. Diverse 

styrverktyg kan användas för att säkerställa att strategin efterföljs inom ett företag, dock utan 

kunskap om dessa blir det svårt att väga deras för- och nackdelar. Styrverktyg kan också vara 

kostsamma i form av tid och kapital och kostnaden bör vägas mot nyttan innan verktyget tas i 
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anspråk. Styrverktyg kan tillämpas i små företag men risken är att de är utformade på ett sätt 

som skulle gynna ett större företag, det vill säga att styrverktyget ej är anpassat för ett litet 

företags unika struktur. Finns det möjlighet till anpassning? 

Fallföretaget i denna undersökning har som problem att kunder är för beroende av konsulterna 

samt att de befunnit sig i en stillastående fas när det kommer till tillväxt. Fallföretaget lägger 

stor vikt på kundrelationer och differentiering av tjänster samt har som mål att förbättra sin 

varumärkeslegitimitet för att minska på kundernas beroende av enstaka konsulter. De vill, 

genom differentiering, uppnå en högre varumärkeslegitimitet. Detta kan skapa ett behov av 

styrning för att säkerställa att de har en strategi som efterföljs och som kan bidra till att deras 

mål nås. Men innebär användning av olika styrverktyg med lång sikt som inriktning fler 

nackdelar än fördelar för ett litet konsultföretag? Tar de företagets behov och önskemål i 

beaktning? Finns det ett optimalt styrverktyg eller krävs en kombination? 

1.3 Forskningsfråga 
Denna avsaknad av styrverktyg mynnar ut i undersökningens forskningsfråga: 

• Vilka för- respektive nackdelar innehar olika långsiktiga styrverktyg för strategi: är de 

lämpliga och anpassningsbara enligt ett litet konsult- eller tjänsteföretags behov och 

mål?  

1.4 Syfte 
Ändamålet med denna uppsats är att beskriva samt utvärdera olika långsiktiga styrverktyg för 

strategi med hjälp av en egenarbetad utvärderingsmodell. Utvärderingen baseras på olika 

kriterier för att finna eventuella för- och nackdelar med styrverktyget med hjälp av en 

applicering på ett litet konsultföretag i London. Ett mål är att med hjälp av denna modell 

analysera styrverktygens nytta för konsultföretaget samt även för andra små konsult- och 

tjänsteföretag. Ett problem små konsultföretag kan stå inför är att deras kunder är för 

beroende av konsulterna vilket kan skapa en finansiell risk. Målet för fallföretaget i denna 

undersökning kan därmed relateras till detta problem då företaget vill förbättra sin 

varumärkeslegitimitet vilket tas i beaktning vid utvärderingen. Förhoppningen är att 

undersökningen och dess resultat kan bidra med en klarare bild gällande om olika styrverktyg 

för styrning av strategier och mål är anpassningsbara för små konsult- och tjänsteföretag. 
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1.5 Disposition 
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2. Metod 

Det finns flera tillvägagångssätt för att utforma en undersökning och olika 

utvärderingsmodeller att utgå ifrån. Vilken metod passar bäst in på denna undersökning? 

Detta kapitel ämnar ge en överblick av undersökningens tillvägagångssätt. 

Undersökningen tillämpar ett kvalitativt tillvägagångsätt för att utvärdera olika styrverktyg 

lämpliga för strategistyrning mot mål. Då kvalitativ forskning fokuserar på att skapa en 

“förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss del tolkar 

denna verklighet.” (Bryman & Bell 2005, s.298) Empirin bygger på intervjuer med personalen 

på konsultföretaget Never Second för att kunna skapa en bild av hur de anser verksamheten 

fungerar i dagsläget och vad deras åsikter är rörande företagets strategi och mål. Syftet med 

att inkludera Never Second i denna undersökning är för att etablera en mall som styrverktygen 

kan appliceras på. Med hjälp av Never Second, som är ett fall hämtat ur verkligheten, och 

med hänsyn till företagets strategi och mål kan styrverktygens nytta undersökas. Då 

forskningsfrågan inriktar sig mot små tjänsteföretag fyller Never Second detta kriterium.  

Undersökningen består till stor del av en teori sektion, som sedan utvärderas i analysen. Ett 

mål med undersökningen är att resultatet kan generaliseras och att andra små tjänsteföretag i 

liknande situation som Never Second kan dra nytta av informationen, dock kan fallstudier och 

generalisering ifrågasättas (Alvesson & Sköldberg 2008, s.52), vilket granskas i delen för 

metodkritik. Utvärderingsmodell förklaras även samt vilka kriterier som använts vid val av 

styrverktyg.  

2.1 Val av fallföretag  
Med fallstudie brukar fokus ligga på att skapa nya begrepp samt fördjupa förståelsen för 

något, med en betoning av aktörsrollen (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014, s.135). Den 

lämpar sig väl för “belysa olika kunskapsanspråk genom att explicit erkänna olika perspektiv 

på en enstaka händelse.” (May 2013, s.263) Generaliserbarheten kan försämras då fokus riktas 

mot en mindre grupp och inte mot allmänheten, men samtidigt kan det finnas fall som liknar 

det valda fallet för undersökningen vilket stärker möjligheterna för generalisering för de 

liknande fallen. (Patel & Davidsson 2011, s.56-57) Bryman & Bell (2005 s.71-72) hävdar att 

studier med ett fallföretag tenderar att använda sig av en kvalitativ studie på grund av 

möjligheten att skapa en förstålse utifrån fallföretagets perspektiv.   
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Ett fallföretag används i denna undersökning för att nyttan med styrverktyg ska kunna 

utvärderas. Detta kan åstadkommas genom en utvärdering av styrverktygen utifrån 

fallföretagets behov och önskningar. Motivering för att endast ett fallföretag valdes var för att 

belysa de faktorerna fallföretaget besitter. Om fler fallföretag hade inbegripits skulle det leda 

till fler faktorer att ta hänsyn till och därmed bli svårare att konkret se vilka styrverktyg som 

är anpassningsbara för fallföretagets unika struktur. Ett fallföretag bidrar till att analyser blir 

mer kopplade till fallföretagets exklusiva struktur och kan därmed resultera i att analysen av 

styrverktygen blir mer fokuserad. Ytterligare valdes endast ett fallföretag på grund av 

tidsbrist. 

För att utföra den här studien användes ett företag som kunde uppfylla ett antal kriterier. Dels 

var det viktigt att företaget var verksam inom konsultbranschen samt att det var ett litet 

företag. Företaget Never Second uppfyllde alla dessa krav. Företaget har som affärsidé att 

hjälpa kunder med konkurrenskraftiga bud och anbud, affärsutveckling och utbildning av 

personal. Never Second har en högre varumärkeslegitimitet som mål vilket påpekades under 

en intervju samt så framförde de sitt behov av strategistyrning som kan stötta differentiering 

på marknaden. Enligt insamlad empiri används inga styrverktyg i dagsläget inom Never 

Second och de har befunnit sig i en stillastående fas, tillväxtmässigt sett. Enligt personalen 

beror detta främst på brist på styrning och att mål om högre varumärkeslegitimitet ej 

uppfyllts. Kundlojalitet är en viktig faktor enligt Never Second och spelar en roll när det 

kommer till att uppfylla målet om högre varumärkeslegitimitet. Därav är ett viktigt kriterium 

för utvärderingen av styrverktygen i denna undersökning att kundlojalitet vävs in.  

2.2 Insamling av data 

2.2.1 Intervjumetod 

Vid utformning av denna uppsats har semistrukturerade intervjuer använts. En intervjuguide 

(Appendix 1) användes under intervjuerna för att ge stöd för båda parter och underlättade 

själva intervjumomentet. Innan intervjun tilldelades intervjupersonerna intervjuguiden för att 

få en möjlighet att förbereda sig. En intervjuguide ger också riktlinjer under intervjuns gång 

och förhoppningsvis leder till att inga viktiga frågor förbises samt underlätta analysjobbet 

efter intervjun. (Bryman & Bell 2005, s.369) Intervjuguiden innehöll en färdig mall med 

teman som berörde undersökningens syfte. Ordningsföljden av frågorna var flexibel och olika 

följdfrågor ställdes vid behov.  
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För att kunna analysera nyttan med styrverktyg för små företag behövdes först en förståelse 

av fallföretagets struktur och målsättning fastställas. Därav speglade den första intervjun, i 

form av mail, ett riktat intresse mot personalen och företagets struktur. Efter analysering av 

olika styrverktyg för strategi och mål skett, tillämpades fler intervjuer via telefon med 

personalen på Never Second. De som utfrågades var de tre partnerna på företaget då 

antagande om att de hade bäst överblick gällande företagets situation i dagsläget. Intervjuer 

genomfördes individuellt med partnerna på företaget.  

Intervjufrågor som ställdes återfinns i intervjuguiden i appendix. De berörde frågor om 

konsultmarknaden, företagets struktur och strategi samt vilka förväntningar de hade av 

framtiden. Ytterligare frågor ställdes under arbetets gång via mail. 

2.2.2 Teoretiskt urval 

I val av undersökningspersoner för intervjuer har författarna utgått ifrån teoretiskt urval. 

Enligt Bryman & Bell (2005, s.350) används denna form av urval för att välja ut 

undersökningspersoner som anses inneha relevant information för en undersökning. 

Datainsamling sker genom intervjuer bland annat och sker parallellt med analys för att 

erbjuda flexibilitet (Fejes & Thornberg 2011, s.39-40) Undersökningar använder sig av denna 

metod för val av urval när fokus ligger på att materialet lämpar sig för innehållet (May 2013, 

s.125) 

De som intervjuades var David Yeoward, Debi Coles och Pär Sjöström. Yeoward har en 

universitetsutbildning i historia från Oxford University, Storbritannien, men utbildade sig 

sedan till revisor. Yeoward har i ett senare skede arbetat som ansvarig för budprocesser för ett 

stort internationellt företag vilket har bidragit till hans erfarenhet inom anbudsförfaranden.1 

Sjöström har erfarenhet från hotellbranschen och lärde känna Yeoward privat genom bekanta. 

Han har inte samma roll som Yeoward och Coles, det vill säga hantering av kunder, utan 

ansvarar mer för det administrativa arbetet. Detta inkluderar kontakt med leverantörer och 

granskning av fakturor.2 Coles har tidigare jobbat på Arthur Andersen där hon och Yeoward 

hade utfört uppdrag tillsammans. De ansåg samarbetet fungerade bra och år 2007 grundade de 

Never Second tillsammans.3 

1 Yeoward, David; Partner vid Never Second. 2015. Intervju 5 maj. 
2 Sjöström, Pär; Partner vid Never Second. 2015. Intervju 6 maj. 
3 Coles, Debi; Partner vid Never Second. 2015. Intervju 11 maj. 
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2.2.3 Insamling och bearbetning av teori 

Fejes & Thornberg (2011, s.26) menar att val av teori grundas på vilken forskningsfråga en 

undersökning har samt vilken fokus analysen har. Undersökningen ämnar undersöka olika 

styrverktyg, därav ligger tyngden på teoretisk analys. 

För att hitta korrekt litteratur användes först aktuell kurslitteratur, för att sedan gå igenom 

källförteckningar för att identifiera kompletterande källor. Sedan utnyttjades även elektronisk 

databas från Linnéuniversitetets bibliotek för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. 

Kriterium för utvalda källor var dess relevans för undersökningens syfte samt att 

informationen var tydlig och förståelig. De långsiktiga styrverktyg som var intressanta med 

hänsyn till strategi valdes sedan ut för denna undersökning. De skulle också vara lätta att 

finna bland litteratur och inte vara av för komplex karaktär. Anledningen till detta beror på att 

styrverktygen skulle kunna avbildas på ett förståeligt sätt i uppsatsen. Styrverktygen skulle 

kunna erbjuda möjligheten till styrning av strategi och mål. Författarnas intresse styrde även 

valet av styrverktyg. De två första styrverktygen, Porters fem krafter och balanserat styrkort, 

är två äldre styrverktyg medan Blue Ocean är en yngre variant och möjligtvis inte lika känd. 

Sökord som användes främst för att hitta relevant material var följande: 

Professional Service Firms; Consulting; Brand Legitimacy; SWOT analysis; Strategy tools; 

Balanced Scorecard; Porters Five Forces; Blue Ocean strategy. 

2.3 Utvärderingsmodell 

2.3.1 Teoristruktur 

Kapitlet för teoretisk referensram är upplagt enligt en viss struktur. Detta för att förenkla 

läsbarheten och begränsa litteraturen då det finns en stor mängd skrivet om strategi och 

målsättning. Teorin är organiserad enligt en viss struktur och blev en utgångspunkt för resten 

av arbetet. Först riktades fokus mot omgivning, vilket inkluderar konsultbranschen och dess 

kännetecken, då detta påverkar vilka mål som ett företag inom denna bransch kan ha. Efter att 

omgivning beskrivits följer en definition av mål med exempel, för att sedan gå in på strategi. 

Då strategi kan agera som en plan för att nå uppsatta mål. Sedan följer beskrivningar av de 

styrverktyg för strategi och mål som valdes för denna undersökning.  
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2.3.2 Kriterier för utvärdering 

För att utvärdera de styrverktyg för strategistyrning som identifierats i denna undersökning 

har utgångspunkten varit ifrån en teoribaserad utvärderingsmodell. Denna modell utgår ifrån 

en teoretisk referensram. Referensramen används sedan för att studera hur en åtgärd kan 

genomföras och vad dess effekter kan bli. (Sandberg & Faugert 2012, s.76) Utvärderingar kan 

påverkas av den miljö de genomförs i samt av de som utför utvärderingen (Sandberg & 

Faugert 2012, s.145). För att utvärderingen ska uppskattas som trovärdig ska utförandet vara 

tillförlitligt och genomlyst, dock finns det begränsningar för vad metoder kan åstadkomma 

och kan sällan “ge fullständiga svar på de utvärderingsfrågor som är aktuella vid en 

utvärdering.” (Sandberg & Faugert 2012, s.145) 

I analysdelen granskas varje styrverktyg för att utvärdera deras nytta, givet fallföretagets 

behov och önskemål, med en egenarbetad utvärderingsmodell. För- och nackdelar analyseras 

utifrån möjligheten till anpassning enligt fallföretagets behov. Utvärderingen utgår ifrån tre 

kriterier: struktur, strategi, och mål. Motivering för dessa kriterier är att strukturen på ett 

styrverktyg kan antingen vara komplicerat eller enkelt utformad vilket kan påverka vilka 

företag som väljer att använda det. Exempel på hur kriterierna kan fungera är att då 

fallföretaget vill förbättra sin varumärkeslegitimitet spelar kundlojalitet och kundrelationer en 

viktig roll. Ett styrverktyg bör därför kunna väva in kundaspekter för att klassas som lämpligt 

i denna undersökning. Det ska kunna främja fokus på fallföretagets strategi samt erbjuda 

möjlighet till uppföljning och styrning mot mål. Slutligen kommer detta mynna ut i slutsatsen. 

Där kommer forskningsfrågan besvaras för att identifiera om styrverktygen är lämpliga och 

anpassningsbara utifrån utvärderingens resultat. 

