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Förord 

Det har under studiens gång varit mycket intressant och lärorikt att studera hur e-

handelsföretags ekonomistyrning påverkas då de etablerar fysisk butik. Framförallt då det 

är en förändring som ligger i tiden som vi själva har uppmärksammat i vår vardag som 

både konsumenter och ekonomistudenter. Vi kommer förmodligen se mer av detta 

fenomen vilket kommer vara fortsatt spännande att följa. Eventuellt kommer en nyare 

variant av clicks to bricks framträda längre fram i tiden allt eftersom företagen finner nya, 

innovativa sätt att bedriva försäljning på. Vi tar med oss mycket kunskap och ett nytt 

perspektiv på både ekonomistyrning samt på hur företag i clicks to bricks arbetar och 

påverkas av etableringen av fysisk butik. 

 

Vi vill tacka vår handledare Tom Karlsson som gett oss vägledning och hjälpt oss genom 

tips, idéer och material. Vi vill även tacka vår examinator som kommit med råd och 

synpunkter genom arbetets gång. Ännu ett stort tack vill vi rikta till våra respondenter 

som tagit sig tid och ställt upp på intervjuer, utan er hade vår studie inte varit möjlig att 

genomföra. Slutligen vill vi tacka vår familj och våra vänner som stöttat oss under arbetets 

gång.  
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Abstract 

Title: E-commerce in change - how establishment of physical stores affects the MCS in 

clicks to bricks companies 

Authors: Malin Albinsson, Uljanna Torstensson and My Wessberg 

Level: Candidate thesis in Business Administration and Economics (15 hp) 

Institution: Management Accounting and Logistics Department, Linneaus University 

Tutor: Tom Karlsson 

Examiner: Elin Funck 

 

Introduction: Lately, more attention has been drawn to the benefits of physical stores, 

particularly now with an increased competition on the web. This has led companies to go 

from only selling online to also complement the e-commerce by establishing physical 

stores; clicks to bricks. When companies change their strategy, they also have to adapt 

their MCS. 

 

Purpose: The purpose of this study is to contribute knowledge by finding patterns in how 

the MCS has changed companies going from clicks to bricks. 

 

Methodology: Two companies that’ve gone from clicks to bricks have been the basis for 

this study. To clarify our issue, semi-structured interviews were conducted with each 

company. 

 

Conclusion: Companies that’ve gone from clicks to bricks have experienced both 

internal and external changes that resulted in an increased need for formal controls, where 

budget and short-term planning have been particularly prominent. The MCS has been 

more open to be able to quickly handle sudden changes as they occur. Some controls in 

the MCS, such as the business culture, hasn’t from this study's findings been affected. In 

other controls elements have been added; physical stores' requires other measurements, 

among others. Also some MCS controls are now used for other purposes than before 

clicks to bricks. 

 

Key words: clicks to bricks, management control systems, contingency, MCS as a 

package
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Inledning: På senare tid har mer uppmärksamhet dragits till fördelarna med fysiska 

butiker, speciellt nu med en ökad konkurrens på nätet. Det har lett till att företag har gått 

från att enbart bedriva e-handel till att även komplettera med att etablera fysisk butik; 

clicks to bricks. När företag förändrar sin strategi måste de också anpassa sin 

ekonomistyrning. 

 

Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap genom att hitta mönster i hur 

ekonomistyrningen förändrats i samband med etableringen av fysiska butiker hos företag 

som startat som e-handelsföretag.  

 

Metod: Två företag som genomfört förändringen clicks to bricks har legat till grund för 

denna studie. För att bringa klarhet i vår frågeställning har semistrukturerade intervjuer 

genomförts med respektive företag. 

 

Slutsats: Företag som har genomgått clicks to bricks har upplevt både interna och externa 

förändringar som resulterat i ett ökat behov av formella styrmedel, där budget och 

kortsiktig planering har varit extra framträdande. MCS har blivit mer öppet för att snabbt 

kunna hantera förändringar som sker. Somliga verktyg i ekonomistyrningen, såsom 

företagskultur, har inte av vad som framkommit i denna studie förändrats efter 

etableringen av fysisk butik. I andra verktyg har det tillkommit moment; bland annat 

kräver fysisk butik andra mätsystem samt används verktyg i ekonomistyrningen i andra 

syften än tidigare. 

 

Nyckelord: clicks to bricks, ekonomistyrning, situationsanpassning, MCS-paket 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Den traditionella handeln i butik har fått en kompletterande handelsmöjlighet som växer 

kraftigt - e-handeln. E-handel kan definieras enligt Nationalencyklopedin som handel av 

varor som sker på internet med hjälp av mobil eller fast utrustning och som sker på distans 

från företaget som säljer varan. Det är dock relativt svårt att få en bra heltäckande 

definition på begreppet e-handel då detta är en handelsform som är i ständig förändring 

med mycket innovation där nya handelsformer och varor på internet ständigt tas fram 

(Nationalencyklopedin, 2016). 2015 hade e-handeln en tillväxt på 19 procent och stod då 

för 6,9 procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Tillväxten kan förklaras av den 

snabbt växande digitaliseringen där e-handeln finns mer lättillgänglig än någonsin då man 

kan handla på nätet vid oavsett dygnets tidpunkt. Många kedjor som tidigare enbart 

bedrivit fysiska butiker öppnar upp för e-handel och andra företag går den andra vägen; 

från e-handel till fysiska butiker (e-barometern, 2015). Calkins et al. (2000) bland många 

andra forskare har beskrivit vägen från fysisk butik till e-handel. De framhäver vikten av 

att bedriva både e-handel och fysiska butiker samtidigt för att uppnå den bästa 

framgången.  

 

Naturligtvis ska man inte underskatta e-handelns snabba tillväxt, men inte heller kan man 

som entreprenör glömma bort att en stor del av marknadsandelarna står fortfarande 

vanliga fysiska butiker för (e-barometern, 2015). Davis (2014) beskriver vikten av att 

finnas tillgänglig för kunden även i fysiskt format då detta leder till merförsäljning både 

i butik och på nätet. Ett trevligt bemötande och en vackert utformad butik där kunden kan 

prova produkterna har visat att kunden blir betydligt mer benägen att senare beställa hem 

produkterna på nätet. En av e-handelns fördelar är således lättillgängligheten, men de 

fysiska butikerna har också en viktig funktion då många kunder vill se, röra och testa 

sakerna man eventuellt vill köpa. I en undersökning gjord av e-barometern (2015) 

framgår att 30% av kunderna handlar i fysisk butik för att de uppskattar den 

distributionskanalen mer, 29% angav att de tyckte leveranstiden var för lång på nätet och 

27% svarade att de ville testa/ta på produkten innan de köpte den. Att etablera en fysisk 

butik har även visat sig vara effektivt för att få fler lojala kunder samt för att stärka 
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företagets varumärke (Campanelli 2005). Baker (2013) beskriver också vikten av att ha 

fysiska butiker och detta återges i en undersökning som gjorts i USA där resultatet var att 

68 procent av respondenterna i åldern 18-25 föredrar att handla kläder och skor i fysiska 

butiker. Det i sin tur är något som bidrar till att företag med enbart e-handel agerar och i 

många fall följer utvecklingen. Professorn Galloway (2015) är inne på samma spår och 

uttrycker sig i en föreläsning om e-handel “Stores are the new black in the world of e-

commerce”.  

 

Internethandelns popularitet har ökat betydligt under de senaste åren, men trots detta är 

handel i fysik butik fortfarande den mest uppskattade handelsformen. I butik får kunderna 

den första kontakten med företaget och får där uppleva tillfredsställelsen av att handla på 

plats (Blázquez 2014). SCB (2015) presenterar i sin undersökning att 16 % av männen i 

åldern 16-74 respektive 15 % av kvinnorna i Sverige väljer bort att handla på internet för 

privat bruk för att de föredrar att handla där man får personlig kontakt med säljaren. Den 

personliga interaktionen mellan köpare och säljare kan aldrig ersättas med e-handel 

(Pitrowicz & Cuthbertsons 2014).  

 

Dagens Industri (2015) skildrar flera företag i Sverige som etablerat fysiska butiker efter 

att ha uppnått framgång genom e-handel. Företag som genomgått detta är exempelvis 

Royal Design, Babyshop och Stayhard. Många av företagen hoppas på att de fysiska 

butikerna leder till fler besökare till e-handeln, men de har dock olika strategier vad det 

gäller placering av butikerna. Somliga vill inte tappa fokus från e-handeln och placerar 

därför butiken i nära anslutning till lagret, medan andra placerar sina butiker på attraktiva 

platser med mycket besökare.  

 

Baker (2013) och Galloway (2015) är två av flera författare som har observerat 

förändringen om hur företag går från e-handel till att även etablera fysisk butik. De styrker 

att det blir allt viktigare att komplettera med fysiska butiker för att upprätthålla 

konkurrenskraft. En sådan förändring kräver organisatoriska förändringar såväl som 

förändrade styrmedel och en förändring i företagets strategier. Ekonomistyrning används 

för att få företaget att sträva efter samma mål och mot samma riktning när man genomför 

en strategiförändring (Simons 1994).  
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Ekonomistyrning blir därför en viktig del i denna förändring, då den behöver anpassas 

för att passa situationen så bra som möjligt. Ekonomistyrning, som i denna studie 

definieras som management control systems (MCS) som ett paket, syftar till att styra de 

anställdas beteende och beslut så att de strävar mot företagets mål och strategier. 

Ekonomistyrningen kan där med hjälpa företagsledare med att genomföra denna 

strategiförändring som studien ämnar undersöka; när e-handelsföretag även etablerar 

fysisk butik. Med en styrning anpassad till situationen och de strategier företaget har 

kommer företaget kunna prestera bättre. Därmed måste MCS-paketet anpassas till varje 

situation och varje företags individuella omständigheter. Detta då det inte finns ett bästa 

sätt att styra ett företag på, utan att detta är något som måste anpassas (Chenhall 2003). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Forskare har under mer än 40 år gett olika definitioner på vad MCS är och begreppet är 

vida debatterat. Merchant och Otley (2007) har exempelvis en bred syn på 

ekonomistyrning och beskriver det med faktorer som strategisk utveckling, strategisk 

kontroll och inlärningsprocesser. Chenhall (2003) menar att MCS är ett begrepp som 

omfattar allt som berör kontroll av verksamheten. Merchant och Van der Stede (2007) ser 

däremot management control och strategisk kontroll som två vitt skilda saker och menar 

på att det är människan som styr och ser till att saker ska hända. Hade personalen på varje 

företag alltid följt order hade inte ett MCS varit nödvändigt. Flamholtz (1983) beskriver 

att budgetering och redovisning inte kan ses som kontrollsystem i sig utan måste ses som 

delar av ett system som ska styra organisationen. Det mest passande MCS för ett företag 

utformas utifrån vilka strategier det har och anpassas utifrån rådande situation för 

företaget i fråga (Chenhall 2003).  

 

Malmi och Brown (2008) menar att det är enbart de aktiviteter som är utformade för att 

styra människors beteende som bör räknas till begreppet MCS. Aktiviteter som utförs 

enbart för att ligga som beslutsunderlag och inte övervakas bör istället räknas till 

fenomenet management accounting (MA). Enligt Malmi och Brown bör MCS definieras 

som ett paket, vilket inkluderar fem olika aspekter; planering, cybernetik, 
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belöningssystem, administration samt företagskultur. I denna forskning kommer den 

sistnämnda definitionen av MCS som ett paket ligga som grund.  

 

Fenomenet att gå från e-handel till fysisk butik har på grund av ovannämnda fördelar ökat 

i popularitet och har på engelska fått uttrycket “clicks to bricks” (Davis 2014). Eftersom 

att strategiförändringen ligger i tiden (Galloway 2015) behöver det komma upp till ytan 

och diskuteras. Genom att etablera fysiska butiker från att tidigare enbart ha bedrivit e-

handel följer ett antagande om att en förändring i företagets ekonomistyrning har skett. 