Slutsatser kring undersökningens resultat kan diskuteras på grund av olika brister som kan ha 

uppkommit i utvärderingen. Styrverktygen är teoretiskt baserade och exempelvis Blue Ocean 

som är baserad på icke-replikerbara fall (Parvinen et al. 2011, s.1219) kan påverka hur de 

fungerar i praktiken. Eftersom undersökningen endast utvärderat styrverktygen utifrån hur de 

hypotetiskt hade kunnat användas utifrån fallföretagets förutsättningar kan detta ej framstå 

som bevis för deras verkliga effekter. Om styrverktygen faktiskt implementerats och testats på 

Never Second hade detta kunna stärkt tillförlitligheten för analysens resultat, men gjordes ej 

på grund av tidsbrist. Enligt syftet vill undersökningen framställa en bild, eller ett teoretiskt 

exempel, av deras för- och nackdelar. Utvärderingsmodellen kan också anses ha brister utifrån 

andra konsult- och tjänsteföretags förutsättningar, och kanske hade fler faktorer behövts tagits 

hänsyn till för att utröna styrverktygens nytta, dock motiverades valet för kriterier till 
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utvärderingsmodellen utefter fallföretagets behov och önskemål, och styrverktygen ansågs 

anpassningsbara om de kunde uppfylla dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Utvärderingsmodell 

2.4 Källkritik 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014 s.179) hävdar att syftet med källkritik är att fastställa om 

källan är grundläggande för frågeställningen, om den mäter det den ska mäta och om den är 

fri från systematiska felvariationer. Patel & Davidson (2011, s.68) antyder att forskare ska 

granska sina källor för att bedöma dess tillförlitlighet.  

Ett kritiskt förhållningssätt har tillämpats vid val av källor. En viktig utgångspunkt vid vald 

litteratur är att de används vid undervisning eller kommer från stora och erkända förlag inom 

ekonomi. Ytterligare har granskning av källförteckningar för vald litteratur utnyttjats eftersom 

det erbjuder möjligheten till att finna fler källor som kan styrka och bekräfta vad en författare 

eller forskare nämnt. Viktigt kriterium har varit att prioritera primärkällor istället för 

sekundärkällor för att förhöja tillförlitligheten i undersökningens teori. Sekundärkällor har 

likväl använts som komplement till primärkällor för att väva in andra författares synpunkter 

och tolkningar av en teori. Kraven som har ställts på artiklarna är att de ska bygga på 

vetenskaplig forskning och att de ska vara utgivna av kända författare eller en erkänd tidskrift. 
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2.5 Kvalitetsmått 
Yin (2007, s.54) beskriver att kvalitativa undersökningar kan bedömas utifrån olika 

kvalitetsmått. Bryman & Bell (2005, s.306) hävdar att kvalitativa undersökningar kan 

bedömas utifrån två kriterier: trovärdighet och äkthet. Trovärdighet är ett mått på till vilken 

grad forskning har uppnått djup förtrogenhetskunskap gällande ett fält eller ämne, enligt Fejes 

& Thornberg (2011, s.58). Kriteriet består av fyra mindre kriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta.  

Tillförlitligheten har stärkts i undersökningen genom att den använder sig av en 

utvärderingsmodell och följer ett kvalitativt tillvägagångssätt. Ytterligare har en 

respondentvalidering genomförs. Detta betyder att personer som intervjuats får ta del av 

undersökningen och dess resultat för att säkerställa dess tillförlitlighet. (Bryman & Bell 2005, 

s.307) 

Nackdelen med att undersökningen endast använder ett litet konsultföretag som fallföretag är 

att överförbarheten försämras. Genom att intervjuer genomförts för insamling av empiri tas 

även andra personers åsikter in vilket påverkar analysen och överförbarheten. (Bryman & Bell 

2005, s.307) Författarna har även låtit andra studenter vid Linneuniversitetet granska 

undersökningen för att förbättra dess pålitlighet.  

Intervjuer har genomförts i par vilket gjort att risken för individuella värderingar som kan 

påverka data som insamlats minskats. Att författarna genomfört undersökningen i grupp har 

gjort att även den teoretiska och analytiska inriktningen inte påverkats av individuella 

värderingar då författarna kunnat granska varandras texter. (Bryman & Bell 2005, s.307). 

Äkthet kan precis som trovärdighet brytas ned i ett antal delkriterier. Rättvis bild frågar om en 

undersökning ger en rättvis spegling av åsikter från undersökningspersoner. (Bryman & Bell 

2005, s.309) Författarna har tillämpat respondentvalidering vilket kan säkerställa att åsikter 

från undersökningspersoner stämmer överens med de punkter som tagit med i 

undersökningen. Likväl finns det alltid en risk att tolkningsfel kan förekomma. Efter att 

undersökningen slutfördes distribuerades rapporten till allmänheten genom att publiceras, 

samt till personal på fallföretaget Never Second. 

2.6 Etiska överväganden 
Med etiska överväganden försöker forskare etablera koder och principer för ett moraliskt 

beteende (May 2013, s.80). Etiska aspekter med en undersökning handlar om hur individer 

12 
 



som studeras behandlas samt brukar involvera frågor kring integritet, anonymitet, frivillighet 

och konfidentialitet (Bryman & Bell 2005, s.557). Forskaren ska ej “förvanska eller fabricera 

data.” (Fejes & Thornberg 2011, s.227) För att undvika detta har författarna varit noga med 

refereringar av källor. Olika etiska principer har följts genom flera tillvägagångssätt. 

Innan undersökningen påbörjades meddelades personalen på Never Second om vad syftet med 

undersökningen var, vilket är enligt informationskravet. Ett möte anordnades även där 

författarna fick träffa en partner på företaget innan undersökningen startades. Innan 

intervjuerna genomfördes skickades en intervjuguide till personalen för att erbjuda 

möjligheten till förberedelse och därmed förbättra kvaliteten på intervjuerna. Under 

intervjuerna lät författarna undersökningspersonerna få reda på att de kunde avbryta när de 

ville och att deltagande var frivilligt, vilket lyder enligt samtyckeskravet. För att ta hänsyn till 

nyttjandekravet, användes information som samlades under arbetet endast för 

undersökningen. För att inte förmedla falska förespeglingar, har författarna varit noggranna 

med att inte ge falsk och vilseledande information till personalen på Never Second. Genom 

respondentvalidering kunde författarna också säkerställa att den information de fått ifrån 

personalen var korrekt avbildad i arbetet. I intervjuguiden (Appendix 1) erbjöds 

respondenterna möjlighet till konfidentialitet och anonymitet. Företaget hade inga 

anmärkningar på att undersökningen använde deras företags namn och personalens namn i 

arbetet. Fördelen med detta är att tillförlitligheten för arbetets resultat och datainsamling kan 

stärkas. Emellertid har insamling av empiri påverkats av vissa krav som Never Second ställde 

gällande konfidentialitet och sekretess. Detta tog författarna hänsyn till och har därför 

exkluderat den information som berörs. (Bryman & Bell 2005, s.557; Patel & Davidson 2011, 

s.63)  
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3. Teoretisk referensram 

Det finns en mängd olika teorier och styrverktyg som är utvecklade för strategier och styrning 

mot mål. För att finna relevant teori har undersökningen utgått ifrån en strukturerad modell. 

Syftet med teorins struktur är att ge läsaren en bild av konsultbranschens omgivning, som 

sedan kan påverka målsättning, för att sedan ge utslag i val av strategi ett företag ämnar följa 

för att nå mål. Sedan introduceras diverse styrverktyg som kan användas för att styra en 

verksamhet enligt utformade strategier och mot övergripande mål. Avslutningsvis presenteras 

en tabell över de olika styrverktygen. 

Teorin är upplagd enligt följande modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Teoristruktur 
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3.1 Omgivning 
 

 

 

 

3.1.1 Mikroföretag och tjänsteföretag 

Mikroföretag inbegriper firmor som uppfyller följande krav enligt den Europeiska 

kommissionen (European Commission 2015a):  

• Mindre än 10 anställda. 

• Och en av dessa två: 

o Omsättning lika med eller som understiger två miljoner Euro. 

o Totala tillgångar lika med eller som understiger två miljoner Euro. 

Mikroföretag anses höra till SME-klassen, vilket står för små medium-stora företag. Data från 

Europeiska kommissionen (European Commission 2015c) visar att SME-företag står för 90 % 

av den ekonomiska verksamheten inom den Europeiska Unionen (EU), vilket innefattar 28 

länder (Europeiska Unionen u.å). 99 % av företag inom EU är SME-företag, och har på de 

senaste fem åren skapat cirka 85 % av de nya jobben inom Europa (European Commission 

2015a).  

Tjänsteföretag spelar en viktig roll inom ekonomin. De står för över 70 % av den ekonomiska 

aktiviteten inom EU och även en lika stor proportion av total sysselsättning (European 

Commission 2015b). I Sverige har sedan år 2000 antalet sysselsätta inom tjänstesektorn ökat 

med 440.000 personer samtidigt som tillverkningsindustrin fått bevittna en minskning med 

160.000 personer (Isaksson 2015). 

Tjänsteföretag producerar och marknadsför enbart immateriella tjänster och är beroende av 

personalens expertis samt kunskaper. (Anthony et al. 2014, s.479) Tjänster brukar generellt 

innefatta problem-lösnings processer där personalens unika kunskap kommer till nytta för en 

kund. (Løwendahl 2005, s.18)  

3.1.2 Vad är en konsult? 

En konsultfirma kännetecknas som ett professionellt tjänsteföretag enligt Anthony et al. 

(2014, s.482). Speciella karaktärsdrag för konsultfirmor är deras immateriella tillgångar, med 

andra ord dess konsulter, som firmorna är beroende av då det är konsulterna som står för 

15 
 



verksamheten och intäkterna genom utförda tjänster. Konsulter tenderar att lägga otillräcklig 

vikt vid kostnader när de tar beslut då de vill göra ett så bra jobb de kan för sina kunder. Detta 

kan leda till en ofullständig kostnadskontroll. (Anthony et al. 2014, s.483) Det är också 

komplicerat att standardisera processer i en konsultverksamhet, då tjänsterna brukar variera 

och se olika ut. Marknadsföring för konsultfirmor brukar oftast ske genom word-of-mouth, 

vilket i andra ord betyder att information om en konsultfirma färdas via personer. (Anthony et 

al. 2014, s.483)  

Vad som specificerar en konsulttjänst kan variera från företag till företag. Tjänsten brukar 

dock innehålla en typ av aktivitet: lösning av problem som uppkommit hos deras kunder. 

Lösningar kan se olika ut beroende på konsulternas färdigheter och kunskap. Konsulter brukar 

anlitas på grund av antagandet att de sitter på djup kunskap gällande ett specifikt område. 

(Creplet, Dupouet, Kern, Mehmanpazir & Munier 2001) För att accepteras som “konsult” 

finns det olika krav samhället kan ställa:  

Tillhörighet - att konsulten tillhör en internationellt eller lokalt känd konsultfirma. 

Utbildning - att konsulten har en gedigen utbildning i form av, exempelvis, diplom från ett 

känt universitet.  

Erfarenhet - konsulten måste ha arbetat inom ett speciellt område under en längre tid för att 

kunna agera som konsult i detta område. Det är viktigt att konsulten har bra erfarenhet 

gällande ett område för att konsulten ska kunna anses som “legitim” av samhället. (Creplet et 

al. 2001) 

3.1.3 Konsultmarknadens kännetecken 

Konsultfirmor kan “skapa” en marknad om de utvecklar en kreativ lösning som andra är i 

behov av men som inte efterfrågats än. Beroende på typ av tjänst en konsultfirma erbjuder kan 

de konkurrera på antingen global eller lokal nivå. (Løwendahl 2005, s.169) Emellertid brukar 

olika konsultmarknader bli befolkade snabbt när potential för marknadsandelar identifieras, 

och kan karakteriseras som hårt konkurrensutsatt med flera firmor som spenderar mängder av 

resurser för att finna nya konkurrensfördelar (Løwendahl 2005, s.78).   

Tre faktorer som Clark (1995) nämner vilket påverkar konsultmarknaden är följande: 
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Låga hinder för inträde - Att starta en egen konsultfirma och göra entré på en marknad krävs 

inga stora belopp. Genom att få endast ett uppdrag har en konsultfirma ansetts tagit sig in på 

en marknad.  

Heterogenitet - Då de ej finns en licens för att utge sig för konsult kan i princip vem som helst 

titulera sig konsult. Detta resulterar i att det finns både bra och dåliga konsultfirmor på 

marknaden vilket gör god ryktesspridning och marknadsföring viktiga strategiska 

komponenter för en konsultfirma. 

Turbulens - På grund av de låga inträdeshindren och den heterogenitet som råder på 

konsultmarknaden uppstår en viss turbulens. Konsultföretag kan både enkelt kliva in och kliva 

av en marknad. Konsekvenserna har blivit en högre omsättningshastighet och lägre priser då 

fler konkurrenter tampas om marknadsandelar. (Clark 1995)   

“The consulting market is turning from a sellers’ market into a buyers’ market.” 

(Richter & Niewiem 2004, s.9) 

Marknaden för konsulttjänster har blivit mer intensiv med sjunkande marginaler. Främst på 

grund av att företag väljer i allt högre grad att använda sig av interna enheter för 

konsulttjänster. Om externa konsulttjänster efterfrågas ställs högre krav på konsulters tjänster, 

bland annat att deras lösningar ska erbjuda implementeringsråd och uppföljningsanalyser, 

lägre kostnader för tjänster samt “pro-bono” uppdrag vilket i andra ord betyder kostnadsfria 

tjänster. (Richter & Niewiem 2004)  

Även om detta pekar på negativa trender för konsultmarknaden, konstaterar Richter & 

Niewiem (2004) att kapacitet för konsulttjänster är mer globalt utspritt än vad det var för 20 

eller 10 år sedan. Företag som använder sig av konsulter har växt i antal. Det viktigaste 

åtgärdena ett konsultföretag kan ta för att attrahera kunder är att differentiera sitt utbud 

gentemot konkurrenter, enligt Richter & Niewiem (2004). Specialisering efterfrågas och 

konsultföretag bör fokusera på att leverera utmärkta tjänster och rikta in sig på de områden de 

är starkast. Ytterligare bör konsultföretag bygga upp och bibehålla starka kundrelationer. 

(Richter & Niewiem 2004) 

3.1.4 Kundrelationer 

De flesta konsultföretag använder sig av en indirekt metod för att erhålla nya kunder. Oftast 

genom existerande relationer och kontakter eller ryktesspridning. Vissa konsultföretag 

marknadsför sig själva genom att ge ut artiklar och böcker. Följaktningsvis kan det leda till att 
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konsultföretagens image som experter blir stärkt, vilket kan resultera i att fler kunder erhålls. 

Viktigt för konsultföretag är att inte lova en kund för mycket, då om konsulters råd får 

negativa konsekvenser för ett företag kan konsultföretagets image få sig en törn. Eftersom 

konsultmarknaden präglas av vikten med god ryktesspridning kan ett dåligt förhållande med 

en kund få fatala ekonomiska konsekvenser för ett konsultföretag. Därav är kundrelationer 

och lojalitet en viktig faktor för ett konsultföretag. (Rasiel & Friga 2002)  

Två viktiga överväganden konsulter bör identifiera för lyckosamma kundförhållanden är 

följande: 

1. Identifiera kunden och gör en djup analys av kundens verksamhet och struktur. 

2. Försök få kunden att tänka i samma banor som konsulten. Att få kunden att förstå 

konsultens metod för lösning. Konsulten bör skapa en medvetenhet och på det sätt 

förenkla försäljningen av en tjänst. (Rasiel & Friga 2002) 

3.2 Målsättning 
 

 

 

Mål kan se olika ut beroende på ett företags förutsättningar. Styrkan med att sätta upp mål är 

att de kan ingjuta motivation bland personal och skapa ett syfte för ett företag.(Anthony et al. 

2014, s.15) De kan inbegripa finansiella mål men också icke-finansiella mål. Exempelvis kan 

ett finansiellt mål vara att maximera lönsamhet, medan ett icke-finansiellt mål kan vara att 

förbättra sin varumärkeslegitimitet. (Anthony et al. 2014, s.80) Varumärkeslegitimitet tas upp 

som exempel på ett mål i detta kapitel då ett problem små konsultföretag står inför är att 

kunder kan bli för beroende av en konsult vilket kan skapa en finansiell risk om denne konsult 

lämnar konsultföretaget. Ett större konsultföretag med ett mer välkänt varumärke kan befinna 

sig i en situation som gör det lättare att minska på detta beroende då de flesta av företagets 

konsulter förväntas av kunder att leverera samma värde. Ett litet konsultföretag kan behöva 

bygga upp sin varumärkeslegitimitet för att minska på den finansiella risken som finns om en 

av konsulterna ämnar lämna företaget.  
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3.2.1 Legitimitet 

Varumärkeslegitimitet kan förklaras som hur ett samhälle ser på ett företags varumärke; vad 

de förväntat sig i form av värdeutbyte när det genomför transaktioner med företaget. 

(Anthony et al. 2014, s.80) Melewar & Alwi (2015) menar att ett företags produkt- eller 

tjänstevarumärke kan beskrivas som en symbol: en design som kombinerar olika egenskaper 

med syfte att särskilja sig ifrån konkurrenter. Genom att bygga förtroende med sina kunder 

kan ett företag stärka och utvidga sin kundbas. Varumärke kan göras till känna genom 

kundens relation till varumärket, kontakter, word-of-mouth och reklam. Att inneha ett 

förtroendefullt varumärke kan stärka ett företags finansiella prestation. (Kapferer 2012, s.22) 

Då konsultföretag marknadsför sig själva via word-of-mouth och kontakter har de en 

begränsad form av marknadsföring och gör hantering av kundrelationer till en viktig 

komponent (Rasiel & Friga 2002). För att påverka varumärkeslegitimitet positivt behöver 

tjänsteföretag leverera tjänster i tid och som är över förväntan, samt sprida sin kunskap bland 

intressenter (Kapferer 2012, s.73).  

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity 

are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of 

norms, values, beliefs, and definitions.” (Suchman 1995, s.574) 

Legitimitet kan anses vara en form av uppfattning ett samhälle kan ha om en organisation 

eller enhet. Hur legitim en organisation kan vara beror på samhällets värderingar och normer. 

En organisation kan avvika från individers värderingar men fortfarande behålla sin legitima 

nivå om avvikelsen ej skapar ett offentligt ogillande. (Suchman 1995) Organisationer kan 

sträva efter legitimitet av många skäl. Dels kan en ökad legitimitet förbättra intressenters 

förståelse för en organisation och hur tillförlitlig dess verksamhet är. (Suchman 1995) 

Suchman (1995) identifierar tre olika typer av organisationslegitimitet:  

• Pragmatisk legitimitet - Här är organisationslegitimitet beroende av egenintresset för 

en organisations närmaste intressenter. I andra ord granskas en organisations 

prestationer ur intressenternas synvinkel och ifall de påverkar intressenternas 

välbefinnande.   

• Moralisk legitimitet - Här bestäms inte en organisations legitimitet utifrån intressenters 

egenintresse, utan om en organisations aktivitet är “rätt sak att göra”. Vad som är rätt 

sak att göra bestäms utifrån samhällets bestämda normer och vad de anser 

karakteriserar moraliskt agerande. 
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• Kognitiv legitimitet - Denna typ baseras inte på värderingar eller åsikter ett samhälle 

kan ha gällande en organisation. Här bestäms legitimitet utifrån vilken grad som ett 

samhälle behöver en organisation. Att en organisations verksamhet är nödvändigt för 

samhällets överlevnad.  

För att skapa eller stärka sin legitimitet kan organisationer använda sig av tre olika 

tillvägagångssätt:  

• Organisationen försöker anpassa sin verksamhet till samhällets åsikter och 

värderingar. 

• Organisationen kan leta efter nya marknader för att hitta en publik som stöttar deras 

nuvarande verksamhet. 

• Organisationen försöker manipulera samhällets struktur och forma en ny publik samt 

nya åsikter gällande vilka faktorer som bestämmer legitimitetsnivån. (Suchman 1995)  

Ett företag beskrivs som beroende av dess legitima anseende i samhället då det styr företagets 

möjligheter för överlevnad. Legitimitet kan även beskrivas som en resurs vilket organisationer 

kan påverka eller manipulera genom olika strategier (Woodward, Edwards & Birkin 1996). 

Exempel på legitima frågor är hur en organisation levererar finansiell information till sina 

intressenter (rapporter), hur en organisation behandlar sina medarbetare gällande etik och 

arbetsrättsfrågor och om organisationens produkter har hög kvalitet. (Deegan & Unerman 

2011, s.325) 

3.3 Strategi 
 

 

 

3.3.1 Definition och olika perspektiv 

Strategi kan definieras på olika sätt. En vanligt förekommande definition är att en strategi ska 

erbjuda en generell plan för hur ett företag ska kunna nå uppsatta mål. Strategier skiljer sig 

mellan organisationer och ställer olika krav på bland annat beteende, färdigheter och 

framgångsfaktorer. (Anthony et al. 2014, s.143-144) Mintzberg et al. (1998b, s.5) instämmer 

att en strategi är en plan för att nå viktiga mål och att den ska hjälpa en organisation att 

allokera resurser på ett unikt sätt baserat på verksamhetens interna kompetenser, förväntade 
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förändringar på marknaden och eventuella hot från konkurrenter. Mål beskriver vad en 

organisation förväntas åstadkomma och när resultat ska uppnås, men beskriver ej hur 

organisationen ska gå tillväga för att nå dessa resultat. (Mintzberg et al. 1998b, s.5)  

Mintzberg, Ahlstrand & Lampel (1998a, s.9) hävdar att strategi är ett mönster, eller ett 

beteende som upprätthålls under en period. Exempelvis kan ett företag som accepterar 

utmanande beställningar sägas ha en högriskstrategi. Detta resulterar i två olika former av 

strategier: en avsedd strategi (plan) och en realiserad strategi (mönster). (Mintzberg et al. 

1998a, s.10) Dock nämns även ett tredje fall: den framväxande strategin där ett mönster 

formas som ej varit avsett från början. (Mintzberg et al. 1998a, s.11)  

En strategi kan agera både som ett positionerings- och perspektivverktyg. Med positionering 

menar Mintzberg et al. (1998a, s.13-14) att med en strategi kan en verksamhet skapa en unik 

och värdefull position på marknaden. Med perspektiv kan detta förklaras med att en strategi 

tittar in i en organisation och utåt mot en vision organisationen har. Att ha en utformad 

strategi innebär olika fördelar, men också nackdelar, beskriver Mintzberg et al. (1998a, s.15-

17). Anthony et al. (2014, s.145) förklarar att en strategi bör baseras på hur marknaden är 

strukturerad. För att uttrycka detta har Michael Porter (2008, s.12-14) utvecklat två 

positioneringsstrategier. Två olika positioneringsstrategier som har erkänts är därmed 

följande:  

• Cost leadership - Här ligger fokus på kostnader och prissättning, där ett mål kan vara 

att reducera kostnader i verksamheten. 

• Differentiation - Organisationer försöker differentiera sitt utbud. Fokus riktas mot hög 

kvalitet och specialfunktioner som särskiljer organisationers produkter mot 

konkurrenter. Mål är att med differentiering skapa ett produktutbud som kunder är 

villiga att betala mer för.   

Porter (2008, s.12) hävdar att fokus måste riktas mot endast en av dessa och inte båda två då 

en organisation annars riskerar att bli fast i mitten. Att fastna i mitten kan resultera i att en 

organisation inte har konkurrensfördelar i antingen låga priser eller ett differentierat utbud. 

Porter tillade dock i ett senare skede ytterligare en positioneringsstrategi: 

segmenteringsstrategi. Här fokuserar en organisation på ett visst segment inom sin marknad 

för att utnyttja eventuella konkurrensfördelar. Emellertid måste ett företag ändå välja mellan 

kostnads- och differentieringsstrategi enligt Porter, även med en segmenteringsstrategi. 

(Anthony et al. 2014, s.145) Slutligen riktar organisationer in sig mot olika kundtyper. 
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Inriktningen kan antingen vara av en bred och omfattande typ, eller en smalare och snäv typ. 

Porters positioneringsstrategier kan därmed summeras i följande figur: 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. Porters positioneringsstrategier (Porter 2008, s.12) 

Häckner (1985, s.9) förklarar också att företag har olika förhållanden vilket kan påverka hur 

deras strategier är utformade. Mindre företag som ej åtnjuter lika stor mängd resurser som 

större företag bör istället inrikta sig mot en viss del av en marknad och fokusera på sina 

kärnkompetenser för att utveckla och utnyttja konkurrensfördelar.  

Sammanfattningsvis kan strategi definieras på olika sätt men den viktigaste innebörden är att 

den kan agera som en plan för en organisation för att nå uppställda mål, kan tillåta en 

organisation att finna sina innersta kompetenser och utveckla konkurrensfördelar, och för att 

förbereda organisationen för eventuella hot och förändringar i dess omgivning. Tre olika 

former av strategi har identifierats, plan, mönster och en framväxande variant. Strategier 

förekommer i olika skepnader beroende på en organisations förutsättningar och omgivning. 

3.3.2 Identifiera kärnkompetenser - SWOT analys 

För att få en bra överblick över de kritiska faktorerna som påverkar ett företags framtid, samt 

identifiera kärnkompetenser som ett företag kan använda sig av för att specialisera sitt utbud, 

så kan det enligt Nilsson, Isaksson & Martikainen (2002) vara bra att göra en så kallad SWOT-

analys. En SWOT-analys kan användas som styrverktyg i en verksamhet, men har i denna 

undersökning uteslutits för det syftet. Motiveringen bakom detta är att SWOT-analysen 

används med ändamålet att identifiera ett företags nuvarande strategiska position. Den kan 

användas för att formulera en strategi men inte för mätning och prioritering av aktiviteter på 

lång sikt. Modellen blir mer som en komponent för strategiutveckling än styrning. (Hill & 

Westbrook 1997, s.46-47) Den har inkluderats i denna undersökning för att granska 
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fallföretagets kärnkompetenser och behov för att färdigställa utvärderingsmodellen, då för att 

styrverktygen ska erbjuda nytta bör de kunna ta fallföretagets behov och önskningar i 

beaktning. Genom en SWOT-analys kan fallföretagets egenskaper identifieras. 

Bokstäverna i SWOT står för styrkor (strengths), svagheter (weaknesses), möjligheter 

(opportunities) och hot (threats) (Nilsson et al. 2002, s.93). De interna förhållandena kan 

studeras med hjälp av svagheter och styrkor medan de externa förhållandena i ett företag kan 

analyseras med hjälp av möjligheter och hot. (Uhrenfeldt, Lakanmaa, Flinkman, Basto & 

Attree 2014) Genom att lista upp de kritiska faktorerna inom varje ram kan företaget få en 

överskådlig bild över företagets interna samt externa situation (Nilsson et al. 2002, s.93-94). 

Styrkan med en SWOT-analys är möjligheten att snabbt, enkelt och ekonomiskt kunna 

identifiera viktig strategisk information. Den har dock begränsningar då den inte förklarar 

rådande situationen på djupet utan det blir en mer ytlig överblick. (Uhrenfeldt et al. 2014) 

3.4 Styrverktyg 
Tre olika styrverktyg valdes till denna undersökning. Fler styrverktyg finns, men avgränsning 

till tre gjordes. Kriterium för utvalda styrverktyg var dels deras möjlighet till långsiktigt 

perspektiv men också dess framträdande i litteratur. Detta för att säkerställa att litteratur fanns 

tillgängligt och att styrverktyget inte var för svårförståeligt. Styrverktygen skulle även 

möjliggöra fokus på strategi och målsättning för att vara relevant då forskningsfrågan ämnar 

undersöka ett styrverktygs anpassningsmöjlighet enligt ett företags behov och önskemål.  

3.4.1 Organisation- och konkurrentanalys med Porters fem krafter 

 

 

Porters fem krafter har valts som ett av styrverktygen då modellen erbjuder långsiktigt 

perspektiv samt en analys av ett företags omgivning (Porter 2008). Detta kan vara viktigt för 

små konsult- och tjänsteföretag för att analysera konkurrensen och kunderna på marknaden. 

Genom denna analys kan även varumärkeslegitimitet involveras då modellen tillåter en 

överblick av kundrelationer och varumärkets betydelse för samhället. Den erbjuder även ett 

perspektiv på konkurrens, vilket krävs för att ett företag ska kunna särskilja sina produkter 

från andra och därmed bygga marknadsandelar. Enligt Porter (2008, s.4) innehar alla 

marknader, oavsett om det är inom tjänstesektorn eller industrisektorn, fem 
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konkurrenskraftiga krafter. Genom att analysera de olika krafterna som präglar marknaden 

kan ett företag utveckla sin strategi och påverka sitt varumärke (Porter 2008, s.6; s.362). 

Förhållandet till hur stor konkurrensen är på en specifik marknad beror på fem grundläggande 

krafter. De fem grundläggande krafterna är hot från nya aktörer, hot från substitut, kundernas 

förhandlingsstyrka, leverantörernas förhandlingsstyrka och konkurrensgraden mellan de 

existerande företagen på marknaden. (Porter 2008, s.4)  

 
Figur 3.4. Porters 5 (Essential tools for management accountants 2013, s.51)  

Hot från nya aktörer 

Sannolikheten att nya aktörer ansluter sig till marknaden beror på hur höga inträdesbarriärerna 

är. Höga inträdesbarriärer kan ses som ett skydd för redan etablerade företag. Enligt 

Mintzberg et al. (1998a, s.100) så kännetecknas en marknad med höga inträdesbarriärer av en 

vänskaplig syn på konkurrensen medan en marknad med låga barriärer kan ses som det 

motsatta. Exempel på barriärer är patent som hindrar andra företag att använda deras 

produkter. Ytterligare kan lagstiftningar hindra vissa aktörer att kliva in på marknaden. 

(Johnson, Scholes & Whittington 2008, s.61-62) 

Hot från substitut 

Substitutvaror kan förklaras som utbyts varor (Mintzberg et al. 1998a, s.102). När det kommer 

till hot från substitutvaror så är den relaterad till pris/prestanda-ration av produkter eller 
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tjänster som en kund kan välja på istället för företagets utbud (Porter 2008, s.5). 

Konkurrenskraften är starkare ju lägre priset är eller ju bättre kvalitet är (Yunna & Yisheng 

2014). Emellertid handlar det inte enbart om hur billig substitutprodukten är utan vad 

konsumenten får för priset menar Johnson et al. (2008 s.62). När en bransch förbättrar sina 

produkter kan detta resultera i att en annan bransch levererar sämre finansiellt resultat 

(Mintzberg et al. 1998a, s.102). 

Kundernas förhandlingsstyrka 

Ett viktigt förhållande för de flesta företags överlevnad är hur förhandlingssituationen till 

deras kunder ser ut. Kunder med hög förhandlingsstyrka kan kräva kostsamma tjänster. 

(Porter 2008, s.5) Det kan vara så att kunderna har en så pass hög förhandlingskraft att det 

resulterar i att företagen knappt kan göra någon vinst alls. Deras möjlighet att förhandla beror 

på hur välinformerade de är, hur mycket de köper samt deras vilja att experimentera med 

substitutvaror. (Mintzberg et al. 1998a, s.102) Det finns ett par faktorer som påverkar hur stor 

förhandlingsstyrka kunderna har. Om det råder en situation på marknaden där det bara är en 

eller ett par stora kunder som står för majoriteten av försäljningen så har kunderna ett stort 

inflytande på företaget. I branscher där kostnaden för att byta leverantör är låg har kunderna 

stora förhandlingsmöjligheter och kan pressa leverantörerna. En annan faktor som påverkar 

köparens förhandlingskraft är backward vertical integration. Det innebär att köper har 

möjlighet att producera produkten/tjänsten själva istället för att köpa av leverantören. 