 

Simons (1994) beskriver att kontrollsystem används flitigt vid strategiförändringar. När 

en situation förändras tar företaget hjälp av styrsystem för att få företaget att sträva efter 

samma mål och mot samma riktning, med hjälp av både formella och informella 

styrmedel. Styrning används för att implementera strategival på ett framgångsrikt sätt 

samt leder det till förbättringar i företaget (Hoffer 1975). Vid utökningen av 

distributionskanaler i samband med strategiförändringar krävs därför anpassning samt 

användning av företagens ekonomistyrning.  

 

MCS bör anpassas till företagets strategi för att det ska kunna bedriva sin verksamhet så 

bra som möjligt i en föränderlig miljö. MCS kan därför användas av företag på olika sätt 

vid olika situationer och strategier (Chenhall 2003). Lueg och Radlach (2016) diskuterar 

användningen av MCS när det kommer till att genomdriva hållbar utveckling. Flera utav 

MCS-paketets delar kunde hjälpa företaget att styra dess anställda att tillämpa hållbar 

utveckling genom att anpassa sitt MCS till den valda strategin. Paulsson (1993) diskuterar 

förändringen av MCS som en central del i utvecklingen av administrativa system i 

samband med att efterfrågan på svensk sjukvård ökar i en snabbare takt än sjukvårdens 

del av samhällsekonomin. Paulsson förklarar att det finns en tydlig trend inom sjukvården 

att göra om olika enheter till resultatenheter och menar då att MCS har en betydande roll 

i sjukvårdens arbete för att denna förändring ska kunna bli framgångsrik.  

 

En D-uppsats skriven av Karlsson och Lervik (2015) undersöker samt drar slutsatser 

kring vilka formella styrmedel i MCS-paketet som används i e-handelsföretag samt vilka 

situationsfaktorer som påverkar e-handelns formella ekonomistyrning. Författarna kom 

fram till att situationsfaktorer som påverkar e-handelns ekonomistyrning är storlek, 

strategi, snabba beslut, hög konkurrens samt tillväxt, vilka även påverkar varandra. 



	 5	

Styrmedel som förekom var planering och budgetering på kort sikt, finansiella- samt icke-

finansiella mått. Kalkyler användes i vissa företag och strukturen och kulturen kopplades 

till hur de olika styrmedlen användes och vilken betydelse de hade. Trots att denna studie 

ser det utifrån e-handelns perspektiv så har den till viss del legat till grund för vår 

forskning eftersom att även denna studie utgår från Malmi och Browns (2008) ramverk 

MCS som ett paket samt undersöker formella styrmedels användning. I clicks to bricks 

är e-handeln den första distributionskanalen som används, vilket gav en god förförståelse 

till att sedan börja se på när e-handelsföretag etablerar fysisk butik. Det finns viss 

forskning om clicks to bricks och dess fördelar i sig, av bland annat Sharma och Krishnan 

(2002), men det finns inte någon tidigare forskning som ser på det ur synvinkeln hur 

ekonomistyrningen har förändrats. Här finns det ett kunskapsgap att fylla genom att 

studera hur situationsanpassad styrning och MCS används när man genomför den 

ovannämnda strategiförändringen.  

 

Andra företag som står inför ett beslut att genomgå en liknande strategiförändring kan ta 

del av denna forskning för att få en förståelse för vilka förändringar ekonomistyrningen 

kan komma att genomgå. När kraven på företagens tillgänglighet ökar i takt med 

teknikens utveckling ökar även nyfikenheten kring hur företagen hanterar denna 

förändring. Det anses därför relevant att studera hur MCS som styrning har förändrats vid 

strategiförändringen clicks to bricks vilket ligger till grund för denna studie. För att ett 

företag ska kunna prestera så effektivt som möjligt behöver det anpassa sin 

ekonomistyrning till strategierna som implementeras (Chenhall 2003). Det väcker ett 

intresse till att undersöka denna förändring vidare vilket mynnar ut i frågeställningen:  

 

Hur förändras ekonomistyrningen hos företag som gjort strategiförändringen clicks to 

bricks?  

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att bidra med kunskap genom att hitta mönster i hur 

ekonomistyrningen förändrats i samband med etableringen av fysiska butiker hos företag 

som startat som e-handelsföretag.  
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1.4 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till företag som befinner sig i ett tidigt stadie av clicks to bricks 

som enbart har etablerat ett fåtal butiker. 
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2. Metod   
I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet som använts till denna studie för att 

besvara vår frågeställning. Vidare beskrivs hur teorin har samlats in samt hur urvalet 

gjordes. Fortsättningsvis diskuteras den empiriska insamlingen i form av förberedelser, 

tillvägagångssätt och struktur. Avslutningsvis behandlas de olika kvalitetsmåtten, de 

etiska aspekterna samt metodkritik. 

2.1 Kvalitativ studie  

Vid genomförandet av denna studie valde vi att se på och vända oss till företag som har 

startat fysiska butiker efter att tidigare enbart bedrivit e-handel, vilket benämns som 

fenomenet clicks to bricks (Davis 2014). Utifrån detta har ett antagande gjorts att 

ekonomistyrningen i dessa företag har förändrats. Valet föll på att hitta mönster över hur 

ekonomistyrningen har förändrats hos dessa företag när de gick från clicks to bricks. 

 

Vid genomförandet av forskningen var målet att få en bild av verkligheten och bringa 

klarhet i fenomenets typiska drag. Vi ville förstå innebörden av hur ekonomistyrningen i 

företag som gjort ovanstående strategireform har förändrats. Grunden till valet var således 

att använda en kvalitativ forskningsmetod. Bryman och Bell (2013, kap 16) beskriver den 

kvalitativa forskningen som “... att se världen med undersökningspersonens ögon” (s. 

409), vilket gjorde det möjligt att finna mönster mellan företagens förändring i deras 

ekonomistyrning. För att förstå fenomenet clicks to bricks och vad detta medför för 

förändringar i ekonomistyrningen var det angeläget att studera det i dess kontext. Att 

studera företag som faktiskt genomgått förändringen var därför en central del. Brinkmann 

och Kvale (2014) beskriver att kvalitativ forskning ofta skildras som kontextuell och 

menar att kontextens definition ibland syftar till makrosociologiska faktorer så som 

samhälle eller kultur och ibland till mikrofaktorer så som miljö eller situation. I denna 

studie kommer kontexten vara av båda faktorerna då de samspelar med varandra.  

 

Widerberg (2002) menar att en kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens 

karaktär eller egenskaper. Vid forskningen var vi försiktiga med att låta personliga åsikter 

och värderingar styra intervjuerna i allt för hög grad, vilket Bryman och Bell (2013, kap 

16) menar är en nackdel med kvalitativ forskning. Åsberg (2001) understryker dock att 
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forskning måste vara befriad från kvantitativa och kvalitativa begränsande argument och 

refererar till Miles och Huberman (1994) att “numbers and words are both needed if we 

are to understand the world” (s. 270). Citatet låg till grund för tillvägagångssättet i vår 

forskning då vi inte ville låta oss begränsas av att en kvalitativ studie måste genomföras 

på ett visst sätt.  

 

2.2 Insamling av teori  

Frågeställningen till denna studie togs fram då vi från början hade fått upp ögonen för 

handelsformen e-handel och själva uppmärksammat att företag i allt större utsträckning 

breddar sig både från enbart fysisk butik till nätet, men även i den motsatta riktningen 

som ansågs speciellt intressant att se närmare på. Även Galloway (2015) och Baker 

(2013) har uppmärksammat och styrkt att detta är förändringar som ligger i tiden. 

Inläsning gjordes på den teori som fanns tillgänglig, både i litteraturform och 

vetenskapliga artiklar som söktes fram på EBSCO, för att därmed få en bättre 

förförståelse för ämnet. För att kontrollera tillförlitligheten i de vetenskapliga artiklarna 

uppsöktes utgivaren till artikeln i Ulrichweb för att där se om artiklarna hade granskats. 

Majoriteteten av artiklarna var vetenskapligt granskade och de som inte var det granskade 

vi själva kritiskt genom att söka om det fanns fler underlag innan vi valde att referera till 

dem. För att i så stor utsträckning som möjligt undvika dilemmat att söka efter teori som 

gav stöd för den valda frågeställningen och istället hålla oss så neutrala som möjligt, 

samlades teori in från flera typer av källor i form av vetenskapliga artiklar, böcker, 

tidningsartiklar samt tidskrifter som vi bedömt som trovärdiga. På så sätt blev flera olika 

författare och forskares resultat samt slutsatser inkluderade vilket gav en mer opartisk och 

tillförlitlig teorigrund. Tillvägagångssättet stämde mycket väl in på det som Jacobsen 

beskriver som analytisk ansats, då vi skapade klarhet i våra förväntningar och antaganden 

innan insamlingen av empiri (Jacobsen 2002, kap 1). Materialet som hämtades var av 

både sekundär och primär karaktär (Linnéuniversitetet 2012).  
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2.3 Förberedelse av empirisk datainsamling 

2.3.1. Urval 
Kriteriet för urvalet var företag som etablerat fysisk butik efter att enbart bedrivit e-handel 

samt att dessa företag hade minst 5 anställda. Antal anställda sattes som ett kriterium då 

det ansågs vara betydande att företaget hade anställda att styra, vilket är ett av de främsta 

syftena med användandet av ett MCS (Malmi & Brown 2008). Urvalet begränsades även 

till svenska företag då syftet var att finna mönster i hur deras ekonomistyrning 

förändrades, vilket hade blivit för komplext genom att undersöka företag även från andra 

länder. I olika länder råder olika lagar, traditioner och värderingar, därav hade ett mönster 

blivit svårare att finna (Pettersson & Esmer 2005). Vid eftersökning av företag som 

genomgått clicks to bricks på den svenska marknaden fanns relativt få företag vilket 

bidrog till att förfrågningen om att vara med i forskningen skickades till ett tjugotal 

företag i olika branscher. Förfrågan skickades ut till alla av oss eftersökta samt kända 

företag sedan tidigare som genomgått clicks to bricks. Då populationen företag vi kunde 

finna som uppfyllde dessa urvalskriterier inte var så många, ansågs inte ytterligare 

urvalskriterier vara nödvändiga till denna studie.  

 

Urvalet av intervjuföretag i forskningen var ett icke-sannolikhetsurval vilket innebar att 

urvalet inte grundade sig i någon sannolikhetsprincip. De intervjuföretag som kom med i 

forskningen var de som accepterade vår förfrågan om att vara med och bidra till vår 

forskning. Valet av intervjuföretaget ansågs därför vara ett bekvämlighetsurval då urvalet 

grundade sig i vilka företag som var tillgängliga bland de företag vi skickade förfrågan 

till (Bryman och Bell 2013, kap 7). En av författarna arbetar på ett av intervjuföretagen 

vilket förenklade kontakten. Urvalet bestod slutligen av två företag med respektive två 

intervjuer på varje företag. 

 

2.3.2 Intervjupersoner 
Två intervjuer genomfördes med de två intervjuföretagen i studien. På respektive företag 

arbetade en person på koncernnivå och en på affärsområdesnivå. På Bubbleroom gjordes 

den ena intervjun med Tony Olofsson, CFO på Consortio Fashion Group AB som är 

moderbolag för Bubbleroom. Olofsson har arbetat på företaget i 25 år och var med både 

under förändringen samt i beslutstagandet till att Bubbleroom även skulle etablera fysisk 
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butik. Den andra intervjun på Bubbleroom gjordes med Kristin Hars. Hars arbetar som 

Business Controller på Bubbleroom Sweden AB sedan våren 2016. 