(Johnson et al. 2008 s.62-63) 

Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Leverantörernas förhandlingsstyrka bestämmer kostnaden för material och andra insatsvaror 

(Porter 2008, s.5). Leverantörernas inflytande är större om det enbart finns ett fåtal stora 

aktörer på marknaden. (Mintzberg et al. 1998b)  

Konkurrensgraden mellan de existerande företagen på marknaden  

En intensiv konkurrensgrad påverkar det priset ett företag kan ta samt kostnader för att 

konkurrera på marknaden (Porter 2008, s.5). Konkurrensgraden påverkas av hur välbalanserad 

markanden är. En välbalanserad marknad kan skapa förutsättningar för att konkurrensen 

hårdnar. Vilket kan resultera i att de jämnstora aktörerna slåss om dominans på marknaden. 

De små företagen på marknaden kan försöka differentiera sig för att undvika direkt 

konkurrens med de större aktörerna. Graden av differentiering påverkar rivaliteten på 

25 
 



marknaden. Om differentieringen är låg så är priset nästan det enda sättet att konkurrera på 

vilket kan resultera i ett priskrig. (Johnson et al. 2008, s.64) 

Kritik mot Porters 5 

Porters 5 har blivit föremål för en del kritik. Enligt Zack (2009, s.ix) fokuserar styrverktyget 

mer på marknaders lönsamhet istället för ett företag. Styrverktyget antar att företags 

lönsamhet inte är av lika stor betydelse så som marknadens totala lönsamhet. Det blir för hög 

fokus på makromiljö istället för ett specifikt marknadssegment menar Tony (2006, s.215). 

Detta kan göra modellen olämplig för dynamiska marknader. Likväl hävdar Zack (2009, s.ix) 

att Porters 5 tillåter ett företag att finna sin egen kapacitet då granskning av marknaden 

erbjuder en överblick av konkurrenters situation och vad ett företag kan göra för att särskilja 

sig ifrån dessa. Genom en belysning på såväl leverantörer som kunder kan ett företag 

identifiera hur det ska använda resurser för att på bästa sätt rikta in sig mot målkunder.  

3.4.2 Balanserat Styrkort och Strategikarta - en blandad modell 

 

 

Motivering för val av detta styrverktyg beror på styrkortets möjlighet till mätning och 

uppföljning. Det kan inkludera målsättning och fokus på kunder, vilket är till fördel för 

fallföretaget i denna undersökning och vad som prioriteras i undersökningens forskningsfråga. 

Det tar även vikten av varumärkets betydelse i beaktning vilket kommer förklaras närmare i 

denna del.  

De flesta styrverktyg erbjuder mätning av finansiella variabler, men inte av icke-finansiella 

variabler. Att endast mäta finansiella variabler kan uppmuntra till ett kortsiktigt perspektiv, då 

ju högre tryck en enhet har på sig för att nå nuvarande lönsamhetsnivåer desto högre 

sannolikhet att enheten agerar kortsiktigt. Exempel på långsiktiga åtgärder ett företag kan 

genomföra är investeringar samt forskning och utveckling. Icke-finansiella variabler är viktiga 

indikatorer om framtida prestationer och behövs för formulering av strategi. (Anthony et al. 

2014, s.396) Företag kan lansera nya strategier men försummar arbetet med mätning och 

uppföljning. Oftast återgår företaget till kortsiktiga finansiella mätningsmetoder, exempelvis 

avkastning på kapital och försäljningsinkomst. (Schneier, Shaw, Beatty & Baird 1995) 
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Balanserat styrkort lanserades av Robert Kaplan och David Norton år 1992 och är ett 

styrverktyg för strategi som blandar både finansiella och icke-finansiella variabler. 

Undersökningar som genomförts visar att allt fler företag, både inom privat och offentlig 

sektor, har etablerat ett balanserat styrkort inom sina verksamheter. (Anthony et al. 2014, 

s.397) Kaplan & Norton (1996) argumenterar för balanserat styrkorts nytta med att formulera 

strategi och vision, men även för implementering. Det blir en form av ramverk för strategiska 

mätningar som företag kan använda för att omvandla vision och strategi till handling. (Kaplan 

& Norton 1996) Fyra steg som Kaplan & Norton (1996) rekommenderar vid implementering 

av balanserat styrkort är följande: 

1. Klargör och forma en vision och strategi. 

2. Kommunicera och koppla strategiska objektiv och mätningar. 

3. Planera, sätt ut mål och justera strategiska initiativ. 

4. Förbättra strategisk återkoppling och lärande. 

Utformning av ett balanserat styrkort utgår ifrån fyra olika perspektiv. Dessa fyra perspektiv 

erbjuder ett ramverk för företag att organisera sina strategiska objektiv efter granskning av sin 

egen verksamhet.  För varje perspektiv kan valet av antal mätningar och objektiv variera men 

Anthony et al. (2014, s.398) rekommenderar max fyra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5. Balanserat styrkort (Essential tools for management accountants 2013, s.39) 
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Finansiella perspektivet  

Det finansiella perspektivet brukar inkludera två viktiga mål: omsättningstillväxt och ökad 

produktivitet. Omsättningstillväxt brukar bestå av två delmål. Den första brukar beröra att 

stärka varumärket med intäkter från nya marknader, kunder och produkter. Den andra berör 

utveckling av existerande kundförhållanden och på så sätt öka inkomster. Utveckling av 

relationer kan ske genom att erbjuda kompletta lösningar och tilläggstjänster 

Ökad produktivitet kan ske genom att minska på kostnader eller förbättra kostnadskontrollen, 

samt använda tillgångar på ett effektivare sätt. (Kaplan & Norton 2001) Innan finansiella mål 

sätts måste en organisation identifiera vilken fas den befinner sig i, enligt Kaplan & Norton 

(1996). Olika faser är följande: 

• Tillväxt: Ett företag i denna fas befinner sig i ett tidigt skede av sin livscykel. Mycket 

kapital måste offras för att utveckla nya produkter och utnyttja möjligheter. 

Investeringar är den vanligast förekommande aktiviteten i denna fas. Det övergripande 

målet för tillväxt företag bör vara procentuella förbättringar i intäkter samt högre 

omsättning på målmarknader. (Kaplan & Norton 1996, s.48) 

• Upprätthålla tillväxt: De flesta företag befinner sig i denna fas. Investeringar sker ofta 

även här, men företag har högre krav på sig. Exempelvis är de tvungna att erhålla bra 

avkastning på investerat kapital samt bibehålla marknadsandelar. Mål i denna fas 

brukar beröra lönsamhet, såsom inkomst och bruttomarginaler. (Kaplan & Norton 

1996, s.49)  

• Skörda: Denna fas inkluderar mer mogna verksamheter. Här vill företag skörda sina 

tidigare investeringar. Investeringar som företaget gör är på en mindre skala än de 

andra faserna, och är oftast riktade mot material och bibehållning av kapital, ej för 

expansion. (Kaplan & Norton 1996, s.49) 

Kundperspektivet 
I detta perspektiv fokuserar företag på att identifiera målkunder och marknadssegment. Dessa 

segment representerar källor för intäkter som kan stötta ett företags finansiella objektiv. I 

detta perspektiv anpassar ett företag sina kärnkompetenser och riktar in dessa mot målkunder. 

Mätning av kundnöjdhet, lojalitet och lönsamhet analyseras och tillåter företag att 

ackommodera erbjudanden efter sina målmarknader. Viktigt är att företag identifierar ett 

marknadssegment och inte riktar in sig mot hela marknaden. På så sätt kan eventuella 

konkurrensfördelar utnyttjas. (Kaplan & Norton 1996) Kundperspektivet ämnar också 
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beskriva ett företags image i samhället; den ska beskriva hur ett företag kan differentiera sig 

gentemot konkurrenter. Företagets erbjudande är den viktigaste komponenten och måste 

medföra värde för företagets kunder. Efter ett erbjudande har formats, underlättar detta ett 

företags arbete att identifiera rätt marknadssegment att vara verksam i. (Kaplan & Norton 

2001)  

Interna processer perspektivet 
Detta perspektiv identifierar de viktigaste processerna för att nå kund- och finansperspektivets 

mål samt objektiv. Vanligast förekommande mål inom detta perspektiv är att förbättra 

existerande processer. Kaplan & Norton (1996) rekommenderar att företag utvecklar 

erbjudanden för att utöka värden för kunder, exempelvis tilläggstjänster. Mål inom detta 

perspektiv kan vara att reducera ledtider, förbättra effektiviteten och minska kostnader. 

(Kaplan & Norton 1996) Tre aktiviteter som är viktiga att inkludera i detta perspektiv enligt 

Kaplan & Norton (2001) är följande:  

• Utveckla varumärket - Förespråka innovationer och kreativitet för att utveckla nya 

produkter och tjänster samt penetrera nya marknader och kundsegment.  

• Förbättra kundvärde - Expandera och utveckla kundrelationer.  

• Ha som mål att bli en “god medborgare” - Förstärk relationer med intressenter i 

samhället.  

Lärande- och tillväxtperspektivet 
Detta perspektiv kan även benämnas som grundstenen för det balanserade styrkortet. Här 

definieras personalens färdigheter samt det teknologiska och kulturella klimatet som behövs 

för att stötta en strategi. Med hjälp av olika objektiv kan ett företag anpassa sina mänskliga 

resurser och teknologi med strategiska krav från dess interna processer, differentierat utbud 

för kunder och kundrelationer. (Kaplan & Norton 2001) Olika mätningar ett företag kan 

tillämpa för att analysera detta perspektiv är följande (Anthony et al. 2014, s.399):  

• Procentuell andel av försäljning av nya produkter och tjänster.  

• Antal timmar som läggs på utbildning för personal. Personal rankas i de flesta företag 

som den viktigaste tillgången. Om ett företag vill bli framgångsrikt behöver 

personalen utbildas för att säkerställa att de har rätt kompetens. 

• Antal personal som stannar kvar i företaget. 
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Efter att granskning skett av verksamheten utifrån lärande- och tillväxt perspektivet har ett 

företag en komplett strategikarta med kopplingar i samtliga perspektiv. (Kaplan & Norton 

2001) 

Kritik mot balanserat styrkort 
Nørreklit (2000) nämner olika risker med styrkortet. Dels kan ett företag välja fel indikatorer 

och objektiv vilket kan resultera i att de inte levererar enligt vision och strategi. Ytterligare 

inkluderar styrkortet inte vikten med kontakter och nätverk, vilket spelar en stor roll inom 

exempelvis konsultföretag (Rasiel & Friga 2002). Styrkortet mäter inte heller teknologiska 

utvecklingar och erbjuder ingen konkurrentanalys. Följden av detta kan bli att företaget 

“halkar” efter sina konkurrenter. Slutligen är styrkortet resurskrävande och tar tid att 

implementera på grund av dess olika objektiv och mätningar som ska hänga ihop. (Nørreklit 

2000)  

3.4.3 Blue Ocean - Skapa marknader utan konkurrens 

 

Stora och små företag har olika mål på grund av olika förutsättningar. För små företag kan ett 

mål vara att inrikta sig på en mindre eller ny del av en marknad där företaget kan arbeta ostört 

och utnyttja sin speciella kompetens för att bli framgångsrik. (Häckner 1985, s.9) Motivering 

för valet av detta styrverktyg är att den prioriterar identifiering av nya marknader vilket kan få 

en differentieringseffekt. Den erbjuder fokus på identifiering av en del av en marknad där 

företaget kan utnyttja kompetenser och särskilja sig från resten av marknaden, vilket kan vara 

viktigt för små företag som behöver differentiera sig från större företag. (Kim & Mauborgne 

2005) Som nämnts innan kan differentiering av utbud, eller specialisering av 

kärnkompetenser, leda till utveckling av konkurrensfördelar och möjligtvis ett starkare 

varumärke.  

För att utveckla en strategi som främjar differentiering myntades begreppet Blue Ocean 

Strategi. Kim & Mauborgne (2005, s.19) som står bakom idén argumenterar för att 

organisationer kan erhålla högre tillväxt genom att ha en annan syn på branschen och därmed 

hitta unika marknader, genom att utmana branschens strategiska logik och affärsmodell. Kim 

& Mauborgne (2005) delar in marknader i två områden, blåa oceaner och röda oceaner. Blåa 

oceaner kännetecknas av att konkurrensen är liten eller obefintlig. Röda oceaner kännetecknas 
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av det är hård konkurrens på marknaden och företaget arbetar aktivt med att försöka minska 

konkurrenternas marknadsandel. (Kim & Mauborgne 2005, s.30) Idéen utgår inte från att 

företag ska skapa tekniskt revolutionerade idéer utan mer “tänka bortom dagens efterfrågan” 

genom att till exempel fokusera på vilka icke-kunderna är och vad de efterfrågar samt hur de 

skulle kunna tillgodoses. (Kim & Mauborgne 2005, s.111) Mer fokus läggs på att identifiera 

potentiella marknader än på utveckling av kärnkompetenser. Deras teori bygger till stor del 

från verkliga exempel och hur dessa företag har utmärkt sig för att lyckas skapa blåa oceaner. 

Schema för Blue Oceans fyra åtgärder   
Kim & Mauborgne (2005) presenterar en modell som organisationer kan utnyttja för att 

analysera marknaden. Schemat består av följande delar: eliminera, reducera, öka eller skapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6. Schema för Blue Ocean åtgärder (Clipper Performance Solutions 2007) 

 

Första frågan, eliminera, tar upp vilka faktorer branschen tar för givet och vilka av dessa 

faktorer som egentligen inte skapar något kundvärde. Den andra frågan, reducera, tar upp 

vilka faktorer som bör reduceras långt under branschstandard. Eliminera och reducera är två 

åtgärder som används för att ändra en organisations kostnadsstruktur. (Kim & Mauborgne 

2005, s.41) Den tredje frågan, öka, innebär att öka de faktorer som kunder på en blå ocean 

efterfrågar. Den sista frågan, skapa, handlar om att hitta de nya värdekällorna och helt ny 

efterfrågan. De två sista faktorerna handlar således om att öka köparvärdet och skapa ny 

efterfrågan. (Kim & Mauborgne 2005, s.40-42) Genom att eliminera och reducera faktorer 
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inom en verksamhet frigörs kapital som kan användas för att i ett senare skede öka samt skapa 

nya värdekällor som kunder kan komma att efterfråga. 

Formulera strategi för en Blue Ocean 
Kim & Mauborgne (2005) presenterar sex olika principer som belyser strategier för blåa 

oceaner. De fyra första principerna fokuserar på hur företag ska hitta och planera en strategi 

för blåa oceaner medan de två sista handlar om hur de ska genomföra strategin. Första 

principen innebär att konstruera om marknadens gränser för att möjligöra att blåa oceaner kan 

skapas. Utmaningen består av att förstå marknaden och de möjligheter som finns. Sedan agera 

och välja den väg som säkrast leder till en kommersiellt hållbar blå ocean. (Kim & 

Mauborgne 2005, s.59)  

Andra principen handlar om att anpassa den strategiska planeringsprocessen så att fokus 

ligger på marknadens struktur. Företag behöver förstå marknaden och hur den fungerar och 

skapa en långsiktig planering som stödjer sin unika strategi. Med fokusera på marknaden 

anser Kim & Mauborgne (2005) att det går att minimera planeringsrisken.  

Tredje principen handlar om hur företagen maximerar storleken på den blåa ocean de ämnar 

skapa. Genom att leta var den största möjliga efterfrågan befinner sig, arbetar företaget mot 

risken om att lönsamheten blir lidande. (Kim & Mauborgne 2005, s.111-112)  

Fjärde principen handlar om att få den strategiska ordningsföljden rätt. Vilket innebär att 

affärsmodellen ska vara kommersiellt livsduglig. Principen beskriver hur användare av 

strategin ska “tänka” för att få sin affärsmodell anpassad till sin valda strategi. (Kim & 

Mauborgne 2005, s.126-127) 

Femte principen handlar om när företaget väl har utvecklat en strategi och affärsmodell för en 

blå ocean så måste den genomföras och förverkligas. Det är en svår process att omsätta ord till 

verklighet. Principen tar således upp hur företag kan övervinna de hinder som uppstår när de 

implementerar en strategi. (Kim & Mauborgne 2005, s.157)  

Sjätte principen handlar om hur företag samordnar personalen så att förtroende och 

engagemang för den nya strategin skapas (Kim & Mauborgne 2005, s.181). 

Kritik mot Blue Ocean 
Kritik mot Blue Ocean strategi är att det finns brist på empiriska bevis gällande 

implementering av styrverktyget. Att det är en ny form av gamla knep och att det baseras på 

icke replikerbara fall. Även att styrverktyget tar för givet att företag enkelt kan utföra 

32 
 



marknadsföring samt omstrukturera marknadens gränser. Den anses effektiv för företag som 

ser sin lönsamhet sina eller behöver omstrukturera sin verksamhet. (Parvinen, Aspara, 

Hietanen & Kajalo 2011, s.1219) Detta kan göra den ofördelaktig för konsultmarknader som 

kännetecknas som dynamiska och flexibla. Fördelaktig kritik mot Blue Ocean är att den kan 

öppna nya möjligheter för företag att leverera nya former av värde till kunder, och bidra till 

högre kreativitet (Parvinen et al. 2011, s.1221). Den ger ett företag möjlighet att granska sina 

interna kärnkompetenser för att inrikta sig på marknadssegment där det kan utnyttja sina 

konkurrensfördelar (Parvinen et al. 2011, s.1219). 

3.5 Sammanfattning styrverktyg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 3.1. Sammanfattning styrverktyg 
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras det fallföretag som undersökningen studerat och som 

utvärderingsmodellen tillämpats på. Data utgår främst ifrån semistrukturerade intervjuer 

men även sekundär data. Inledningsvis kommer konsultföretaget introduceras för att senare 

förmedla en bild av företagets omgivning och hur de hanterar kundrelationer, samt hur de är 

strukturerat internt. Slutligen presenteras företagets syn på framtiden och en tabell som 

summerar företagets behov och önskemål.  

4.1 Bakgrund - Never Second 
Never Second är ett litet konsultföretag med huvudkontor i London. De kan enligt European 

Commission (2015a) klassas som ett mikroföretag då företaget har mindre än 10 anställda och 

en omsättning som understiger två miljoner Euro. Företaget är ett så kallat professionellt 

tjänsteföretag (Anthony et al. 2014) då de levererar immateriella tjänster där kunder förlitar 

sig på personalens expertis.  

Never Second grundades av Debi Coles, David Yeoward och Pär Sjöström år 2007 och 

erbjuder kunder mervärde genom en gedigen erfarenhet som företagets personal besitter: en 

kombination av insikt och spetskunskap som personalen åtagit sig i andra kommersiella 

miljöer. Kärnkompetens var från början att erbjuda praktiskt stöd till andra professionella 

tjänsteföretag som deltog i konkurrenskraftiga anbud. Utifrån den kärnkompetensen har 

företaget utvecklats och börjat samarbeta med kunder för att utveckla förslag som grundats på 

best practices gällande anbudsförfaranden som samtidigt reflekterar kundens 

marknadsförhållanden och företagskultur. (Never Second u.å. a) 

4.2 Personal 
Never Second har tre partners som står för det mesta av omsättningen. Fyra associates står till 

förfogande vid behov men arbetar ej heltid.4 Partners består av Coles, Yeoward och Sjöström. 

Verksamheten är helt beroende på Never Seconds partners, vilket medför svårigheter då om 

en partner skulle lämna företaget resulterar detta i att dennes kunder också lämnar företaget.  

“Every member of our team has worked in the professions for 20 years or more, so we know 

how to keep a bid on track, apply best practice and encourage team members to deliver what 

they’ve committed to, whether it is writing bid content or drafting their presentation script.” 

(Never Second u.å. b) 

4 Yeoward, David. 2015. E-mail 3 februari.  
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Företaget har försökt anställa mer personal men utan lyckosamt resultat. Detta berodde på, 

enligt Sjöström, att de nyanställda inte hade rätt erfarenhet för jobbet eller inte lyckades 

integreras i verksamheten. Företagets tjänster är beroende av relationer, som medför att 

Yeowards kunder föredrar Yeoward medan Coles kunder föredrar Cole. Om ny personal 

anställs på Never Second måste parterna försöka introducera dem till kunden tidigt för att 

relationer ska kunna skapas. Därför använder Never Second sig av associates som är anställda 

på deltid då heltidanställda kan innebära en finansiell risk för verksamheten.  

4.3 Tjänsternas utformning  
“We work with accountants and lawyers for the most part and with other professionals as 

well and our key aim is to help them win work.”5  

Huvudsakligen vill Never Second stötta företag att vinna nya projekt genom bud, hjälpa 

företag optimera sina verksamheter samt utveckla personalkompetens. (Never Second u.å. c) 

De stöttar och hjälper kunder att bli av med den belastning som processen för 

anbudsförfaranden kan skapa. Utöver detta är Never Seconds tjänster av olika slag och kan 

variera beroende av en kunds behov. (Never Second u.å. a) De erbjuder även utbildning för 

individer inom affärsutveckling, bud hantering och budskrivning. Deras kunder har upprepade 

gånger återkommit med beställningar och gett Never Second bra omdöme för utförda tjänster.   

“Vi har funderat lite fram och tillbaka att expandera i andra riktningar. Mer allmän business 

management och coaching för enskilda anställda och liknande. Men kärnan är ju i tenders.”6  

Företagets råd och lösningar baseras på personalens förnuft och erfarenhet samt vad de själva 

har bevittnat på marknaden.  

“Without wishing to under-sell our services, our advice is usually based on common sense 

and what we’ve seen in the marketplace, rather than academic models or research”7 

I dagsläget brukar en partner i Never Second anta kunder som förbinder sig för ett antal dagar 

per månad mot lägre pris, medan en annan arbetar som frilansare och genomför tjänster på 

kort varsel mot ett högre pris. Arbeten som utförs av associates brukar granskas av partners 

innan leverering, men korta deadlines och kunders budgetar tillåter inte alltid detta.  

5 Coles, Debi; Partner vid Never Second. 2015. Intervju 11 maj. 
6 Sjöström, Pär; Partner vid Never Second. 2015. Intervju 6 maj.  
7 Yeoward, David. 2015. E-mail 3 februari. 
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4.4 Omgivning 
Never Second är främst verksamma i Storbritannien, men även i Holland och Sverige. De 

samarbetar också med några globala nätverk inom utbildning av individer från flera olika 

länder. I dagsläget har Never Second utbildat individer från över 60 länder vilket enligt 

Yeoward ger de en bra insikt gällande kulturella olikheter.   

“I think our strengths when we compare us to the opposition or the competition, I should say 

are that we are very happy to flex the support we provide according to our clients’ needs…”8 

Yeoward menar att medan deras konkurrenter endast levererar en bit av stöd för budprocesser 

hjälper Never Second till med hela processen. Det är en styrka för Never Second, viket 

Sjöström hävdar då de är mer flexibla gällande tjänsteutbud; de formar en relation med sina 

kunder och kämpar för att kunden ska vara tillfredsställd med Never Seconds lösningförslag. 

Coles instämmer men nämner också att en styrka Never Second har är dess 

personalkompetens. De har en djup insikt inom sitt fält och den marknad de är aktiva i, vilket 

kan vara till fördel jämfört med konkurrenter såsom interna enheter hos ett företag. Yeoward 

uppger också att som litet företag har de fördelar i form av snabba beslutsvägar. Emellertid 

enligt Sjöström kan detta också ses som en svaghet då personalen betraktar varandra som 

vänner.   

“In terms of struggle I think the business is quite unpredictable in as much as clients can have 

a lot of need for us or not very much in any given month and there is no particular way 

predicting that…”9 

Konsultbranschen enligt Yeoward är oförutsägbar och efterfrågan av tjänster är aldrig 

garanterat. Detta resulterar i en risk när det kommer till företagets finansiella situation. 

Emellertid med hjälp av utbildningstjänster som företaget erbjuder och som efterfrågas till 

hög grad minskar risken för illikviditet. Enligt Coles var Never Second tidigt ute på 

marknaden med sina tjänster som involverar anbudsförfaranden, vilket särskilde deras 

tjänsteutbud mot andra konsultföretag. Likväl har fler konsultföretag anammat denna typ av 

tjänst vilket satt sin prägel på marknaden genom en högre konkurrens.  

8 Yeoward, David. ; Partner vid Never Second. 2015. Intervju 5 maj. 
9 Yeoward, David; Partner vid Never Second. 2015. Intervju 5 maj. 

36 
 

                                                 



Konsultmarknaden enligt Yeoward är full av möjligheter. Likväl är det ett hårt klimat där 

flera företag kommer och går. Yeoward tror detta beror på branschens krävande utmaningar. 

Många små konsultföretag går under främst då arbetsbördan blir för stor. 

“You need to be persistent and need to keep networks and obviously deliver as far as possible 

to clients so always be prepared to go the extra mile because if you are not then there is 

enough people out there.”10 

De främsta konkurrenterna som Never Second möter på marknaden är små konsultföretag i 

liknande storlek. De brukar inte stöta på de större konsultföretagen på grund av att Never 

Second utför tjänster av mindre storlek. Dock hävdar Sjöström att kunder blivit allt mer 

krävande gällande konsulters tjänster, främst då många företag väljer interna enheter för 

tjänster som konsulter annars kunnat genomföra.  

4.5 Kundrelationer 
Never Second har som filosofi att etablera stabila kundrelationer. De vill även arbeta med att 

återuppta kontakt med äldre kunder samt finna nya. Företaget har inget system idag för 

mätning av kundnöjdhet. Kunder består främst av advokater och revisorer. Coles berättar 

också att för att etablera starka kundrelationer är de omtänksamma mot sina kunder och 

pedagogiska i sina sätt att lära. De försöker göra allt material som de levererar till kunder 

användarvänligt. Marknadsföring sker genom word-of-mouth och personalens kontakter från 

tidigare jobb. Då både Coles och Yeoward tidigare arbetat i professionella tjänsteföretag inom 

revision och advokatbyråer har de etablerade kontakter vilket därmed förklarar varför deras 

kundbas idag består av advokater och revisorer.  

4.6 Interna processer 
Never Second anlitar ett annat företag för bokföring, finansiell förvaltning och kredit kontroll. 

När Never Second ska fakturera en kund visas detta först för den administrativa partnern, 

Sjöström, som granskar fakturan och projektet som genomförts för att utfärda om några 

övriga kostnader bör läggas till för exempelvis resor. Kreditvillkor är 14 dagar men brukar 

inte alltid efterföljas av kunder. Detta resulterar i att Never Seconds bokförare skickar ut en 

påminnelse om betalning. Bokföraren ansvarar även för utdelning av ekonomiska rapporter.11  

10 Yeoward, David; Partner vid Never Second. 2015. Intervju 5 maj. 
11 Yeoward, David. 2015. E-mail 3 februari. 
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Som strategi tydliggör Yeoward och Coles att de försöker differentiera sig på marknaden 

genom sin marknadsinsikt och flexibilitet. De har också nämnt att de önskar differentiera sig 

ytterligare genom att utvidga sina utbildningstillfällen för individer.  

“It is a good soul for revenue and secondly a good way to demonstrate our capability to 

clients of prospective clients to a fairly low cost so for example if a client signs up for a 

masterclass it's a half day event and cost them 200 pounds that give them insight to the value 

we can add. So that's an important part of our business developing strategy for the next six 

months; to  relaunch those.”12 

Genom utbildning får fler individer upp ögonen för Never Second och vad deras verksamhet 

går ut på, samt även vilken sorts spetskunskap personalen på företaget besitter. Emellertid har 

företaget ingen formulerad strategi och använder sig inte av något formellt styrverktyg.  

4.7 Framtidsutsikter 
Yeoward vill helst att det ska gå att förutsäga antal projekt de kan anta i framtiden genom 

marknadsanalys. Detta för att minska den finansiella risken deras nuvarande system innehar. 

Never Second vill förbättra sin omsättning med 25 % till nästa år genom en blandning av fler 

antal sålda konsulttjänster samt högre avgifter per timme. Tilläggstjänster är något de 

diskuterat för att utöka service värdet. Ett mål de prioriterar är att reducera kundernas 

beroende för enstaka konsulter och istället förstärka Never Seconds varumärkeslegitimitet, 

vilket kan möjligtvis åstadkommas genom fokus på kundrelationer och kundlojalitet.  

Ett hot är enligt Yeoward och Sjöström oförutsägbarheten med kundbeställningar samt att de 

inte kan upprätthålla den höga kvalitet de levererat vid tidigare tjänster. Oförutsägbarheten 

kan förklaras med att efterfrågan på tjänster för varje period kan variera. Kvalitetsfaktorn kan 

påverkas av att associates utför arbeten som inte hinner granskas av parterna innan leverering. 

Coles antyder att fler konkurrenter på marknaden är också ett hot. De ser även ett hot med att 

inte ha fler anställda. Yeoward, Coles och Sjöström vill kunna ta ett steg tillbaka från 

verksamheten och minska sin egen arbetsbörda genom att fler personal och konsulter anställs 

och kunder förlitar sig mer på Never Second som varumärke än företagets personal. Yeoward 

anser att styrverktyg såsom ett balanserat styrkort kan komma till nytta för styrning av strategi 

och för att nå mål. Slutligen anser även Coles att företaget behöver etablera mer styrning och 

12 Yeoward, David; Partner vid Never Second. 2015. Intervju 5 maj.   
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kontroll och tillåta associates vara en del av planeringen, då det kan vara hjälpfullt för 

företagets långsiktiga prestationer.  

4.8 Slutsummering  
Här följer en tabell som summerar Yeoward, Coles och Sjöströms behov samt önskemål på 

vad styrverktyg ska inkludera: 

 

 

Never Second Struktur Innehåll 

Behov -Anpassat för Never 

Seconds verksamhet.  

-Ge en bra överblick över 

verksamheten. 

-Inte för omfattande; enkel 

och begriplig.  

 

Fokus på  

-Kunder: kundrelationer och kundlojalitet.  

-Personal och personalträning. 

-Kärnkompetenser. Förbättra och utvidga.  

Önskemål -Tillåta marknadsanalys. 

 

-Går att uppdatera och 

ändra på.  

 

-Tillåta uppföljning och mätning/styrning av 

verksamheten. 

-Differentieringsfokus och bidra till att nå 

mål om högre varumärkeslegitimitet.  

Tabell 4.1. Behov och önskemål på styrverktyg 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras insamlad empiri och teori för att identifiera styrverktygens 

möjligheter till strategistyrning med hjälp av en egenarbetad utvärderingsmodell. Modellens 

syfte är att ge svar på hur styrverktygen kan uppnå sina mål enligt undersökningens 

forskningsfrågor. Med hjälp av analysen samt en hypotetisk applicering på fallföretaget 

Never Second ämnar analysen lyfta fram styrverktygens för- och nackdelar. Analysen avslutas 

med en sammanfattande tabell av diverse styrverktyg. Kan styrverktyg hjälpa till att bidra till 

styrning av strategi och mål?  