 

På Företag 1 genomfördes den ena intervjun med butikschefen. Butikschefen var inte med 

före eller under själva beslutet av att etablera butik, men har arbetat som butikschef i 

butiken sedan dag ett när butiken startade. Den andra intervjun gjordes med CFO för 

koncernen där Företag 1 tillsammans med ytterligare dotterbolag ingår. Företaget 1:s 

CFO har varit anställd sedan hösten 2015. 

 

2.3.3 Intervjustudiedesign  
Forskningsmetoden intervjustudie gav en möjlighet till att förstå den intervjuades 

perspektiv över dennes upplevda värld (Brinkmann & Kvale 2014, kap 2). Intervjustudien 

gav målinriktade svar som vi fick fram genom frågor som var riktade mot att besvara 

frågeställningen. Eftersom vi ville ha en möjlighet att finna mönster mellan 

respondenternas svar användes standardiserade temafrågor. Valet föll därför på en 

semistrukturerad intervjudesign (Bryman och Bell 2013, kap 13). Tack vare den 

semistrukturerade intervjuns öppna struktur fanns även möjlighet att följa upp nya trådar 

som framkom under intervjun i form av möjligheten att ställa följdfrågor (Brinkmann & 

Kvale 2014, kap 6). Genom denna flexibilitet kunde även svar fås fram som respondenten 

ansåg vara extra viktiga och som då kunde bli fylligare än vid en helt strukturerad intervju 

(Bryman & Bell 2013, kap 18). 

 

En sammanfattning av intervjuernas tillvägagångssätt samt temafrågor mailades i förväg 

ut till respondenterna för att de skulle känna sig trygga under intervjun. På detta sätt fanns 

även en möjlighet för dem att göra sig underrättade om eventuell information de ännu 

inte hade.  

 

2.3.4 Intervjuguide 
Intervjun utgick från en intervjuguide med frågor indelade i teman inför de kommande 

intervjuerna med personer från företagen. Vid utformningen av intervjuguiden var vi 

mycket noggranna med att inte ha med för många och allt för detaljerade frågor för att i 

så stor utsträckning som möjligt låta den intervjuade styra intervjuns utfall (Trost 2010).  
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Det förutbestämdes att ha följd- och fördjupningsfrågor som främst syftade till att börja 

med hur snarare än varför för att inte få respondenten att känna sig utfrågad på ett negativt 

sätt (Bryman & Bell 2013, kap 18). Teman som ingick i vår intervjuguide var MCS olika 

delar samt situationsanpassad styrning (se bilaga 1). 

 

Då intervjuguiden skapades utgick vi från kriterier som Yin (2007, kap 4) diskuterar 

angående formatet av intervjuer. Intervjuer som datainsamlingsmetod hade ett antal svaga 

sidor som togs i beaktande vid utformningen av intervjuguiden. Bland annat fanns en 

medvetenhet kring att formulera frågorna så tydligt som möjligt för att inte respondenten 

skulle uppleva frågorna som svårtolkade (ibid). En diskussion med vår handledare kring 

intervjuguiden gjordes även för att den skulle vara så bra utformad och konkret som 

möjligt. Tidsåtgången sattes för respektive intervju till ca 45 minuter - 1 timme då vi 

ansåg att de svar som krävdes från respondenterna skulle vara relativt omfattande.  

 

2.4 Genomförande av empirisk datainsamling 

2.4.1 Genomförande av intervjuer 
Eftersom att vi inte gjorde någon geografisk avgränsning inom Sverige men ändå ville ha 

möjligheten att intervjua företag som inte låg inom nära avstånd fick både personliga 

intervjuer och telefonintervjuer utföras. Det bestämdes att två författare av uppsatsen 

skulle närvara under intervjuerna istället för alla tre för att inte skulle upplevas som 

överlägsna genom att vara för många. Att vara två gav oss även möjligheten att kunna 

utnyttja att den av intervjuarna som var lite mer passiv kunde få en större helhetsbild. Den 

mer passiva kunde påverka den mer aktiva intervjuaren att gå djupare in på ett ämne som 

exempelvis var märkbart intressant eller behövde behandlas djupare (Bryman & Bell 

2013, kap 18).  

 

Eftersom intervjuföretagens geografiska placering gjorde det dyrt både i form av tid och 

transport att genomföra intervjuer på plats hos dem användes telefonkontakt vid tre av 

intervjuerna. Nackdelen med detta sätt att intervjua var att vi inte kunde läsa av 

kroppsspråk såsom gester och minspel, vilket var viktigt att ha i åtanke vid intervjuerna 

(Bryman & Bell 2013, kap 18). Både telefonintervjuerna och den personliga intervjun 
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hade ett likadant semistrukturerat upplägg. Likheten i tillvägagångssätten vid både den 

personliga intervjun samt telefonintervjuerna gjorde att intervjuerna kunde analyseras 

likvärdigt för att hitta mönster mellan intervjuföretagens förändringar i MCS.  

 

Insamlingen av empiri avslutades då vi kände att tillräckligt med information insamlats 

för att kunna finna mönster samt då intervjuerna inte längre bidrog med mycket ny 

information. Ytterligare var tiden avsatt för studien samt svårigheten att få företag att 

ställa upp på intervjuer även bidragande faktorer till när insamlingen av empiri 

avslutades. Man bör vara försiktig med att samla in för mycket empiri då detta kan leda 

till att man lägger för lite tid på att förbereda intervjuer samt analysera materialet. Med 

bakgrund i detta argument lades istället mer tid på förberedning och analys vilket gjorde 

att kvaliteten på arbetet slutligen blev den önskvärda (Brinkmann & Kvale 2014, kap 6). 

 

2.5 Bearbetning och tolkning av material  

2.5.1 Inspelning och transkribering  
För att när som helst kunna repetera och ta del av intervjuerna som gjorts valde vi att både 

spela in samt sedan transkribera delar av intervjuerna. Genom detta tillvägagångssätt 

kunde vi åter både lyssna på inspelningen och få fram både hur och vad respondenten 

sagt. Det var önskvärt från vår sida då det ansågs vara användbart vid vidare analys av 

datamaterialet. Transkribering och inspelning var även hjälpsamt då stort fokus kunde 

läggas på själva intervju- och följdfrågorna samt uppmärksamma ämnen under intervjun 

som var märkbart viktiga för respondenten och sedan i efterhand även kunna analysera 

dessa svar mer noggrant (Bryman & Bell 2013, kap 18).  

 

Transkriberingen var ett sätt att förtydliga det insamlade datamaterialet. Vid 

transkriberingen av det inspelade materialet från intervjuerna lyssnade vi efter specifika 

nyckelord som kopplades till MCS-paketet. Nyckelorden valdes ut innan intervjuerna 

genomfördes med hjälp av teoriavsnittet samt genom sin relevans för vår forskning och 

för att kunna besvara vår frågeställning (Karlsson 2014, kap 7). Ur samtliga delar av MCS 

var det vissa ord som var mer frekventa än andra när vi läste in oss på teori om ämnet, 

och därav blev de även nyckelord som vi lyssnade efter extra noga vid transkriberingen. 
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Tillvägagångssättet samt de olika nyckelorden för MCS-paketets olika delar har 

sammanfattats i den analytiska modell som återfinns i teoriavsnittet som även är en 

sammanfattande konceptuell modell över teorin. Då studien även handlar om att 

situationsanpassa styrningen i förändring finns dessa faktorer med längst upp i modellen 

för att dessa i sin tur påverkar de olika delarna i MCS på olika sätt. Modellen låg till grund 

för hur vi valde att organisera samt analysera det insamlade datamaterialet. Då 

transkribering var väldigt tidskrävande valde vi att enbart transkribera de mest 

användbara delarna av intervjuerna vilka har återgetts i blockcitat i empiri- och 

analysavsnitten (Bryman & Bell 2013, kap 18).  

 

2.5.2 Analytisk generalisering  
Vid analysen av det insamlade datamaterialet utgick vi från att utveckla och generalisera 

teorier. Analysmodellen utvecklades för att lättare kunna analysera materialet. 

Tillvägagångssättet låg till grund för det insamlade datamaterialet och utgick från den 

teori som ansågs vara relevant för ämnesområdet ekonomistyrning hos e-handelsföretag 

i eller efter en strategiförändring. Utifrån detta tillvägagångssätt kunde vi därmed göra 

kopplingar mellan de resultat vi fått fram från vår empiri till den forskning och teori som 

redan finns inom ämnesområdet.  

 

Vid analysen gjordes en väl överlagd bedömning över huruvida resultaten från 

undersökningen kunde ge vägledning för vilken förändring andra e-handelsföretags 

ekonomistyrning kan stå inför vid beslut om samma strategiförändring. I analysen 

användes en så kallad påståendelogik, vilket betyder att genom argument och 

beskrivningar argumenterades för generaliserbarheten i resultatet (Brinkmann & Kvale 

2014, kap 15).  

 

Vid genomförandet av den analytiska generaliseringen användes transkriberat samt 

sammanfattat empiriskt material för att koppla ihop empiri och teori. Genom den 

analytiska modellen kunde de transkriberade delarna appliceras på den teori som berörde 

samma ämnen för att på så vis kunna analysera och utifrån det dra generella slutsatser 

(Karlsson 2014, kap 7).  
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2.6 Kvalitetsmått  

Innan vi genomförde intervjuerna med respondenterna skickades intervjuguiden med 

temafrågor ut. Intervjupersonerna kunde på så sätt förbereda sig inom ämnet vi ämnade 

undersöka. Före intervjuerna läste vi in oss på information som fanns tillgänglig om 

intervjuföretagen samt teori inom det valda ämnesområdet. Vid framtagande av empirisk 

data användes ett flertal olika datainsamlingsmetoder, bland annat telefonintervjuer, 

personlig intervju, dokument och undersökningar för att höja forskningens kvalitet. På så 

vis kunde tillförlitligheten som finns i kvalitativa studier höjas (Bryman och Bell 2013, 

kap 16). Genom att ett mönster studerades genom analytisk generalisering så fick studien 

en överförbarhet på andra studier inom clicks to bricks-företag. Studiens olika delar har 

beskrivits på ett så tydligt och noggrant sätt som möjligt och källorna har kritiskt 

granskats. Beskrivningen av vår studie gjordes så djupgående och detaljerat som möjligt 

för att andra skulle kunna dra nytta av forskningen samt även kunna göra om den om så 

önskas, detta för att få en så pålitlig studie som möjligt (ibid).  

 

För att empirin skulle ge läsaren en så trovärdig bild som möjligt skickades en 

sammanfattning om hur intervjun tolkats till respondenterna för att bekräfta att vi 

uppfattat dem på rätt sätt. När osäkerheter kring argument och åsikter uppkommit har 

intervjupersonerna kontaktats för att försäkra oss om att vi framhäver den korrekta bilden. 

På detta sätt har studien fått en högre grad av äkthet (Bryman & Bell 2013, kap 16). 

 

2.7 Etiska aspekter  

När intervjuerna genomfördes ville vi att den intervjuade skulle känna sig trygg och vilja 

lämna ifrån sig så mycket information som möjligt. Av den anledningen tillhandahölls 

noggrann information till respondenten om undersökningens syfte. Det har vi tagit hänsyn 

till genom att i förväg maila ut temafrågor samt en kort bakgrund om ämnet vi ämnade 

undersöka för att personen skulle känna att han/hon hade möjlighet att förbereda sig samt 

känna sig trygg genom att veta vad studien skulle handla om (Social Research 

Association, 2003). Det ansågs väga tyngre och att vi därmed skulle kunna få ut mer 

information, än risken att respondenten förberedde sina svar. Vetenskapsrådet (2005) 
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beskriver forskningsetik som innebär att forskaren har ett ansvar gentemot 

forskningssamhället och forskningen i sig. Vidare kan man inte hålla en god etik utan att 

inneha en medvetenhet kring det. Författarna understryker vidare vikten av att behandla 

intervjuade personer samt andra personer som svarar på frågor som personer som bör 

skyddas i så hög mån som möjligt. 