Konsultmarknaden kännetecknas av låga inträdesbarriärer och heterogenitet. Detta gör hög 

konkurrens till ett faktum och varumärkeslegitimitet samt god ryktesspridning till en vital 

faktor för överlevnad. En stor mängd konsultföretag är av mindre storlek och har enligt Simon 

& Kumar (2005) problem med att hålla sig kvar på marknaden. Genom att hitta en nisch och 

via differentiering av utbud kan små konsultföretag utmärka sig mot större mer erfarna 

konsultföretag. (Richter & Niewiem 2004) Differentiering av tjänster och fokus på 

kärnkompetenser och kundrelationer kan leda till god ryktesspridning för ett konsultföretag 

(Rasiel & Friga 2002) vilket kan resultera i en starkare varumärkeskraft (Kapferer 2012). 

Vikten med varumärkeslegitimitet kan förklaras då på konsultmarknaden råder en 

heterogenitet som gör god ryktesspridning och nätverk till viktiga komponenter för 

marknadsföring (Clark 1995) och för att stå ut från resten av konkurrenterna. För att nå högre 

varumärkeslegitimitet kan differentieringsstrategi användas för att särskilja utbudet från 

konkurrenters tjänster. 

5.1 SWOT-analys  
En SWOT-analys har gjorts på Never Second efter insamling av empiri för att identifiera dess 

nuvarande strategiska position och underlätta utvärderingen av styrverktygen. Detta bidrar till 

kriterierna i utvärderingsmodellen för styrverktygen. 
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Figur 5.1. SWOT-analys 

Styrkor, svagheter och hot har identifierats genom insamling av empiri medan möjligheter har 

analyserats av författarna efter granskning av teori och empiri.  

Eventuella möjligheter för Never Second är flera. Tillväxtpotential finns i form av nya tjänster 

samt att Never Second erbjuder fler tilläggstjänster och uppföljningsarbeten för kunder. 

Exempel på detta är att företaget återkopplar med kunder som vunnit eller inte vunnit sina bud 

för att eventuellt finna andra lösningar eller förslag till framtida anbudsförfaranden. 

Tilläggstjänster kan vara utbildning och klasser för de kunder som beställt hjälp med 

budskrivning. Detta kan bidra till ökat värde för kunder och kan motivera till en höjning av 

priser Never Second tar av kunder. Andra möjligheter är att Never Second riktar in sig mot 

andra kundsegment genom att utnyttja de kontaktnätverk de har i dagsläget, men främst att de 

utvecklar etablerade kundförhållanden. Never Second har också en möjlighet att forma en 

intern enhet för ekonomisk och finansiell kontroll. Detta kan dock kräva mer kapital och 

istället förekomma som ett långsiktigt mål. En styrka med en intern ekonomienhet är att 

kontrollen stärks och kan vara mer tidseffektivt för företaget. Sist kan andra kanaler för 

marknadsföring utforskas för att förstärka Never Seconds varumärkeslegitimitet, exempelvis 

genom att erbjuda fler utbildningstillfällen och skriva artiklar som berör deras 

kärnkompetens.   
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5.2 Målsättning och strategi 
Som mål har Never Second uttryckt att de vill förbättra sin varumärkeslegitimitet eftersom i 

dagsläget är verksamheten alldeles för beroende av parternas roller. Den typ av 

organisationslegitimitet som bäst passar in på Never Second är pragmatisk legitimitet. Här 

granskas en organisations prestationer främst ur intressenternas synvinkel. (Suchman 1995) 

Motiveringen bakom detta är att Never Seconds tjänster påverkar kundernas företag direkt 

och kan få både positiva eller negativa konsekvenser. Företag kan manipulera sin legitimitet 

genom olika strategier och tillvägagångssätt. Exempel på detta är genom differentiering av 

tjänster och fokus på kärnkompetenser.  

Enligt Porter (2008) kan företagets verksamhet kännetecknas som att ha en 

differentieringsstrategi och en segmenteringsstrategi. Kostnadsstrategi är inte lika aktuell i 

detta fall, då det är främst genom differentiering av utbud på marknaden som kan tillåta ett 

litet företag att etablera konkurrensfördelar (Häckner 1985). Att prioritera låga kostnader kan 

försämra tjänsternas kvalitet. Genom att Never Second riktar in sig på en marknad där de 

upplever att de har starkast närvaro i utövar de även en segmenteringsstrategi.   

I dagsläget har inte Never Second någon formulerad strategi. Ett mönster i form av 

differentiering kan identifieras hos Never Second då de försöker särskilja sina tjänster mot 

konkurrenter. Detta är ett exempel på en framväxande strategi (Mintzberg et al. 1998a, s.11). 

Deras huvudtjänster är inom anbudsförfaranden och utbildning. Detta fokus på 

kärnkompetenser kan liknas vid en differentieringsstrategi. Never Second försöker också 

förbättra sin varumärkeslegitimitet genom att introducera kunder mot företagets associates för 

att minska på parternas roller inom verksamheten. Detta kan exemplifiera en realiserad 

strategi. Dock utan en formulerad metod eller plan för styrning kan det uppkomma 

svårigheter för Never Second att nå viktiga mål på lång sikt samt allokera resurser. 

Konsulternas tillgänglighet för kunder är av betydlig vikt för Never Second då tid är en 

begränsad resurs på grund av den lilla personalstyrka verksamheten har. 

5.3 Utvärderingsmodell 
Utifrån insamlad empiri och SWOT-analys kan utvärderingsmodellens kriterier för ett 

fördelaktigt styrverktyg sammanfattas enligt följande bild: 
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Figur 5.2. Komplett utvärderingsmodell 

Utvärderingsmodellen sammanfattar fallföretagets behov och önskemål av ett styrverktyg, 

och utgör därmed kriterier för om styrverktyget kan skapa nytta för fallföretaget. 

Fallföretagets behov och önskemål kan generaliseras till andra små tjänsteföretag på grund av 

olika anledningar. Då fallföretagets övergripande mål är att förbättra sin 

varumärkeslegitimitet bör styrverktyget kunna mäta och erbjuda fokus på kundrelationer. 

Kundrelationer och lojalitet är viktiga faktorer för att ett konsult- eller tjänsteföretag ska 

kunna marknadsföra sig själva (Rasiel & Friga 2002), vilket kan förbättra 

varumärkeslegitimiteten om positiv ryktesspridning sker (Kapferer 2012). Detta kan senare 

leda till att kunders beroende minskar för konsulten, då förtroendet för varumärket stärks, och 

kan därmed reducera den finansiella risk detta beroende kan skapa. Följaktligen är det även 

viktigt att styrverktyget erbjuder styrning av tjänsteföretagets egna aktiviteter och tjänster för 

att tillfredsställa företagets kunder. Kundlojalitet är dock inte den avgörande faktorn för om 

ett styrverktyg ska tas i anspråk.  

Enligt fallföretaget ska ett styrverktyg vara förståeligt och enkelt att använda. Det ska kunna 

erbjuda ett långsiktigt perspektiv och tillåta marknadsanalys, främst då Never Second 

upplever i dagsläget att konsultyrket och konkurrensen är allt för oförutsägbar. Då 

konsultmarknaden kännetecknas som hårt konkurrensutsatt kan andra små konsultföretag 
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också vara i behov av marknadsanalyser (Richter & Niewiem 2004). Styrverktyget ska kunna 

inkludera faktorer som erbjuder fokus på företagets kärnkompetenser för att på så sätt 

möjliggöra utveckling av dessa. Never Second är i behov av att även utvidga sitt tjänsteutbud 

med tilläggstjänster för att erbjuda mervärde. Om alla dessa aspekter tas i beaktning och 

hänger ihop kan ett styrverktyg anpassas för Never Second, och möjligtvis för andra små 

tjänsteföretag. Därmed möjliggör den användning för styrning av verksamheten enligt utvald 

strategi mot målet att förbättra varumärkeslegitimitet. 

5.4 Porters fem krafter & Never Second 

5.4.1 Struktur  

Konsultmarknaden kännetecknas av att ha låga inträdesbarriärer, eftersom ett företag har 

ansetts gjort entré på marknaden efter att en kund har gjort en beställning av en tjänst. Detta 

kan resultera i en viss turbulens då konsultföretag kan enkelt kliva in och av en marknad. 

Never Second har upplevt att fler konkurrenter i form av one-man-bands har tagit sig in på 

deras marknad som rör anbudsprocesser och bud. Likväl har de inte upplevt att de behövt 

sänka priser på grund av konkurrens, men kan bli ett möjligt framtida hot enligt Yeoward. 

Genom att bygga upp sitt namn och förstärka varumärkeslegitimiteten kan de förstärka sin 

konkurrenskraft mot nya aktörer. Kraften som benämns hot från substitutvaror är inte särskilt 

relevant för Never Seconds fall. Kraftens fördelar är att genom att fokusera på högre kvalitet 

och utveckling tjänster kan företaget eventuellt höja priser. Detta perspektiv på substitutvaror 

är bra på grund av denna anledning, men även då det belyser värdeaspekten av företagets 

tjänsteutbud. Kundernas och leverantörernas förhandlingsstyrkor är två bra perspektiv som 

belyser ett företags intressenter. Emellertid då konsultföretag inte kännetecknas som att ha 

leverantörer är leverantörsperspektivet inte lämpligt för Never Second. Kundernas 

förhandlingsstyrka präglar till stor del vilket pris Never Second kan erbjuda. Då fler aktörer 

gjort entré på marknaden kan detta komplicera möjligheten till att öka priser för tjänster, 

vilket är en önskan Never Second har.  

Om alla Porters fem krafter tas i beaktning får Never Second en djup och omfattande 

marknadsanalys. Vissa krafter såsom leverantörernas förhandlingsstyrka och hot från substitut 

kan klassas som mindre lämpliga. Hot från substitut kan kopplas till tillverkningsföretag då 

konsulternas tjänster ser olika ut för varje konsultföretag, även om de erbjuder likadana 

lösningar och befinner sig på samma marknad. Detta härrör till vad Anthony et al. (2014, 

s.483) nämner gällande konsultföretag; att det är svårt att standardisera processer. 
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Implementering för Porters fem krafter kan också vara en omfattande process för Never 

Second, speciellt då tiden är en knapp resurs. Styrverktyget kan uppdateras då 

konsultmarknader förändras ofta, men måste göras frekvent för att företaget ska kunna ha ut 

något värde av analysen. Styrverktyget är också mer inriktat mot hela marknaden än mot 

enskilda små företag och kan försvåra styrning av en verksamhet. (Zack 2009, s.ix) Trots en 

del svårigheter att anpassa för ett litet konsultföretag erbjuder den ett långsiktigt perspektiv. 

Likväl så är Porters fem krafter en användbar marknadsanalys eftersom konsultmarknaden 

kännetecknas som konkurrenskraftig och dynamisk, vilket ökar vikten för granskning och 

implementering av förebyggande aktiviteter.   

5.4.2 Strategi 

Med hjälp av en marknadsanalys kan det leda till högre fokus på strategi. Eftersom 

marknaden granskas för att identifiera möjligheter och vilka kärnkompetenser Never Second 

ska fokusera på. Never Second försöker i dagsläget att differentiera sig med sina tjänster som 

rör anbudsförfaranden och bud men även genom att erbjuda utbildning och träning. Att 

erbjuda utbildning och träning kan ge ett sken av den spetskunskap parterna på Never Second 

besitter. Dock räcker inte detta utan en marknadsanalys är viktigt för att identifiera 

konkurrenters situationer och vad Never Second möjligtvis kan göra för att ytterligare 

särskilja sitt utbud från deras, eller om möjligt göra sina tjänster ännu bättre genom högre 

specialisering. Därmed belyser Porters fem krafter strategiaspekten då den erbjuder möjlighet 

för Never Second att utöva differentieringsstrategi på högre nivå. Styrverktyget är också bra 

för att göra en strategisk planering för framtiden, vilket är något som Never Second inte gjort i 

dagsläget då verksamheten fungerar på en mer dag-för-dag basis. Likväl erbjuder inte Porters 

fem krafter någon struktur för uppföljning och mätning av egna aktiviteter, vilket kan ses som 

en nackdel eftersom företaget inte kan mäta sin utveckling. 

5.4.3 Mål 

Porters fem krafter inkluderar fokus på varumärkets betydelse och kan erbjuda en ram för 

framtida mål. Kunders köpkraft, hot från nya aktörer och rivalitet emellan konkurrenter är tre 

krafter inom Porters modell som alla inbegriper varumärkets vikt jämfört med rivaler på 

marknaden. Den gör det möjligt för ett företag att jämföra sina tjänster mot resten av 

marknaden för att finna möjligheter till förbättring. Kunders köpkraft tar även upp betydelsen 

med en tjänst eller produkts kvalitet i relation till prestation och vad en kund eftersöker i form 

av värdeutbyte.  
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Styrverktyget ger Never Second en möjlighet att jämföra sitt varumärkes identitet mot andra 

jämbördiga konkurrenter. Då de finns flera konkurrenter på Never Seconds marknad är 

varumärkeslegitimitet och god ryktesspridning viktigt. Enligt Rasiel & Friga (2002) är det 

viktigt för ett konsultföretag att identifiera sina kunders verksamheter och strukturer, vilket 

kan även göras med en Porters fem krafter. Detta kan resultera i att Never Second kan anpassa 

sina tjänster bättre enligt kunders struktur, men analysen kräver samtidigt mer tid vilket är en 

knapp resurs för små konsultföretag. Dock eftersom styrverktyget belyser strategiaspekten på 

ett bra sätt kan det leda till att Never Second når sitt mål om högre varumärkeslegitimitet. 

Kundrelationer och varumärkeslegitimitet klarläggs av Porters fem krafter, men som nämnts 

innan erbjuder inte styrverktyget någon form av mätning och uppföljning av ett företags 

framsteg. Det finns inga tydliga råd för målsättning utan det är något ett företag får arbeta 

fram genom att analysera marknaden och deras intressenter. Med styrverktyget går det att 

sätta mål i relation till hur resten av marknaden är strukturerad, men det finns inget förslag på 

hur de kan mätas. Det finns inte heller någon aspekt av styrverktyget som mäter det egna 

företagets verksamhet och personalens aktiviteter. Eftersom humankapitalet är den viktigaste 

resursen på Never Second behöver ett styrverktyg inkludera någon form av mätning eller 

styrning av dessa. 

5.5 Balanserat styrkort & Never Second 

5.5.1 Applicering på Never Second 

Ett styrkort kan implementeras enligt följande sätt: efter att ha utformat vision och strategi, 

bör de tre partnerna på Never Second kommunicera och koppla strategiska objektiv och 

mätningar till alla anställda. Efter detta kan de planera och sätta ut strategiska initiativ. Sist 

rekommenderar Kaplan & Norton (1996) att fokus ska vara inriktat på en rutinbaserad 

återkoppling av styrkortets resultat och användning (exempelvis varje månad eller halvår), 

samt att uppdateringar görs om det behövs. Efter att ha granskat Never Seconds verksamhet ur 

styrkortets olika perspektiv följer här ett exempel för att ge läsarna en mall och för att göra 

utvärderingen förståelig. Exemplet är inte av omfattande karaktär då ett balanserat styrkort 

kan vara komplicerat att implementera. Författarna har valt att tillämpa Anthonys et al. (2014, 

s.398) råd om max fyra objektiv per perspektiv för att belysa företagets strategi och vision. 

Strategi i detta fall är differentiering mot visionen att förbättra varumärkeslegitimiteten.  

Finansiella perspektivet 

46 
 



Never Second kan placeras i tillväxtsfasen då de har potential att växa, i form av mer personal 

och högre omsättning. För att nå målet om en förbättrad varumärkeslegitimitet kan Never 

Second fokusera på att stärka deras nuvarande kundförhållanden och att fortsätta erbjuda 

kompletta tjänster samt föreslå tilläggstjänster. Ett högre värde per tjänst kan resultera i en 

argumentation för en höjning av konsultavgift Never Second tar av kunder. Ett finansiellt mål 

Never Second har är att öka omsättning med 25 % inom det kommande året. Objektiv inom 

detta perspektiv kan därmed vara lönsamhet, tillväxt och progressivt öka antal beställningar. 