 

Intervjupersonerna upplystes i början av intervjun om att det var helt acceptabelt om 

han/hon ville behandlas anonymt i samband med publiceringen av studien samt att ingen 

annan än författarna av detta arbete skulle ha tillgång till personuppgifter som lämnats ut 

i samband med intervjun. Vi tillgodosåg anonymitet i den mån vi kunde genom att erbjuda 

respondenten anonymitet i den graden de önskade i form av att exempelvis varken 

presentera namn eller befattning vid publicering av studien. På detta sätt kunde inte någon 

utomstående läsare av studien spåra respondentens identitet. Eftersom intervjuer 

genomfördes blev det svårt att erbjuda en fullständig anonymitet vilket Vetenskapsrådet 

(2005) beskriver som en typ av anonymitet där varken obehöriga eller forskningsgruppen 

kan spåra individen till sina svar. Information från intervjuerna har enbart använts till vår 

studie och ingen spridning av känsligt material har skett vilket stämmer överens med 

Social Research Association (2003) rekommendationer.  

 

Eftersom ett av intervjuföretagen önskade vara anonyma samt att en av författarna arbetar 

på ett av företagen har vi i samband med intervjuer samt tolkning av dem tagit extra 

hänsyn till etiska aspekter. I det stora hela har det valda ämnesområde inte uppfattats som 

speciellt känsligt av intervjuobjekten. Forskningen har heller inte klassats som 

uppdragsforskning. Intervjupersonen på företaget där en av författarna arbetar har blivit 

tillfrågad att delta i undersökningen efter att frågeställningen formulerats och har därför 

ingen koppling till varför forskningen bedrivits. Relationen till detta företag har därför 

inte påverkat resultatet av denna studie (Jacobsen 2002, kap 16). En noggrann genomgång 

av intervjuguiden har även gjorts för att kontrollera att samtliga intervjuare betonar 

frågorna på samma sätt för att standardisera frågeguiden. Detta för intervjuerna senare 

ska kunna bidra till att se mönster mellan de olika företagens förändring i 

ekonomistyrningen, även om det inte var samma personer som genomförde samtliga 

intervjuer (Jacobsen 2002, kap 14).  
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2.8 Metodkritik 

Viss kritik kan riktas mot datainsamlingsmetoden eftersom att vissa delar av MCS-

paketet, framförallt företagskulturen, inte går att studera på bästa sätt genom intervjuer. 

Deltagande observationer är ett exempel på en annan datainsamlingsmetod som skulle 

kunna ha använts som kompletterande datainsamlingsmetod för att se kulturen i 

intervjuföretagen. Företagskulturen skulle kunna studerats på ett mer objektivt sätt, utan 

att intervjupersonens egna värderingar och åsikter formade datainsamlingen. Man hade 

då kunnat få fram hur kulturen faktiskt är på företaget, och inte bara hur 

intervjupersonerna själva beskriver den vara (Bryman & Bell 2013, kap 11). Det hade 

även varit önskvärt att intervjua fler personer på andra nivåer och med andra roller på de 

olika företagen. Det hade gett ett ännu bredare perspektiv på hur MCS har förändrats efter 

strategiförändringen.   

 

Ytterligare en svag sida med intervjustudier är att det kan finnas bortfall genom att 

respondenten glömmer bort att nämna somliga förändringar som möjligen uppstått under 

intervjun som då inte kunnat fås fram. En medvetenhet får då infinna sig om att det kan 

finnas fler förändringar som skett än de som uppkommit under intervjuerna (Bryman & 

Bell 2013, kap 11). Ytterligare en utmaning låg i hur definitionen av MCS skulle 

fastställas. Då vi ville ha en definition som täckte en stor del av företagens kontroller och 

verktyg samt hölls koncist under hela studiens gång valde vi att använda Malmi och 

Browns (2008) ramverk. Detta bidrog till att studien blev väldigt omfattande då ingen del 

i MCS-paketet kunde väljas bort. 
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen består av två huvuddelar. Den första delen presenterar 

Management Control Systems (MCS) som ett paket vilket ligger till grund för denna 

studie, då den ämnar att undersöka förändringen som skett i detta kontrollsystem. I denna 

del presenteras MCS-paketet och dess olika verktyg som används för att styra företag och 

dess anställda i den riktning som önskas (Malmi & Brown 2008). I del två presenteras 

situationsanpassad styrning. Vid en strategiförändring krävs det att företag anpassar sitt 

MCS till rådande förutsättningar, vilket gör situationsanpassad styrning till en viktig del 

vid clicks to bricks. Med situationsanpassad styrning kan företag anpassa sitt MCS till 

dess strategiska riktning (Chenhall 2003). Avslutningsvis presenteras hur dessa två 

avsnitt hänger ihop för att förklara hur MCS påverkar e-handelsföretaget då det 

etablerar fysisk butik. En konceptuell modell beskriver en sammanfattande visuell bild av 

hur MCS som ett paket och situationsanpassad styrning används tillsammans. 

 

3.1 Management Control Systems (MCS)  

Management Control Systems har existerat i nästan 40 år. Det har dock forskats relativt 

lite om det som helhet, utan har snarare delats upp i olika teman och behandlats som 

individuella delar utan att ha blivit sammansatta till en enhet eller ett fenomen. En 

utmaning som man ställs inför när man ska studera MCS är att det är svårt att definiera 

begreppet. Det är även svårt att veta vart man ska dra gränsen - vad ska man inkludera i 

MCS och vad ska exkluderas från definitionen? Den sista svårigheten med att studera 

MCS är att det är ett mycket komplext och omfattande system (Malmi & Brown 2008).   

 

“Our proposed typology starts from the idea that control is about managers ensuring that 

the behaviour of employees (or some other relevant party, such as a collaborating 

organisation) is consistent with the organisation’s objectives and strategy.” (Malmi & 

Brown 2008, s. 295) 

 

Malmi och Brown (2008) har definierat MCS som ett paket av de system som används 

av företaget för att styra sina anställda för att uppnå företagets långsiktiga mål. I detta 

MCS-paket väljer man de system och verktyg som passar organisationen och vidare ska 
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bidra till att styra de anställdas beteende och beslut så att de ligger i linje med 

organisationens mål och strategier. För att MCS-paketet ska vara så effektfullt och 

användbart som möjligt bör det utformas utifrån företagets strategier och situation 

(Chenhall 2003). Malmi och Brown (2008) menar vidare att varje del och verktyg kan ses 

som ett system i sig, som vidare kan ses som ett enskilt MCS. Dock syftar begreppet paket 

till att olika system är utformade av olika personer vid olika tidpunkter samt för olika 

intressen och bör därför ses som ett paket av system, och inte som ett enda system. MCS-

paketet kan inkludera en eller flera av följande olika kontroller: planering, cybernetik, 

belöningssystem, företagskultur och administrativ kontroll. 

 

Utanför definitionen läggs rena system för fastställande av enskilda och specifika beslut. 

Det kan vara de formella verktygen som exempelvis budget och redovisning men även 

de mer informella så som personalurval och utbildning. För att fungera på det mest 

optimala sättet krävs att de sammansatta mekanismerna är konsekventa, det vill säga att 

de strävar efter samma mål (Abernethy & Chua 1996). Det är även väldigt viktigt att 

lämpliga delar är med i systemet och att de kan sammankopplas för att funktionen med 

styrsystemet ska uppfyllas (Malmi & Brown 2008). 

 
Figur 1. Management Control System as a Package. (Malmi & Brown 2008, s. 291)  

 

3.1.1 Planering 
På den högsta nivån i företag finner man den strategiska planeringen, vilket är den 

övergripande strategin som ska omfatta hela företaget. Den strategiska planeringen är ofta 

en vägledning om vad ledningen vill göra som vidare ska genomsyra hela verksamheten 

(Greve 2011, kap 1). I den långsiktiga planeringen bryts den övergripande strategin ner 
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till en mer konkret plan. Den långsiktiga planeringen inom ekonomistyrning 

implementeras i verksamheten i samband med den kortsiktiga planeringen, exempelvis i 

budgeteringen, i diskussioner om vidareutveckling av verksamheten eller i samband med 

budgeteringsprocessen (Anthony et al. 2014, kap 9). Den kortsiktiga planeringen omfattar 

oftast ett tolvmånadersintervall. Denna typ av planering inkluderar därför mål och 

åtgärder som sker inom denna period och har ett taktiskt fokus medan den långsiktiga 

sträcker sig några år framåt i tiden (Malmi & Brown 2008).   

 

Genom att implementera sin långsiktiga planering i den kortsiktiga planeringen och i sina 

kortsiktiga handlingar kan man sammanfattningsvis nå företagets långsiktiga mål, vilken 

är kopplad till företagets övergripande strategi (Anthony et al. 2014, kap 9). Greve (1999, 

kap 1) menar att den strategiska planeringen som bryts ner i både lång- och kortsiktig 

planering har närmat sig ekonomistyrningen i mycket högre grad då man tidigare såg på 

detta som två skilda system.  

 

3.1.2 Cybernetik 
Cybernetisk kontroll innehåller standardmoment för att återkoppla och utvärdera en 

process genom mätning, jämförelse och analys. Det kan kopplas både till styrsystem och 

informationssystem. Genom cybernetiska kontroller kan företag upptäcka oönskade 

avvikelser och därmed försöka hitta förklaringen till varför dessa avvikelser uppkommit 

(Green & Welsh 1988). Genom att koppla samman företagets mål, styra beteende och 

förhindra oönskade avvikelser kan den cybernetiska kontrollen användas och inkluderas 

som en del i MCS. Här ingår budget, finansiella- och icke finansiella mätsystem samt 

hybrid (Malmi & Brown 2008). 

 

3.1.2.1 Budget 
Budgeten har använts som ett verktyg som ska implementera företagets strategi sedan 

1960-talet. Under åren har den fått utstå kritik då den ansetts kosta för mycket pengar och 

ta för mycket tid. Budgeten har dock blivit ett verktyg som många företag fallit tillbaka 

till. Budgeten kan användas som ett planeringsverktyg i syfte om att göra 

resursfördelning, prognostisering, samordning, kontroll och kunskapsutveckling. Den 

kan också användas som ett kontrollverktyg i syfte att göra utvärderingar, mäta prestation, 

ge motivation, åtaganden samt underlätta kommunikation (Greve 2011, kap 1). 
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Bergstrand och Olve (1996) menar att ekonomiska styrmedel och då framförallt budgeten 

är ett mycket starkt verktyg när det kommer till att påverka företaget i den riktning som 

önskas. Vidare menar författarna att budgeten är ett sätt att nå företagets mål och kan 

även underlätta framtida beslut då det tvingas tänka igenom dem i samband med budget.  

 

Budgetering kräver förberedelse och det första året som inkluderas i den långsiktiga 

planeringen bör ligga till grund för budgeten. Denna grund ska innehålla grundläggande 

riktlinjer som personalen sedan ska rätta sig efter, exempelvis villkor för löneökningar 

eller verksamhetspolicys. De tre mest förekommande typerna av budget är: top-down, 

bottom up samt iterativ budgetering. Top-down budgetering styrs mer av företagsledarna, 

medan bottom-up budgetering ger mer utrymme till medarbetarnas åsikter. Iterativ 

budgetering är den mest förekommande bland standardiserade budgetmodeller och ses 

som en mix mellan de två förstnämnda budgetmetoderna. De slutgiltiga förhandlingarna 

utgör dock alltid hjärtat av budgetprocessen oavsett hur processen har gått till och det är 

alltid den högsta chefen som har sista ordet över budgetens utformning (Anthony et al. 