Mätning för lönsamhet rekommenderas total inkomst för ett år där mål är 25 % förbättring 

utifrån företagets egna förslag; mätning för tillväxt rekommenderas beställningar av tjänster 

vilket kan mätas med antal konsulttimmar som säljs där mål är en procentuell förbättring varje 

månad. Med mätning av beställningar läggs även fokus på differentiering, då för att erhålla 

mer kunder samt beställningar behöver Never Second differentiera sitt utbud från 

konkurrenter (Richter & Niewiem 2004). Möjligtvis kan Never Second även ha bättre 

kostnadskontroll som mål då de inte har ett strukturerat system för det idag.  

Kundperspektivet  

För att nå finansiella mål behöver Never Second fokusera på nuvarande kundförhållanden. 

Objektiv här är att behålla samt erhålla nya kunder och arbeta med att förbättra sina 

kärnkompetenser. Kärnkompetenser för Never Second är deras tjänster som rör hjälp med 

utformning av bud och anbudsförfaranden. Mätning kan ske genom antal kunder som 

återkommer med fler beställningar; antal nya kunder per år; och kundnöjdhet med levererade 

tjänster. Rekommenderade mål är procentuella förbättringar på alla områden samt positiv 

kritik från kunder, vilket kan ske genom muntlig feedback. Målkunder är revisorer och 

advokater då Never Second utfört mest projekt för dessa grupper tidigare. Vidare kan framtida 

mål inom detta perspektiv vara att utvidga nätverk och forma nya kundrelationer, möjligtvis 

genom de kontakter Never Second har i dagsläget. En rekommendation skulle kunna vara att 

Never Second sträcker sig utanför sin traditionella kundbas som i dagsläget består av 

advokatbyråer och revisionsbyråer.  

Interna processer perspektivet  

Utifrån empirin kan det vara en fördel att Never Second låter ett utomstående företag ansvara 

för deras ekonomi och revision då detta tillåter Never Second att enbart fokusera på sitt 

konsultarbete. En nackdel är att de förlorar en del kontroll när det gäller rapportering av 

ekonomiresultat och administrativ styrning. Never Second har också problem med kunder 

som inte betalar i tid. För att åtgärda detta kan detta perspektiv ha som objektiv att höja 
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påminnelseavgifter (möjligtvis inkludera tilläggstjänst om kunder betalar i tid), höja priser för 

utförda tjänster, samt förbättra effektiviteten i leverering av kundtjänster. Genom bättre 

effektivitet kan Never Second få mer tid över att ta sig an fler projekt, vilket i sin tur minskar 

de negativa konsekvenser som uppstår om en kund är sen med sin betalning. Mål kan vara att 

minska antal konsulttimmar per enskilt projekt med minimal påverkan på kvalitet; minska 

antal uteblivna inbetalningar från kunder; och om möjligt införskaffa en intern bokförare i 

framtiden för att införskaffa bättre överblick gällande företagets ekonomiska situation.  

Lärande- och tillväxtperspektivet  

I dagsläget har Yeoward och Cole ansvar för majoriteten av kunderna och spetskunskap inom 

anbudsförfaranden och budprocesser. Associates har bra kunskap inom dessa områden men 

inte lika hög erfarenhet. Yeoward och Cole har även ansvar för många kundkonton på grund 

av deras tidigare kontakter och nätverk. Objektiv här för Never Second kan vara att utveckla 

associates färdigheter så att företaget inte är för beroende av Yeoward och Coles närvaro, 

samt introducera fler kunder mot associates. Mätning av detta kan ske genom tester av 

associates färdigheter; antal projekt som associates genomför för kunder utan anmärkningar; 

och styrkortets resultat i relation till uppnådda mål. Mål rekommenderas att associates har 100 

% vetskap om styrverktygets funktioner och Never Seconds strategi och målsättning; antal 

timmar associates spenderar på projekt och till vilken grad de kan klara sig utan partnernas 

hjälp. Anledningen till att associates bör känna till styrverktygets funktioner är för att 

integrera företaget så att alla har vetskap om hur verksamheten fungerar och vad dess framtida 

mål är. Ytterligare är det värt att nämna att för att stärka differentieringsstrategin kan Never 

Second uppmuntra till intern kreativitet när det kommer till lösningar för kunder; procentuell 

andel av försäljning som utgörs av nya tjänster (tilläggstjänster); samt antal timmar som läggs 

på utbildning av personal. Genom utbildning av personal kan kvaliteten på deras arbeten bli 

bättre och resultera i att de kan ta sig an mer kunder.  

5.5.2 Struktur 

Till och börja med går det att konstatera att det balanserade styrkortet erbjuder långsiktigt 

perspektiv, eftersom de innehar en blandning av finansiella och icke-finansiella variabler. Då 

Never Second saknar en formell struktur i dagsläget kan detta leda till kortsiktigt tänkande, 

eftersom ingen utformad framtidsplan finns tillgänglig. En tydligare struktur för mätning och 

uppföljning är också något Never Second kan dra nytta av, vilket ett balanserat styrkort bidrar 

med. Det finansiella perspektivet och kundperspektivet är högst aktuella för Never Second. 

Genom det finansiella perspektivet kan Never Second ge uttryck för sitt finansiella mål att nå 
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25 % förbättring. Kundperspektivet tillåter mätning av kundrelationer och är en viktig 

komponent för att Never Second ska kunna utvecklas genom god ryktesspridning och fler 

kunder. Interna processer är de perspektiv som Never Second är i minst behov av, men 

samtidigt erbjuder det en möjlighet för företaget att organisera sin verksamhet då den saknar 

en formell struktur idag. Samtidigt är det svårt att standardisera processer inom 

konsultföretag, vilket minskar på nyttan med detta perspektiv. Emellertid är lärande- och 

tillväxtperspektivet ett användbart perspektiv. Här kan Never Second fokusera på sin personal 

för att utveckla färdigheter och minska på kundernas beroende av parterna. Mer lärda 

associates kan resultera i högre förtroende från kunder och resultera i tillväxt i form av mer 

personal.  

Risken med balanserat styrkort är att ett företag väljer fel indikatorer och objektiv samt 

mätningar, vilket kan resultera i att företaget inte lyckas leverera enligt sin vision och strategi 

(Nørreklit 2000). Därutöver så mäter inte styrkortet konkurrens eller teknologiska 

utvecklingar, vilket krävs för att ett företag inte ska “halka efter” sina rivaler. Den förlorar lite 

av sin nytta i dynamiska marknader vilket gör det svårt att implementera i konsultmarknader. 

Styrkortet är resurskrävande och tar tid att implementera. (Nørreklit 2000) Dock är det en 

fördel för små konsultföretag i och med att dess storlek gör det enklare att implementera 

förändringar inom styrsystem. Personal kan på ett smidigare sätt bli informerad på grund av 

kortare beslutsvägar, vilket exempelvis är fallet hos Never Second. Styrkortet kan också 

fungera som ett ramverk för små konsultföretag som de kan bygga vidare på efter hand och på 

så sätt styra verksamheten efter en uttänkt strategi och vision. 

5.5.3 Strategi 

En styrka med ett balanserat styrkort är att den låter ett företag få en helhetsbild över sin 

verksamhet; företaget kan identifiera interna kärnkompetenser och implementera mätning av 

detta (Nørreklit 2000). Genom interna perspektivet kan Never Second sätta mål och tillämpa 

mätning av dessa. Mål kan exempelvis involvera att fler kunder vinner bud som Never Second 

varit med och utvecklat, eller att tilläggs- och uppföljningstjänster ska erbjudas. Detta 

påverkar i sin tur Never Seconds val att differentiera sig på marknaden, då de inriktar sig på 

utföring av tjänster som spelar på deras kärnkompetenser. Fokus på tjänsters kvalitet och 

företagets kärnkompetenser kan därmed leda till bra kundtillfredsställse, positiv 

ryktesspridning och möjligtvis en bättre finansiell prestation. Styrkortet erbjuder även 

mätning och uppföljning av aktiviteter. Slutligen inbegriper styrkortet strategi aspekten på alla 

områden då ett företag kan sätta mål och mätningsvariabler utifrån vald strategi, som kan leda 
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till att visionen nås. Däremot är det viktigt att ett företag inte väljer för många objektiv och 

mål då detta kan minska fokusen på företagets övergripande strategi och vision. Kräver också 

en noggrann granskning av verksamheten för att rätt objektiv som efterföljer utvald strategi 

väljs.  

5.5.4 Mål 

Varumärkeslegitimitet är ett icke-finansiellt mål. Således är det en styrka med styrkortet då 

den innehåller både finansiella och icke-finansiella variabler. Genom appliceringen av 

styrkortet på Never Second går det att bevittna nyttan med kundperspektivet. Det går att rikta 

fokus mot målkunder men erbjuder samtidigt en möjlighet till mätning och uppföljning av 

levererade tjänster, vilket Never Second inte tillämpar i dagsläget. Genom att rikta in sig mot 

målkunder tillämpar ett företag differentiering (Porter 2008). Detta medför ännu en styrka 

med styrkortet när det kommer till små konsultföretag. Då som tidigare nämnt är det viktigt 

att små företag riktar in sig mot en del av marknaden för att etablera konkurrensfördelar 

(Häckner 1985). Med lärande- och tillväxtperspektivet kan parterna även få en överblick av 

vilka färdigheter personalen besitter och ej besitter. Perspektivet erbjuder en möjlighet att på 

ett strukturerat sätt förbättra personalens kompetens genom utbildning och mätning av 

associates levererade projekt. Högre personalkompetens kan leda till bättre kvalitet på 

levererade tjänster och slutligen nöjdare kunder. Avslutningsvis kan en användning av 

styrkoret integrera hela Never Seconds verksamhet för att stötta differentiering som kan leda 

till högre varumärkeslegitimitet. 

Nackdel med styrkortet är att mätning av personal och verksamhet kan bli för omfattande med 

tanke på fallföretagets storlek. Detta inbegriper även andra små företag. Det utesluter också 

vikten med konsulternas nätverk och kontakter. Utan mätning av detta kan det bli svårt för ett 

litet konsultföretag att expandera sin kundbas utifrån sina nätverk och begränsar 

marknadsföring till ryktesspridning och word-of-mouth. 

5.6 Blue Ocean & Never Second  

5.6.1 Struktur 

Blue Ocean är en strategi för långsiktig planering och för att finna nya marknader. De tre 

parterna i Never Second anser att marknaden de befinner sig i har goda möjligheter för en 

utökad kundportfölj. Problemet som de ser det ter sig alltså inte i själva marknaden i form av 

bristande möjligheter, utan främst av att Never Second är för beroende av parternas 
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medverkan. Detta kan tydas som en form av inträdesbarriär för att det är problematiskt för 

associates etablera kundrelationer.  

Genom eliminera-, reducera-, öka- och skapa schemat erbjuder Blue Ocean strategi en 

marknadsanalys som är fokuserad på differentiering från konkurrenter. Schemat används för 

att göra en marknadsanalys och positionera sig gentemot konkurrenter, vilket kan leda till att 

en blå ocean upptäcks. Den empiriska undersökningen bidrar till en del indikationer om 

angelägna åtgärder vilket kan illusteraras i schemat. Till exempel kan frågan skapa innefatta 

hur Never Second kan frambringa kundlegitimitet för andra potentiella konsulter inom 

företaget, det vill säga hur de kan utföra uppdrag som är oberoende från parterna. Öka kan 

innefatta att kvalitet på tjänster bör prioriteras för att erbjuda kunder mer värde än vad andra 

konkurrenter möjligtvis kan erbjuda. Öka kan även innefatta mer utbildningstillfällen vilket är 

dels en annan inkomstkälla från deras kärntjänst och dels är det ett sätt att nätverka utanför 

deras nuvarande kunderkrets. Där har de en stor potential att skapa en blå ocean eftersom 

kontakter från hela världen tar del av dessa klasser. Detta är enligt den tredje principen om 

maximera storleken på den blåa oceanen. (Kim & Mauborgne 2005) När det gäller eliminera 

och reducera handlar det om att ändra en organisations kostnadsstruktur. I Never Seconds fall 

är deras kostnadsstruktur ostrukturerad, vilket kan generaliseras till andra konsultföretag. 

Konsulter vill oftast göra ett så bra jobb som möjligt för sina kunder som kan resultera i höga 

kostnader på grund av service och andra faktorer (Anthony et al. 2014). Reducering kan 

därmed beröra ett fokus på att minska kostnader. Detta kan ske genom en bättre cirkulation av 

ekonomiska rapporter genom företaget för att alla ska göras varse om vad kostnader 

respektive intäkter ligger på för nivå. I dagsläget sköter en extern enhet detta åt företaget. 

Genom eliminering av onödiga kostnader kan kapital frigöras vilket kan tillåta framtida 

investeringar inom skapa och öka frågorna. Likväl kan eliminera beröra att Never Second 

utesluter den externa enheten och anställer en individ som kan sköta det ekonomiska arbetet 

internt. Dock kan detta öka kostnaderna vilket motverkar reducera-frågan.  

Avslutningsvis kan Blue Ocean strategi vara till fördel för Never Second när det gäller analys 

aspekten. Den erbjuder en marknadsanalys ett företag kan göra för att identifiera outnyttjade 

områden och nya marknader där företaget kan utnyttja kärnkompetenser. De fyra frågorna 

berör variabler som Never Second kan utnyttja för att granska sin egen verksamhet utifrån 

marknadens egenskaper. Det blir en analys av både verksamheten samt marknaden. De sex 

principerna för formulering av strategi kan också vara lämpliga men kan endast 

implementeras efter ett företag har funnit en blå ocean (Kim & Mauborgne 2005). Då blir de 
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sex principerna en form av ramverk för hur de ska gå tillväga, eller “tänka”, för att få sin 

affärsmodell anpassad till vald strategi. (Kim & Mauborgne 2005, s.126-127) Emellertid kan 

den anses mindre anpassningsbar för konsultmarknader då dessa redan anses inneha flera nya 

möjligheter (Clark 1995). Den kan vara mer lämplig för stagnerade marknader där företag 

kämpar för positiva finansiella resultat (Parvinen et al. 2011, s.1219).  

5.6.2 Strategi  

Blue Ocean fokuserar inte på att utveckla ett företags kärnkompetenser. Strategin formas 

snarare utifrån var en blå ocean kan tänkas befinna sig och hur ett företag kan differentiera sig 

från konkurrenterna. Sen får företaget göra en bedömning ifall de kan tillgodose efterfrågan 

där. Dock utesluter inte strategin personalfrågan, då sista principen tar upp problematiken 

med att få med personalen när en ny strategi introduceras (Kim & Mauborgne 2005) Femte 

principen är också fördelaktig för Never Second eftersom den fokuserar på hur en verksamhet 

kan omsätta ord till verklighet. Den tar upp de hinder som uppstår vid strategiimplementering 

och hur företag kan gå tillväga för att övervinna dessa. (Kim & Mauborgne 2005)  

Med Blue Oceans schema för fyra frågor inriktar sig styrverktyget mot 

differentieringsstrategier. Den belyser hur ett företag kan gå tillväga för att finna en ny 

marknad eller blå ocean, eller i andra ord en ny produkt eller tjänst som kan erbjuda värde för 

en kund och som ej exploaterats än. För små företag är detta extra lämpligt, då enligt Häckner 

(1985, s.9) behöver små företag rikta in sig på en mindre del eller en ny marknad för att kunna 

arbeta ostört och utnyttja spetskunskaper för att bli framgångsrika. Den erbjuder en form av 

överblick. Dock har Never Second redan identifierat sin kärnkompetens i form av 

anbudsförfaranden och utbildning för kunder. Det finns heller ingen funktion för mätning och 

uppföljning för styrverktyget.  