2014, kap 9).  

 

Dunbar (1971) refererar till Dill (1965) som menar att en organisations främsta syfte är 

att generera vinst, men diskuterar sedan vidare att även andra aspekter är viktiga för en 

organisations överlevnad; exempelvis koordinera olika delar av verksamheten och 

utveckla nya produkter. För att kunna göra det behöver man styra människorna i sin 

organisation vilket ofta uppnås via budgetsystem menar Tannenbaum (1968) samt Sord 

och Welsch (1958) via Dunbar (1971). Det är de anställda som utgör den måluppfyllande 

delen av budgeten, vilket gör det extremt viktigt att de anställda accepterar budgetens 

mål.  

 

I sin artikel diskuterar Dunbar (1971) budget som en viktig funktion när företaget ska 

sätta mål samt följa upp dem. Den första frågan han tar upp är vilken svårighetsgrad man 

ska sätta budgetens mål till. Dunbar (1971) menar via Stedry & Key (1966) att mål som 

känns utmanande ses som mer motiverande, medan mål som ses som ouppnåeliga leder 

till en omotiverad personal. Vidare diskuteras om personalen ska få vara med och utforma 

budgetens mål, varpå slutsatsen dras att de anställda måste vara med och sätta budgetens 

mål för att öka acceptansen av budgeten och därav öka måluppfyllelsen. Att enbart föra 

en diskussion med sina anställda om budgetens utformning ger ingen större effekt.  



	 21	

 

3.1.2.2 Finansiella och icke-finansiella mätsystem 
Finansiella mätsystem är något som företag och intressenter under årens lopp har 

utformat allt mer. Anledningen till att företag använder sig av finansiella mätsystem, även 

kallat nyckeltal, är för att mäta tillväxt och finansiell balans, effektivitet samt lönsamhet. 

Beräkningarna används senare för att analysera förutsättningarna för företaget, både hur 

de ligger till idag och hur framtiden ser ut (Nilsson et al. 2002, kap 7). Det finns dock 

ingen reglering över hur de finansiella måtten ska beräknas. På grund av detta finns det 

möjlighet för företagen att utforma beräkningarna av verksamhetens nyckeltal för att få 

dem att se så bra ut som möjligt. Det är därför extremt viktigt att man vid en analys 

kontrollerar företagets beräkningar av respektive mått. Exempel på nyckeltal som 

frekvent används av företag är räntabilitet på eget kapital, kalkylmässigt nettoresultat 

samt economic value added (Bergstrand 2010, kap 8).  

 

Simons (2014, kap 4) beskriver vikten av att företagsledaren har tillgång till information 

om sin verksamhet för att kunna fatta bra och välgrundade beslut. När man pratar om 

information i samband med strategi diskuteras två olika typer; information som handlar 

om att nå mål samt information om eventuella hot. Utöver att informationen måste nå 

chefen, måste information över verksamhetens mål även nå de anställda. För att 

kommunicera information till sina anställda måste ledaren sätta upp mål, planer samt 

milstolpar. Att sätta upp kortsiktiga mål för sina anställda motiverar dem och bidrar till 

att företaget kan nå sina långsiktiga mål.  

 

Även företagsledningen och externa parter, exempelvis banker och samhället, måste 

informeras om verksamhetens strategier och mål. Det vanligaste sättet att delge samt 

samla information är genom att mäta resultatet i verksamheten. Man kan även fokusera 

på att observera processer och/eller mäta inflödet. Den insamlade informationen används 

främst för fem syften: beslutsfattande, kontroll, signalering till sina anställda om vilka 

mål verksamheten vill uppnå, lärande och kontroll samt för extern kommunikation 

Simons (2014, kap 4). För att kunna samla in denna typ av information räcker inte ett 

finansiellt mätsystem, utan det behöver även kompletteras med icke-finansiella mått. 

Icke-finansiella mått blir allt mer vanligt och viktigt inom MCS och kan komplettera det 

de finansiella måtten saknar (Malmi & Brown 2008). Typiska icke-finansiella mått är 
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kundnöjdhet, som till exempel leveranser i tid, och kvalitet, genom bland annat andel 

kassationer (Anthony et al. 2014, kap 10). 

 

3.1.2.3 Hybrid 
Hybrid inkluderar en sammansättning av både finansiella och icke-finansiella mått 

(Malmi & Brown 2008). Ett sätt att integrera all information till alla intressenter så att de 

tar del av samma informationsflöde är genom att bygga upp ett balanserat styrkort. Detta 

styrkort innehåller fyra perspektiv med både icke finansiella och finansiella mått. De fyra 

perspektiven är kundperspektivet, det finansiella perspektivet, processperspektivet samt 

utvecklingsperspektivet. Ett balanserat styrkort som lyckas integrera alla intressenters 

intressen och få alla att jobba mot samma mål är utformat så att företagets strategi och 

visioner reflekteras i måtten. I det balanserade styrkortet mäts prestationer samt vad som 

driver prestationer. Genom att använda sig av ett balanserat styrkort kan företaget sätta 

upp mål och delmål vilket gör att hela företaget tillsammans jobbar och motiveras till att 

verksamhetens långsiktiga mål uppnås (Kaplan & Norton 1996).  

 

3.1.3 Belöningssystem 
Malmi och Brown (2008) ser belöningssystem som ett sätt att styra anställda genom att 

motivera dem och på så vis kunna höja prestationen hos dem. Genom belöningssystem 

kan belöningar sättas upp för att uppnå målkongruens inom företaget. Vanligtvis är 

belöningar kopplade till den cybernetiska kontrollen såsom budget, finansiella nyckeltal 

och icke-finansiella mätsystem. Malmi och Brown menar dock vidare att det är viktigt att 

överväga att koppla belöningssystem till andra kontroller som fokuserar på att behålla de 

anställda samt bevara kulturen i företaget. Det kan exempelvis genomföras genom att 

implementera belöningar till en hel grupp. Otley (1999) understryker vikten av att koppla 

belöningssystemet till rätt typ av kontroll. Ett belöningssystem grundat på budget blir 

irrelevant om företaget exempelvis använder sig av ett balanserat styrkort. Därför måste 

belöningssystemen utformas noggrant och kopplas till rätt kontroll för att det ska uppfylla 

någon funktion i företaget.   

 

Dunbar (1971) lyfter i sin artikel frågan om personalen ska få finansiella belöningar i 

samband med budgetens måluppfyllelse. Slutsatsen av detta är att en finansiell belöning 

baserad på ökad prestation ökar motivationen hos personalen. Ett standardiserat 
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belöningssystem kan dock leda till att personalen sänker sina mål för att nå belöningen 

fortare menar Dunbar och refererar till vetenskapliga experiment utförda av Locke et al. 

(1968). En ytterligare fråga som framkommer är ifall andra belöningar än finansiella kan 

leda till ökad måluppfyllelse. Man ska inte underskatta människans tävlingsinstinkt och 

vilja att prestera för att uppnå mål som de satt upp för sig själva. Företag bör därför välja 

att inte alltid motivera med hjälp av finansiella belöningar då det ibland kan leda till att 

personer inte gör mer än de behöver (Weick 1964 genom Dunbar 1971).  

 

3.1.4 Administration 
Malmi och Brown (2008) nämner tre typer av administrativa kontroller. Organisationens 

design och struktur beskrivs av Flamholtz (1983) som en typ av kontroll som reducerar 

variationer i beteende och ökar förutsägbarheten i de anställdas handlingar. Genom 

specificerade och kontrollerade arbetsuppgifter hos anställda kan företaget bättre styra 

arbetet då marginaler för fel och ineffektivitet blir lägre. Det gör att företaget lättare kan 

förutse vad som ska presteras av företaget och dess anställda.  

 

Styrningsstrukturer inom organisationen klassificeras som företagets sammansättning av 

styrelse. Det kan till exempel vara olika lednings- och projektgrupper. Det inkluderar 

även formella linjer och ansvarsskyldigheter för auktoritet (Abernethy & Chua 1996). 

Eftersom styrelsens sammansättning ser olika ut i olika organisationer så bör man inte 

generalisera dem. Istället bör man se till hur varje organisations struktur är uppbyggd och 

koppla samman den med de andra kontrollerna (Malmi & Brown 2008). Ett företags 

struktur kan vara uppbyggd som antingen decentraliserad eller centraliserad. En 

decentraliserad struktur kännetecknas genom att man delegerar ut ansvar till de lägre 

nivåerna i företaget och tillhandahåller dem tillräckligt med material och formella 

resurser för att kunna utföra denna befogenhet. En centraliserad struktur beskrivs som 

motsatsen och innebär att besluten och strukturen är koncentrerad till en viss punkt 

(Anthony et al. 2014, kap 5). 

 

Inom MCS kan ansvaret fördelas i en decentraliserad struktur genom resultatenheter. 

Resultatenheter mäter både in- och utflöde där syftet är att gå med vinst; ett resultatansvar. 

Denna typ av ansvar anses förbättra besluten i företaget samt öka konkurrenskraften. Det 
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för även med sig nackdelar då kontrollen kan gå förlorad och att fokus läggs på ett allt 

för kortsiktigt tänkande (Anthony et al. 2014, kap 7).  

 

Paulsson (1993) diskuterar en modell som han kallar för köp- och säljmodell.  I sin 

diskussion om resultatenheter baserar han sina resonemang på den grundläggande idéen 

för situationsanpassad styrning - att utveckling av administrativa system ska baseras på 

en analys över vilka externa samt interna förutsättningar som finns i organisationen. 

Modellen syftar till central planering samt lokalt ansvar genom uppställning och mätning 

av resultat med hjälp av resultatmått. Denna modell är dock inte så välkänd i litteraturen 

och Paulsson tar därför istället avstamp i litteraturens begrepp “resultatenhet”. Begreppet 

går bra att använda i diskussionen då man i en köp- och säljmodell överlåter det säljande 

ansvaret till de ansvariga cheferna på varje enhet.  

 

Dermer (1977) genom Paulsson (1993) menar att flera punkter måste uppfyllas för att 

man framgångsrikt ska kunna styra en organisatorisk enhet som en resultatenhet. 

Organisationens informationssystem måste vara utformat så det ger relevant underlag för 

beslutsfattares beslut. Det är av stor vikt att chefer på varje enhet är tillräckligt 

kompetenta för att hantera ansvaret för att driva en resultatenhet samt att insatsfaktorer, 

som exempelvis prestationer, måste kunna utvärderas genom siffror så att kostnader och 

intäkter ska kunna fastställas. Fortsättningsvis är det även är av stor vikt att högsta 

ledningen stöttar förändringen till hundra procent och samtidigt förlitar sig på 

enhetschefen. Enhetschefen bör även ha stort inflytande över produktionsfaktorerna som 

används i verksamheten. Enhetens verksamhet bör drivas oberoende av andra 

verksamheter i organisationen och då ansvarsfördelningen är annorlunda bör man vara 

beredd på att vissa system kan behöva bytas ut. Paulsson (1993) förklarar att resultatenhet 

i grunden för styrmodeller ofta används av stora privata företag. Ouchi (1977) har studerat 

sambandet mellan organisatoriska förutsättningar; tillgängligheten på prestationsmått 

samt ledningens kunskap om transformationsprocessen, och olika styrformer.  
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Figur 2. Organisatoriska förutsättningar och dess styrformer (Ouchi 1977). 

 

Riktlinjer och rutiner inkluderar standardrutiner och praxis (Macintosh & Daft 1987) 

och  regler och policys (Simons 1987). Inom riktlinjer och rutiner inkluderas även 

åtgärdskontroller som bland annat sätter begränsningar i handlingssätt och redogör för 

åtgärdsansvar (Merchant & Van der Stede 2007). Dessa riktlinjer och rutiner existerar 

som ett verktyg som chefer kan använda för att styra beteendet hos de anställda mot 

företagets mål (Malmi & Brown 2008).  

 

3.1.5 Företagskultur 
Företagskultur räknas som ett kontrollsystem när det används för att kontrollera 

människors beteende (Malmi & Brown 2008). Företagskulturen är av stor betydelse som 

intern faktor på ett företag. Den handlar om delade värdegrunder och normer inom 

företaget som styr beteende och antagande. Denna företagskultur är ofta outtalad men är 

ändå något som präglar hela företaget. Det är angeläget att ledningen är medveten om 

vilken företagskultur som finns. Företagskulturen är många gånger påverkad av till 

exempel VD:ns personliga principer och värderingar och är väldigt svår att ändra på då 

de anställda på ett företag gärna agerar och gör som de alltid har gjort (Anthony et al. 

2014, kap 3). Flamholtz (1985) refererar till Ouchi (1979) och beskriver företagskultur 
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som den breda definitionen innehållande värderingar och normativa mönster, vilka styr 

de anställdas beteende, genomförande och företagets policys. Företagskulturen kan enligt 

Malmi och Brown (2008) delas upp i tre olika delar av kontroll; värdebaserad kontroll, 

symbolbaserad kontroll samt klankontroll.  

 

Värdebaserad kontroll definieras av de värderingar som företagets ledning förmedlar ut 

till sina anställda för att de ska känna tilltro till affärsidén (Simons 1995). Genom att 

framgångsrikt implementera företagets värderingar till sina anställda skapas 

målkongruens, vilket gör att organisationen lättare når sina gemensamma mål (Flamholtz 

1985).  

 

Symbolbaserad kontroll liknas enligt Schein (1997), via Malmi och Brown (2008), vid 

när företaget använder sig av visuella uttryck för att skapa den företagskultur det 

eftersträvar. Användning av öppna kontorslandskap för att skapa en miljö som styr de 

anställdas beteende mot att kommunicera och samarbeta mer, eller att införa arbetskläder 

för att skapa en mer professionell känsla i företaget är exempel på sätt att styra sin 

verksamhet med hjälp av symbolbaserad kontroll (Malmi & Brown 2008).  

 

Med klankontroll menar Ouchi (1979) genom Malmi och Brown (2008) att man kan 

implementera företagets värderingar hos de anställda genom att implementera dem i 

klanens ritualer. Klankontroller innefattar normer av ömsesidighet, värderingar och en 

legitim auktoritet. Informationskravet bygger på traditioner i verksamheten. Anledningen 

till att det är möjligt att styra sina anställda via klanens ritualer är att varje individ utsätts 

för en social process från den klan de tillhör vilken ingjuter dem speciella kunskaper och 

värderingar. Exempel på klaner är profession, en organisatorisk enhet eller en division.  

 

3.2 Situationsanpassad styrning 

För att en organisation ska kunna styras på bästa möjliga sätt i en ständigt föränderlig 

miljö krävs det att styrningen anpassas utefter detta. Genom situationsanpassad styrning, 

även kallad contingency theory, utformas MCS utefter vilka strategier organisationen har 

(Chenhall 2003). Den situationsanpassade styrningen är både självklar och viktig för att 
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företag och dess strategier ska vara framgångsrika. Den förbättrar och underlättar 

strategival vilket leder till förbättringar i både små och stora företag som helhet (Hoffer 

1975). Styrsystem är väldigt viktiga när företag upplever nya situationer då de genomgår 

strategiska förändringar. Styrsystem används förutom vid de traditionella sätten som 

övervakning och mätning även för att kommunicera nya strategiförändringar samt för att 

se till att hela företaget strävar mot samma mål. Styrsystemen används både vid 

omfattande förändringar och även vid mindre omfattande utveckling av strategier 

(Simons 1994) 

 

Situationsanpassad styrning uppkom som en alternativ väg inom organisationsteorin för 

att organisationen skulle kunna hantera sin kärnkompetens i en föränderlig miljö 

(Chenhall 2003). Teorin grundas i idén om att det inte finns ett bästa sätt att styra 

organisationen på. Alla organisationers olikheter är en ytterligare anledning till att 

styrningen samt användningen av MCS måste anpassas utefter den specifika 

organisationens individuella förutsättningar (Otley 2016). Centralt i situationsanpassad 

styrning är att matcha ett så passande MCS som möjligt till organisationens strategiska 

riktning (Tucker & Parker 2015). Langfield-Smith (1997) beskriver att 

situationsanpassad styrning behöver ha någon form av mått på hur organisationen 

presterar. Organisationen kan då jämföra hur den presterade inom dessa mått tidigare för 

att på så vis kunna finna ett optimalt förhållande mellan ett passande MCS och sin 

strategiska riktning.  

 

Chenhall (2003) presenterar att tidigare forskning har beskrivit att bästa effekt av MCS 

nås genom att designa ett system för varje enskilt företag med hänsyn till vad som passar 

bäst till dess miljö, teknologi, storlek, struktur, strategi och nationell kultur. 

Användningen av MCS diskuteras dock ha fått utvägar som varit både användbara och 

oanvändbara. Om MCS i ett företag anses användbart så får kontrollsystemet en mycket 

positiv genomslagskraft genom att individerna i företaget är tillfredsställda och tar del av 

viktig information. Vidare tar företagets ledning bättre beslut och gör att hela företaget 

strävar efter samma mål. Vidare menar Chenhall att när MCS är oanvändbart kan detta 

bero på att man implementerat det på ett felaktigt sätt i företaget, med tanke på att ett 

effektivt MCS ska vara designat efter företagets situation och dess egenskaper.  
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Det har uppkommit en del kritik mot situationsanpassad styrning. Även då det ses som 

mycket betydande i teorin, kan det vara svårt att applicera i verkligheten. Anledningen 

till det är att det inte finns någon specifik beskrivning över hur situationsanpassad 

styrning ska tillämpas, utan det beror på företagets förutsättningar utifrån bara delvis 

förstådda interna och externa variabler. Situationsanpassad styrning ger även en 

ofullständig bild av organisationen. Situationsanpassad styrning underskattar även de 

mänskliga faktorerna, exempelvis organisationens kultur. Slutligen är affärsmiljöer 

ständigt under förändring, vilket gör det svårt att hitta den rätta balansen mellan struktur 

och miljö. Man har istället diskuterat andra sätt att styra genom att finna en lämplig balans 

mellan människor, affärsmiljö samt företagets uppgifter. Vissa menar att det gäller att 

hitta de variabler som har störst inverkan på organisationen medan andra menar att det 

gäller att identifiera kulturen (Brooks 2009, kap 2).  

 

3.2.1 Situationsfaktorer som påverkar styrningen 
Fisher (1998) beskriver hur tillvägagångssättet för att ta fram en modell för 

situationsanpassad styrning kräver ett framtagande av variabler som påverkar företagets 

kontroll och prestationer. Variablerna tas vanligen fram på ad hoc-basis, vilket betyder 

att de tas fram allt eftersom de inträffar eller påträffas och är inget som företaget planerar 

för. Processen att ta fram situationsfaktorer som påverkar styrningen kan ses som iterativ 

då somliga faktorer är framtagna av företaget medan andra uppkommit som ett resultat 

av tidigare beslut och handlingar. Utöver dessa variabler finns det även yttre 

makrofaktorer. Det finns enligt Fisher väldigt lite forskning angående vilka variabler som 

är passande för denna modell, men hävdar att det finns fem huvudsakliga områden som 

oftast används vid empiriska studier inom situationsanpassad styrning. Dessa 

huvudområden ramar inte in alla variabler som påverkar organisationers kontroll och 

prestationer, vilket styrks av flertalet forskare, så som Hoffer (1975) som i sin forskning 

fått fram 54 variabler. De olika variablernas vikter hävdas inte heller vara likvärdiga för 

varje variabel, utan Fisher (1998) utesluter inte att somliga variabler har en större 

inverkan på organisationer än andra.  

 

3.2.1.1 Osäkerhet 
Osäkerhet finns både i form av inre och yttre faktorer, där de inre faktorerna främst gäller 

arbetsuppgifter och de yttre faktorerna är miljön företag verkar i. Om de anställda känner 
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en osäkerhet angående vad som förväntas av dem samt hur input ska bearbetas till output 

kommer detta påverka företagets prestationer (Fisher 1998). Företagen kan få bättre 

kontroll över de anställda då arbetsuppgifter kan kontrolleras genom tydliggörande av 

arbetsuppgifter samt mer standardiserade arbetsuppgifter (Langfield-Smith 1997). Yttre 

faktorer i form av konjunktur, konkurrenter, statliga institutioners regleringar, kunder och 

liknande har ovissa beteendemönster vilket bidrar till osäkerhet (Fisher 1998). Företagen 

handskas med osäkerhet på daglig basis och måste då samtidigt ha en medvetenhet och 

styrning anpassad till osäkerheten för att på bästa sätt kunna implementera sina strategier 

och därigenom kunna parera för dem i bästa möjliga mån. Något som fastställts angående 

MCS är att ju högre osäkerheten är som råder i den yttre miljön, desto mer kommer MCS 

att bli öppet och fokusera på en hantering av omgivningen. En turbulent och fientlig yttre 

miljö kräver att företaget förlitar sig mer på formella kontroller och där bland traditionella 

budgetar (Chenhall 2003). Ett företag som befinner sig på en marknad med hög osäkerhet 

och som ses som dynamisk kräver system som är anpassningsbara och därmed kan vara 

behjälpliga för företaget då oförutsägbara situationer eller händelser uppstår. Osäkerheten 

i företags omgivning har ökat med åren vilket bland annat förklaras genom den globala 

ekonomins påverkan och att det därmed har uppstått en högre konkurrens (Otley 2016).  

 

3.2.1.2 Marknadens konkurrens och fientlighet 
Detaljhandeln befinner sig just nu i den mest konkurrensutsatta miljön någonsin. 

Företagen i detaljhandeln tvingas då finna innovativa lösningar för att vara fortsatt 

relevanta för kunden. Genom ny teknik kan företagen integrera sina olika 

distributionskanaler och därmed ge en ny innebörd för fysisk butik. Tekniken ska inte ses 

som ett substitut till fysisk butik utan snarare som ett komplement för att höja kvaliteten 

för kunden (Blázquez 2014).  

 

Befinner sig ett företag på en marknad med hög konkurrens i sitt geografiska område 

resulterar en hög nivå av kundservice i ett förvärv av kunder från sina konkurrenter, 

medan en låg nivå av kundservice istället innebär att företaget förlorar kunder till sina 

konkurrenter (Banker et al. 1996). Vid en intensiv konkurrens är det viktigt att företagen 

kontrollerar och har uppsikt över den yttre miljön, medan företagen i en mindre 

konkurrensutsatt miljö inte har samma behov av att bearbeta ytterligare information. Om 

de underordnade anställda har en större delaktighet i budgetarbetet vid en 
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konkurrensutsatt miljö ger det en förbättrad prestation för företaget, ett underlättade av 

beslutstagande samt en ökad trivsel för de anställda. Vid en mindre konkurrensutsatt miljö 

får detta motsatt effekt (Chong et al. 2005). 

 

Företag som befinner sig på e-handelsmarknaden har en konkurrensfördel genom att de 

kan inneha ett större utbud av lager i olika storlekar och färger av varorna. De kan även 

ha lägre kostnader i form av exempelvis ett minskat behov av anställda samt lokalhyra då 

de inte behöver befinna sig på de mest attraktiva geografiska platserna för att nå kunderna. 