5.6.3 Mål 

Never Second var tidigt ute med sitt tjänsteutbud som rör anbudsförfaranden, vilket kan 

exemplifiera en blå ocean, men som i dagsläget antagit skepnaden av en röd ocean på grund 

av högre konkurrens (Kim & Mauborgne 2005). Detta kan göra Blue Ocean lämplig för att 

finna outnyttjade segment inom konsultmarknaden, då strategin har som fokus att finna 

möjligheter för företag att leverera nya former av värde till kunder. Detta kan leda till en 

starkare varumärkeslegitimitet enligt Suchman (1995). Marknader kan studeras för att hitta 

nya publik som även stöttar deras nuvarande verksamhet, vilket kan förknippas med Blue 

Oceans första princip om att söka efter andra potentiella marknader. I Never Seconds fall kan 
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de söka efter nya marknader men med tanke på kunskapsbarriären som tjänsteföretag kan 

stöta på kan det vara svårt för Never Second att utföra dessa uppdrag. Eftersom exempelvis 

Coles och Yeoward har tidigare arbetat inom revision och advokatbyråer är det detta fält de 

har mest kunskap inom. Detta kan medföra en del svårigheter vid försök att utvidga sitt 

tjänsteutbud till andra områden och för att finna blå oceaner.  

Samtidigt är det en möjlighet att anställa konsulter till Never Second som arbetar inom andra 

branscher och på så vis expandera Never Seconds expertområde till andra marknader. På så 

sätt kan även deras varumärkeslegitimitet stärkas (Suchman 1995). Samarbete mellan de olika 

konsulterna kan vara av positiv karaktär där diskussioner kan ske om hur olika branscher 

tillämpar unika metoder för att vinna uppdrag. Något som sedan kan utnyttjas i Never 

Seconds tjänsteutbud. Det kan vara en potentiell metod för att hitta en ny blå ocean istället för 

att fokusera på att växa och anställa inom deras nuvarande marknad. Dock bör de fortfarande 

ha anbudsförfaranden och utbildning inom buds processer som huvudtjänster för att inte 

kunder ska bli förvirrande gällande varumärkets identitet. Med allt för många olika tjänster 

kan det bli svårt för företaget att fokusera sina tjänster på sina tidigare huvudområden, samt så 

finns risken att nya tjänster inte tillfredsställer kunder på grund av att de ej testats innan. 

Följaktligen kan dålig ryktesspridning bli resultatet vilket skulle påverka varumärkets 

legitimitet på ett negativt sätt.  

Blue Ocean strategi förespråkar att företag kan på ett systematiskt vis manipulera samhällets 

struktur och forma en ny publik vilket beskrivs i den tredje principen. Likväl att omformulera 

hur en hel marknad beter sig är svårt för ett litet företag som Never Second att utföra. 

Ytterligare är modellen av diffus karaktär då det finns brist på empiriska bevis på fall som 

implementerat styrverktyget. Detta kan försvåra möjligheterna till implementering av 

styrverktyget i en verksamhet. (Parvinen et al. 2011, s.1219) 
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5.7 Sammanfattande tabell  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.1. Sammanfattning av analys  
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6. Slutsats 
I detta avsnitt knyts alla delar ihop för att utröna om undersökningen besvarar 

forskningsfrågan och uppfyller dess syfte. Kapitlet presenterar följaktligen undersökningens 

slutsatser och dess möjlighet till generalisering, samt förslag till vidare forskning kring 

undersökningens ämne.   

 

Syftet har uppfyllts genom en användning av en egenarbetad utvärderingsmodell. Den 

teoretiska referensramen förklarar styrverktygens egenskaper vilket utvärderingsmodellen tar 

hänsyn till, och fallföretagets behov utgör grunden för kriterierna. Genom användning av 

denna utvärderingsmodell har olika för- och nackdelar analyserats för respektive styrverktyg. 

Utifrån utvärderingen har slutsatser dragits gällande styrverktygens möjlighet till anpassning 

för fallföretaget och om de är lämpliga. 

6.1 Lämpliga och anpassningsbara? 
Utifrån utvärderingsmodellen har styrverktygen Porters fem krafter, balanserat styrkort och 

Blue Ocean strategi utvärderats för att svara på undersökningens forskningsfråga: 

 

• Vilka för- respektive nackdelar innehar olika långsiktiga styrverktyg för strategi: är de 

lämpliga och anpassningsbara enligt ett litet konsult- eller tjänsteföretags behov och 

mål? 

 

Porters fem krafter 

Porters fem krafter är för omfattande för ett företag av Never Seconds karaktär, då den tar upp 

mycket tid och erbjuder större fokus på marknaden än på ett enskilt företag. Porters fem 

krafter kan anses göra ett antagande att företaget är av liknande karaktär på en marknad (Zack 

2009, s.ix). En konsultmarknad är av mer dynamisk karaktär med företag som erbjuder olika 

tjänster beroende på typ av kund, dock tar styrverktyget upp varumärkets betydelse för 

samhället i beaktning samt möjliggör strategisk planering. Något som kan leda till att Never 

Second finner åtgärder de kan implementera för att stärka varumärkeslegitimiteten. Detta 

resulterar i att delar av styrverktyget är relevant, men samtidigt behöver alla delar utnyttjas för 

att företag ska få ut störst nytta av det (Zack 2009, s.ix). 

• Porters fem krafter är inte lämpligt för Never Second på grund av en del av dess 

funktioner och tidsomfattande aspekter. 
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Balanserat styrkort 

Styrverktyget kommer till nytta för Never Second då den gör integrering av verksamheten 

tänkbar utifrån företagets valda strategi och vision. Den klarlägger Never Seconds 

kärnkompetenser som är anbudsförfaranden och utbildning av individer genom interna 

processer perspektivet. Den kan frambringa utvecklingsförslag för verksamheten och belyser 

kundrelationer genom kundperspektivet. Dock finns ingen funktion för analysering av 

marknaden och feluppsatta objektiv kan resultera i att strategin inte efterföljs. Följaktligen att 

målet inte kan nås.  

• Styrkortet anses lämpligt för Never Seconds fall men en rekommendation är att testa 

styrkortet i ett enkelt format först med få objektiv för att modellen inte ska bli alltför 

komplex att använda och därmed förlora sin nytta. Styrkortet bör senare utvärderas 

frekvent för att se om det behöver uppdateras eller ändras.  

 

Blue Ocean 

Blue Ocean strategi kan anses bra för Never Second om de identifierat en ny möjlighet, 

exempelvis i form av utbildning eller tjänsteerbjudande, och behöver utveckla en strategi 

anpassad efter den nya idén. Fokus läggs på nya områden som inte utnyttjats än. Den är dock 

sämre lämpad för konsultmarknader som kännetecknas som dynamiska (Clark 1995) och som 

redan innehar flera möjliga och potentiella marknader som ännu inte utforskats. Samtidigt är 

inte huvudmotivet för Never Second att hitta nya marknader utan de behöver fokusera på att 

utveckla sina nuvarande kärnkompetenser. Ytterligare har styrverktyget ingen funktion för 

mätning och uppföljning, samt kan upplevas som diffus när det kommer till användning i 

praktiken. 

• Blue Ocean strategi innehar nytta då den prioriterar differentieringsstrategi, och kan 

anses positiv i och med dess funktion för framtidsplanering vilket är nödvändigt för 

Never Second som vill växa. Samtidigt är den inte lämplig utifrån Never Seconds 

behov och önskemål som bland annat innefattar fokus på kundrelationer, vilket 

styrverktyget inte belyser.  

6.2 Slutliga resonemang 
Ett resonemang är att styrverktygen kan anpassas för små konsultföretag utifrån dess behov 

och önskemål, vilket påpekats i denna undersökning efter en utvärdering på fallföretaget 

Never Second. Likväl är de olika styrverktygen av omfattande karaktär och kan ta upp mycket 

tid. Ett alternativ är att använda delar av de olika styrverktygen för att bygga en egen modell, 
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men kan medföra att styrverktygens funktioner förlorar sin nytta då endast genom användning 

av alla funktioner kan störst nytta frambringas.  

• Avslutningsvis kan det konstateras att det inte finns en optimal modell för Never 

Second, men utifrån utvärderingen kan det balanserade styrkortet anses mest lämpligt 

utifrån företagets behov och önskemål. Det är anpassningsbart och kan byggas vidare 

på efter behov. Genom dess användning kan Never Second utöva 

differentieringsstrategi för att nå sitt mål om en förbättrad varumärkeslegitimitet. 

 

Ytterligare resonemang kring användning av styrverktyg är att Never Second kan utöka sitt 

tjänsteutbud för att inkludera strategiutveckling för kunder, och använda exempelvis 

balanserat styrkort som lösningsförslag. Genom att själva använda sig av styrverktyget byggs 

en förståelse för hur det fungerar, och blir en kunskapskälla som de kan bistå kunderna med. 

6.3 Bidrag 
Undersökningens bidrag till allmänheten är ett teoretiskt exempel på vilka för- och nackdelar 

olika styrverktyg kan inneha utifrån ett litet konsultföretags förutsättningar. Även introducera 

för andra små företag vad nyttan är med användning av styrverktyg och hur de kan användas 

för styrning av strategi mot mål på lång sikt. Sedan med hjälp av undersökningens resultat kan 

både små konsult- och tjänsteföretag använda sig av utvärderingsmodellen för att utvärdera 

styrverktygen och analysera deras möjlighet till anpassning utifrån egna behov och önskemål. 

Avslutningsvis kan problem med kunders beroende för konsulter relateras till andra små 

konsultföretag. Då kundrelationer präglar konsultbranschen vilket skapar en finansiell oro om 

konsulten lämnar verksamheten. Därför kan varumärkeslegitimitet vara aktuellt för andra små 

konsultföretag, men även för små tjänsteföretag som behöver stå ut gentemot konkurrenter 

och större företag genom differentiering av sitt utbud 

6.4 Förslag till vidare forskning 
• Göra en undersökning på andra företag istället för endast konsult- och tjänsteföretag, 

samt implementera styrverktygen och mäta dess resultat över en viss period. 

• Undersöka problemet kring konsulternas makt inom små konsultföretag och 

kopplingen till varumärkeslegitimiteten genom fokus på associates. Varför är det svårt 

att skapa samma nivå för associates som det är för partners i ett företag liknande Never 

Second?  

• En likartad undersökning där andra långsiktiga styrverktyg utvärderas.   
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Appendix 

Appendix 1: Intervjuguide för intervju 2   

Interview Guide (english)  
Hi! 

This interview is voluntary and be performed either by Skype (telephone) or by mail, depending on 

Your preference. If You would like to use Skype we would prefer to record the interview, if that is 

okay with You. With recording we can gather the data in a more accurate fashion and not miss out on 

any crucial data. Recording interviews provides more detail to the data and can ultimately result in 

better quality of our analysis. It also helps out in making sure we record Your answers in a correct 

way, thereby reducing the chance of misinterpretations. Of course, if You do not want us to record the 

interviews that is fine. We will take notes of the interviews instead. If there are some questions You do 

not want to answer because of privacy or other matters that is of course also okay. You do not have to 

state Your name if You do not want to. The data from the interviews will be analyzed and used in a 

thesis that will later be published in DiVA (http://lnu.diva-portal.org/). The data will not be used for 

any other purpose.  

 

The aim of this thesis is to increase awareness about different models and tools that can be used for 

strategy development linked to legitimacy for small service companies. Our hope is that with this 

study, small service companies can get a clear picture of how to use strategy tools to position 

themselves in the right market and achieve goals. 

   

Thank You for Your cooperation! Please let us know if You have any questions regarding the 

interview or the thesis.  

 

Regards, 

Victor, Oscar & Erik. 

 

Initial questions 

1. Tell us about yourself. Name, age etc. 

2. What is your role at the company? How many years have you been working there? 

3. What's your earlier working experience?  

 

Organisation background 

4. Tell us about your company? According to you, what are the organizations greatest struggles 

and strengths? Any pros or cons with being a small company?  

5. Who is your regular clientele?  
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6. How do you acquire new projects?  

7. How do you stand out compared to rest of the competition? How do you position yourself on 

the market?  

8. What are your thoughts about the consulting market in general? 

9. What are your views regarding brand legitimacy? How important is it to you?  

 

Strategy 

10. Tell us about what you and your company’s views are regarding strategy and goals.  

11. What is your experience with strategy tools like blue ocean, porters five forces and balanced 

scorecard?  

 

Concluding questions 

12. What are your expectations about the companys future?  

• Threats 

• Opportunities 

• Goals 

13. If implemented in your company, do you think tools for strategy governance could be of any 

help with reaching goals?  

 

Interview Guide (swedish)  
Hej! 

Denna intervju är frivillig och kan genomföras via Skype (telefon) eller mail, beroende på vad Ni 

föredrar. Om Ni vill använda Skype vill vi gärna spela in intervjun, om Ni godtar detta. Genom att 

spela in intervjun kan vi säkerställa att insamling av data blir mer exakt och att ingen viktig data 

uteblir. Inspelning av intervjuer bidrar med mer detaljrik data och kan slutligen leda till att vår analys 

får en högre kvalitet. Det kan också resultera i att vi spelar in Era svar på ett korrekt sätt, vilket 

minskar risken för feltolkningar. Självfallet om Ni ej vill att vi spelar in intervjun går detta bra. Istället 

kommer vi att föra anteckningar. Om det är några frågor Ni inte vill besvara på grund av privata skäl 

eller någon annan anledning går detta såklart bra. Ni behöver inte uppge Ert namn om Ni inte vill. 

Uppgifter från intervjuerna kommer att analyseras och användas i en avhandling som i ett senare skede 

kommer publiceras i DiVA (http://lnu.diva-portal.org/). Uppgifterna kommer inte användas för något 

annat ändamål.  

 

Syftet med denna avhandling är att öka medvetenheten om olika modeller och verktyg som kan 

användas för strategiutveckling kopplat till legitimitet för små tjänsteföretag. Förhoppningen med 
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denna undersökning är att små tjänsteföretag kan få en klar bild gällande hur styrningsverktyg kan 

användas för positionering på marknaden samt för att nå mål.  

 

Tack för Din medverkan! Låt oss veta om Ni har några frågor om intervjun eller avhandlingen.  

 

Vänliga hälsningar, 

Victor, Oscar & Erik.  

 

Inledande frågor 

1. Berätta om dig själv. Namn, ålder, etc.  

2. Vad är din roll inom företaget? Hur många år har du arbetat där?  

3. Vad är din tidigare arbetslivserfarenhet?  

 

Organisations bakgrund  

4. Berätta om ditt företag. Enligt dig, vad är företagets styrkor och svagheter? Eventuella för- 

respektive nackdelar med att vara ett litet företag?  

5. Vilka typer består er vanliga kundkrets utav? Bra relationer? 

6. Hur förvärvar ni nya projekt? Marknadsföring?  

7. Hur särskiljer ni ert utbud mot era konkurrenter? Hur positionerar ni er på marknaden?  

8. Vad är dina generella tankar kring konsultmarknaden?  

9. Enligt dig, hur viktigt är varumärkeslegitimitet?  

 

Strategi 

10. Vad är era synpunkter kring strategi och målsättning?  

11. Har du någon erfarenhet gällande strategiverktyg såsom Blue Ocean, Porters five forces och 

balanserat styrkort?  

 

Avslutande frågor 

12. Vad är dina förväntningar om företagets framtid?  

• Hot 

• Möjligheter 

• Mål 

13. Om styrningsverktyg för strategistyrning appliceras i ert företag, tror du det kan ha några 

positiva effekter när det kommer till att nå mål?  
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