E-handelsföretagen får därmed lägre kostnader vid denna handelsform men kan dock ses 

som mindre attraktiva att handla från då kunden får vänta på leveransen (Sharma & 

Krishnan 2002). En ytterligare utmaning för e-handelsföretag är svårigheten att prova 

varorna, vilket har föranlett stora returflöden (e-barometern, 2015). Allt som tekniken ger 

upphov till nya lösningar anstränger sig företag för att hitta innovativa lösningar för att 

förhindra de stora returflödena (Blázquez 2014). 

 

Tse (2007) hävdar att trots internethandelns många fördelar i form av lägre kostnader och 

tillgänglighet dygnet runt, brister konceptet när det kommer till kundkontakten. Det är 

inte lika enkelt att fånga kundernas förtroende via internet som det är i en fysisk butik. 

Konkurrensfördelarna som fås genom innehavet av fysiska butiker är således att de bidrar 

till att kunden får en i det stora hela ökad kundnöjdhet. Det är även betydligt billigare att 

förvärva och bevara kunder i en fysisk butik än det är i en e-handelsbutik (Sharma & 

Krishnan 2002). En annan konkurrensfördel som uppnås genom att inneha fysisk butik är 

att företaget kan tillhandahålla en positiv upplevelse för kunden som inte kan motsvaras 

genom ett elektroniskt besök på en webbshop (Blázquez 2014). 

 

3.2.1.3 Tillväxt  
Tillväxt är till viss del kopplat till var i livscykeln ett företag befinner sig samt till dess 

strategi. De tre faserna i företags livscykel är tillväxtfas, mognadsfas och nedgångsfasen. 

Tillväxtfasen är det tidigaste stadiet i ett företags livscykel som syftar till investeringar 

och utveckling av produkter samt processer som ska få företaget att utvecklas. I 

tillväxtfasen betonas vikten av försäljningsökning, försäljning till nya kunder, produkt- 

och processutveckling samt framtagning av nya försäljningssätt, marknadsföring och 

distributionskanaler. Mognadsfasen innebär att företagen fortfarande utför investeringar 
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och återinvesteringar som fokuserar på att reducera flaskhalsar, ständiga förbättringar och 

att utöka sin förmåga och kapacitet. Företagen upprätthåller sin existerande 

marknadsandel men kan även växa från år till år (Kaplan & Norton 1996).  

 

Tillväxt påverkas av ett flertal olika faktorer, både interna och externa. Faktorer som finns 

internt i ett företag och som påverkar dess tillväxt är bland annat utformningen samt hur 

företaget arbetar strategiskt. Ytterligare är gynnsamma förutsättningar på marknaden 

genom exempelvis efterfrågan på den vara eller tjänst som företaget i fråga tillhandahåller 

en yttre faktor som inverkar på företagets tillväxt. Tillväxt kan mätas på olika sätt, bland 

annat omsättningstillväxten samt tillväxt i antal anställda i företaget (Mattsson 2001). 

När ett företag upplever en ökad tillväxt kräver det att företaget utvecklar styrningen 

genom att behovet av formella styrmedel ökar. Likaså kräver en snabb tillväxt att 

företaget måste decentraliseras i form av ansvar och beslut (Churchill & Lewis 1983).  

 

3.2.1.4 Struktur 
Strukturen är en faktor i företags sammansättning som har en inverkan på styrningen 

(Fisher 1998). Brooks (2009, kap 2) menar att företag anpassar sin styrning utefter vilken 

miljö företaget verkar i. I en mer stabil miljö verkar företag som ofta utformar en 

mekanistisk struktur vilket har ett grundantagande om att människor endast jobbar för att 

de vill tjäna pengar. Företagen har en hierarkisk och formell struktur och stor vikt läggs 

vid planering och budgetering. Dessa företag tillämpar ofta en lågkostnadsstrategi. De 

företag som verkar i en mer föränderlig miljö verkar ofta i en organisk struktur som är 

uppbyggt på ett antagande om att människor vill jobba och tyngden ligger på samarbete, 

gemensamma mål samt människor och dess kultur. Dessa företag ägnar sig ofta åt en 

differentieringsstrategi (Anthony et al. 2014, kap 4). Något som kan fälla företag är att 

utforma ett mekanistiskt styrsystem när de egentligen verkar i en föränderlig miljö 

(Brooks 2009, kap 2). 

 

3.2.1.5 Observerbara faktorer 
Observerbara faktorer inkluderar prestationsmätning och handlar om att man kan styra 

de anställda och företaget som helhet genom att utvärdera de observerbara faktorerna 

genom mätning på olika sätt. Om mätningarna visar ett bra resultat sker belöningar. 

Faktorn som mäts kan antingen vara en ren effekt av en av de anställdas prestation som 



	 32	

då syftar till att mäta beteende. Det kan även vara det slutliga resultatet av dessa effekter 

som då istället syftar till effektreglering. Inom prestationsmätning är det viktigt att den 

som utvärderar enbart fokuserar på de variabler som faktiskt är observerbara (Fisher 

1998). Otley (2016) refererar till en studie av Hopwood (1972, 1974a) som kom fram till 

att om chefer hade en hög prioritering till prestationsmätning kopplade till företagets 

redovisning och då i synnerhet budgeten för att mäta de anställdas prestationer, lyckades 

man styra dem i högre grad. Otley (2016) ställde sig dock emot detta och menade på att 

denna studie syftade till företag som inte agerade som självständiga enheter. En studie 

bekräftade detta antagande som resulterade i att prestationsmätning fick olika effekter 

beroende på om företagets enheter agerade i beroende till varandra eller om de agerade 

självständigt. Efterföljande forskning inom området påvisade att det var fler faktorer som 

påverkade om prestationsmätning var effektfullt. Dessa faktorer var till exempel 

företagets storlek eller om det handlade om en privat eller offentlig sektor. Efter flera års 

vidare forskning visar det sig att dagens moderna organisationer kan få positiva effekter 

av att använda sig av prestationsmätning. Det är dock viktigt att denna mätning inte får 

för mycket fokus vilket istället begränsar de anställdas agerande och att de inte jobbar 

mot företagets mål. Bäst effekt sker även om man tillämpar det genom att mäta både 

finansiella mått liksom icke-finansiella mått (Otley 2016).  

 

3.2.1.6 Strategi 
En strategi är en formulering av en organisations framtida mål och planer som ska leda 

organisationen i dess önskvärda riktning för att på så vis kunna uppnå målen (Anthony et 

al. 2014, kap 2). Greve (1999, kap 1) beskriver att olika strategier kräver olika sorters 

styrning. Styrsystemet måste anpassas till den valda strategin. Strategi är en faktor som 

inverkar på företagets styrning som inkluderar företagets mål samt hur strategin ska 

utformas så att företaget är konkurrenskraftigt. Strategin måste även anpassas utefter vart 

företaget är i sin livscykel (Fisher 1998). För att implementera strategier i företag krävs 

verktyg inom prestationsmätning och kontrollsystem. Utan dessa verktyg blir det 

problematiskt att implementera strategier på ett effektivt sätt i ett företag (Simons 2014, 

kap 4).  

 

 

Generisk strategi 
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Porter (1980, kap 2) förklarar att det finns olika vägar att agera på när det kommer till att 

reagera på möjligheter i den externa miljön och hur man drar nytta av hållbara 

konkurrensfördelar. Det kan företag göra genom att inneha en lågkostnadsstrategi som 

innebär att företaget konkurrerar genom att ha lägre priser än sina konkurrenter. 

Motsatsen är en differentieringsstrategi som innebär att företaget ska erbjuda kunden 

något unikt såsom service eller en viss design som inte kan återfinnas hos konkurrenterna. 

Styrningen anpassas efter företagets diversifiering som syftar till mångfalden i företagets 

produktlinje (Fisher 1998). Ett fåtal företag kan även lyckas befinna sig i en kombination 

av lågkostnads och differentieringsstrategin. Likaså kan företaget befinna sig “fast i 

mitten” vilket innebär att strategin inte är så pass uttalad och planerad vilket resulterar i 

att företaget inte lyckas konkurrera med något utav alternativen (Porter 1980, kap 2). 

 
Figur 3. Generisk strategi. (Porter 1980, s. 39)  

 

Omnikanalhandel 

E-barometern (2015) diskuterar ett begrepp som idag fått namnet omnikanalhandel, även 

kallat för sömnlös shopping. Strategin syftar till en integrering av de olika distributions- 

och marknadsföringskanalerna för att skapa en så friktionsfri och lättillgänglig 

handelsmiljö för konsumenten som möjligt. 2015 var året då företagen tog med sig 

omnikanalhandeln in i styrelserummet. Efter en undersökning utförd av e-barometern 

menar majoriteten företag att de förbättrat sin omnikanalhandel i form av mer integrerade 
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affärssystem samt att kunden möts av samma priser i olika kanaler. De flesta företagen 

menar dock att de fortfarande har mycket att jobba på när det kommer till lojalitetsfrågor, 

personifierade erbjudanden och organisatoriska frågor. Lyckas butik och e-handel länkas 

samman skapas den bästa konkurrenskraften för företaget (Tse 2007). 

 

Integrationen mellan företagets kanaler har blivit extremt betydande och företagen tycks 

ha anammat detta tankesätt (e-barometern, 2015). Något av det farligaste som ett företag 

i dagens samhälle kan, och ibland ses, göra är att sätta upp de olika kanalerna som separata 

enheter som tävlar mot varandra - det vill säga suboptimering. Det kommer på lång sikt 

missgynna företaget då kunderna inte får en enhetlig bild av företagets varumärke och 

därför inte upplever att företaget erbjuder obegränsad konsumtion (Pitrowizc & 

Cuthbertson 2014).  

 

3.2.2 Samverkan mellan strategi, situationsanpassad styrning och MCS 
MCS används för att företag ska kunna implementera sina strategier. Strategierna är 

formulerade för att få företaget att nå sina mål (Anthony et al. 2014, kap 2). För att 

tydligare kunna skilja på samt se hur strategier och MCS kopplas ihop följer citatet 

“Strategy formulation is the process of deciding on new strategies; management control 

is the process of implementing those strategies” (ibid, s. 47)  

 

Chefer kan åstadkomma en kontroll av företaget vid användning av ett MCS och på så 

vis skapa bättre förutsättningar för att företaget ska kunna nå sina mål. För att dessa 

förutsättningar ska bli goda krävs det att företag anpassar sitt MCS till de strategier 

företaget ämnar att implementera samt till faktorer som påverkar företagets prestation och 

kontroll (Fisher 1998). Anpassningen innebär att företaget använder sig av 

situationsanpassad styrning. Lyckas företagen med detta kommer MCS ha en god 

genomslagskraft i företaget (Chenhall 2003). På samma sätt kan företag vid en strategisk 

förändring använda sig av styrmedel i sitt MCS för att kontrollera samt styra företaget till 

att anpassa sig utefter den nya strategiska riktningen (Simons 1994). 
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Figur 4. Konceptuell modell/Analysmodell. 

 

Konceptuell modell  

Modellen visar sambandet mellan de olika teorierna. Teorin om situationsanpassad 

styrning används vid de olika delarna av MCS, vilket förklarar placeringen av 

situationsfaktorer. Ord som identifierats i teorin som är övergripande för 

ekonomistyrning är; styra, beteende, mål, målkongruens, måluppfyllelse, kontroll samt 

påverka. Dessa ord har placerats under situationsanpassad styrning och över resterande 

begrepp eftersom dessa ord kan identifieras i två eller flera delar i resterande del av 

modellen. Modellen är sedan konstruerad utefter Malmi och Browns (2008) modell över 

MCS som ett paket. Därefter har ord från respektive del i paketet identifierats från 

teoriavsnittet och på så vis placerats in i modellen.  
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4. Empiri 
Empirikapitlet är uppdelat i två delar, där varje del presenterar ett intervjuföretag. Två 

intervjuer har skett på vardera intervjuföretag. Avsnitten för respektive intervjuföretag 

är sedan indelat i avsnitt som behandlar de olika MCS-verktygen, strategi samt 

förändring som upplevdes vid clicks to bricks. 

 

4.1 Bubbleroom  

 
Figur 5. Faktaruta Bubbleroom. (New Bubbleroom Sweden AB 2011-2014) 

 

4.1.1 Påverkan av strategiförändring 
Olofsson hävdar att strategiförändringen att även starta fysisk butik inte har påverkat 

företaget så mycket som helhet, utan snarare på butiksnivå. Då modekoncernen har sin 

grund i distanshandel, både vad gäller postorder och e-handel, har de behövt anpassa sin 

marknadsföring då exempelvis traditionell tv och tryckt material inte längre har lika stort 

genomslag. Att etablera butik sågs då som ett sätt att nå ut; både som en försäljningskanal 

samt även som en marknadsföringskanal där man syns och hörs mer. Olofsson hävdar att 

Bubbleroom tror på fysisk butik och att möta kunden vilket var en av de största 

anledningarna till att starta fysisk butik. Hars menar att en del kunder som upptäckt 

Bubblerooms butiker inte kände till dem genom deras webbshop och anser därför att 

fysisk butik har varit ett sätt att bygga deras varumärke för att synas. Därmed kunde en 
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av nackdelarna från e-handeln motverkas, just att företaget inte längre missar närvaron 

av kunders trafik på stan. 

 

Det konstateras av Olofsson att butik skiljde sig från, och var något helt annat än, e-

handel. För att det ska bli lönsamt krävs en helt annan detaljnivå på ett annat sätt än de 

arbetar idag och sågs då som väsensskilt från e-handeln. Det krävs ett helt annat tänk samt 

att mäta och vara närvarande hela tiden. Vid etableringen av fysisk butik menar Olofsson 

att det på det stora hela inte förändrades så mycket utan att att de bara såg att det ställdes 

helt andra krav.  

 

Hars hävdar även att den fysiska butiken ger upphov till en ytterligare komplexitet vid 

exempelvis inköp då varor som köps in ska passa butiksformatet. Det gav upphov till mer 

logistik då varor ska skickas och fyllas på några gånger i veckan i butikerna. Hars menar 

då att det krävdes ett förnyat internt system för att klara av de ytterligare logistiska 

processerna som uppkom i och med de nya butikerna; både då det gäller utskick av varor 

men även för rapportering av exempelvis lagernivåer hos butikerna. I början vid 

etableringen av fysisk butik var e-handeln och handel i fysisk butik skilda och hade inte 

samma erbjudanden i de olika kanalerna. 

 

“...det har ju inte varit så bra heller från ett kundperspektiv, exempelvis om de ser 

någonting på nätet eller får ett mail och sen kommer in i butiken så är det något helt 

annat.” “...Men det är någonting som vi jobbar med mer och mer, att få det mer att det 

ska bli mer samma, så att kunden upplever kanalerna mer integrerade. Detta har vi gjort 

stora framsteg med denna säsongen, att vi jobbar mer ihop så att det blir mer integrerat.”  

- Kristin Hars 

 

Något som förändrats den senaste tiden är att e-handeln och fysisk butik i allt större 

utsträckning har börjat integrera sina kanaler genom att ha samma kampanjer och bilder 

i bägge kanalerna för att ge kunderna samma känsla av Bubbleroom i butiken. Hars menar 

att de tidigare haft skilda kampanjer men att det inte är bra ur ett kundperspektiv. 

Sortimentet skiljer sig lite då fysisk butik framförallt har mycket produkter från de fyra 

egna märkena.  
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“Vi vill hitta en mallbutik. En lönsam mallbutik och när vi väl har den mallbutiken då 

kommer vi vara jätteintresserade av att se hur vi kan skala upp denna verksamheten. “  

- Tony Olofsson  

 

I ganska rask takt öppnades tre butiker. Tillvägagångssättet beskrivs som en testperiod 

som syftade till att hitta den storlek på butik som passade Bubbleroom och deras sortiment 

bäst samt där de trodde sig kunna få bäst lönsamhet. Hittills har butikerna gått med 

underskott. Bubbleroom vill hitta en mallbutik och när den fungerar vill de etablera flera 

butiker. Butiksstorleken medium var den som visade sig vara överlägset mest passande 

för dem. Därför har de nu stängt en butik som var alldeles för komplex och stor, vilket 

resulterat i att de i nuläget har två butiker kvar som de driver. Det är just nu fokus på 

forskning och utveckling över butikerna för Bubbleroom som känner sig relativt trygga i 

att ha hittat rätt storlek på butiken, men de anser att de behöver se över luckor i 

sortimentet.  

 

“När de väl öppnar butik i ett område så växer också e-handeln i det området där butiken 

startas. Det har vi hört från andra aktörer och även vi upptäckte det som att vi blev 

starkare i Stockholmsområdet, specifikt kanske lite starkare i de här områdena där vi 

också öppnade butikerna då. Lite svårt att mäta det där exakt, men vi upplevde att även 

e-handeln växte i de områdena. Det är ju positivt, då tyder det ju på på något sätt att det 

här också är delvis lite en marknadsföringskanal som gör att kunderna blir medvetna om 

oss och vet om att vi finns.” - Tony Olofsson 

 

Vid frågan angående hur ekonomistyrningen främst förändrats svarar Olofsson; 

 

“Vad hade vi för ekonomistyrning innan? Ja, då kan vi ju säga att då var ju varje marknad 

som en butik kan man nästan säga. Då analyserade vi varje marknad och tittade på de 

nedlagda marknadsföringsinsatserna vi gör, vad får det för effekt? Vi mäter antal 

köpande kunder vi får, vi följer ordervärden och så vidare. Helt plötsligt startar vi butik 

då. Oj! Hur ska vi följa upp det? Nja, det är nog inte riktigt samma grej. Utan här måste 

vi ner och mäta hur många besökare har vi? Hur många av dem i procent handlar? Hur 

många köp görs varje dag? Vad är snittköpet? Hur många artiklar görs per köp? Hur 

mycket returneras? Hur mycket är sänkningsgraden? Vad är marginalen? Det blir ett 

helt annat tänk på något sätt.” - Tony Olofsson 
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4.1.2 Strategi 
Visionen samt strategin för Bubbleroom är att vara nummer ett inom festmode för kvinnor 

i Norden. Olofsson hävdar att Bubbleroom inte bara kan köpa in samma produkter som 

andra liknande företag såsom Nelly och Zalando, och “skrika högst med megafonen” med 

att försöka erbjuda lägst pris. Den marknadsföringen ser inte Bubbleroom som en 

framgångsfaktor, utan de vill istället ha ett unikt sortiment. Av detta skäl satsar 

Bubbleroom mycket på de egna kollektionerna där inköpare och designers tillsammans 

arbetar med produkter som framförallt ska styra dem mot sin vision menar både Olofsson 

och Hars. Bubbleroom har även försäljning i sin webbshop utanför Norden, men det är 

ändå Norden som marknad som företaget fokuserar på den närmsta tiden då de känner att 

de fortfarande har mycket att hämta där.  

 

“Framförallt att vi har en unikhet i vårt sortiment i kombination med att vi har många 

kända varumärken och så vidare, som gör att den som är ute efter festmode, den ska 

komma till oss och hitta ett väldigt relevant sortiment.” - Tony Olofsson 

 

4.1.3 Planering 
Planeringen sker oftast kortsiktigt i form av varje vecka och varje månad. I butikerna har 

Bubbleroom en månadsuppföljning där de tittar på hur föregående månad har gått och hur 

nästa månad ska se ut samt ifall det är något de behöver göra där. Ytterligare ser 

Bubbleroom även halvårsvis på hur de vill att nästa säsong ska se ut.  

 

“Vi har ju säsongsstrategier för varje säsong, så vi har ju en säsongsstrategi nu för 

hösten som vi har sedan tidigare i stora penseldrag. Sen nu när vi närmar oss så går vi 

in och kollar kanske ännu lite mer i detalj. Sedan tar vi också upp en säsongsstrategi till 

nästa vår. Vi måste köpa in varor till nästa vår redan nu och vi har redan börjat köpa in 

varor. Så vi har ju en strategi för hur vi gör nästa vår och hur vi ska växa. Vad ska 

försäljningstalen vara? Då kollar man dels på inköp - hur mycket vi ska köpa in? Då 

kollar man även på butiker, och eftersom butikerna är så liten del i dagsläget så är det 

största fokuset online. Så får butikerna följa in lite efter det. “ - Kristin Hars 

 

Planeringen hänger mycket ihop med inköpsarbetet. Precis här och nu (under slutet av 

april 2016) dras riktlinjer upp för första kalenderhalvåret våren 2017 för hur kollektionen 
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ska se ut och hur den ska fördelas på olika produktgrupper menar Olofsson. Bubbleroom 

analyserar jättemycket från hur denna våren har varit, till exempel vad som har sålt bra 

och vad som har sålt mindre bra. På längre sikt planerar de bland annat hur mycket 

inköpsbudgetarna behöver öka och om spridningen har varit bra, och därefter sätter sig 

designers och inköpare och utvecklar kollektionerna. Det görs i god tid för att produktion 

och leverans ska hinnas med då Bubbleroom har merparten av sin sourcing österut, bland 

annat i Turkiet. 

 

Hars säger att Bubbleroom köper in relativt stora volymer varor för att sedan kunna uppnå 

en viss försäljningsplan. Det görs både för e-handeln och butikerna, där sortimentet till 

butikerna väljs ut och skickas dit närmre säsongen. Då Bubbleroom etablerat fysisk butik 

har det förändrat inköp av varor något då inköpet även inkluderar de fysiska butikerna. 

Fysisk butik delar då upp varorna i flera släpp av nyheter i fler omgångar för att på så vis 

ha ett utbud av nyheter oftare eftersom att kunderna som besöker butiken förväntar sig att 

det ska finnas nya varor. Det krävs även ett tänk angående hur produkterna presenteras i 

butiken. Bubbleroom bygger kollektioner, men på e-handeln menar Olofsson att det är 

mycket enstaka produkter som blir väldigt framgångsrika på nätet. I butiken tillkommer 

det ett moment genom att man där måste skylta och ha en kollektion som hänger ihop 

färgmässigt och snyggt. Då butikerna ännu är en liten del av verksamheten fungerar det 

att sköta inköpet såhär, annars menar Hars att de inte hade kunnat basera sitt inköp i så 

stor utsträckning till e-handeln. Olofsson hävdar att Bubbleroom i planeringsstadiet 

ytterligare måste ta ställning till hur mycket som ska vara egenproducerat och hur mycket 

som ska vara externa varumärken.   

 

Vid den kortsiktiga planeringen handlar det mer om att planera en säsong eller kampanj 

och styra upp den. Exempelvis hur man tänker sig att den ska se ut rent kampanjmässigt 

under ett sexmånadersperspektiv. Fördelen för Bubbleroom i den kortsiktiga planeringen 

är att de är ett snabbfotat företag med e-handelskampanjer som går relativt fort att 

korrigera och ändra efter hur förutsättningarna ser ut till skillnad från företag som har mer 

tryckt material. I det korta perspektivet får man ha en taktisk styrning utifrån hur det ser 

ut. Olofsson menar vidare; 

 

“Man kanske tänkte sig att man skulle gå ut med sommarskor och lite annat just nu men 

det visar sig just nu att det är minusgrader ute i april och då får man tänka om och tänka 
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nytt. Studentklänningar - är det läge att köra dem eller? Hela tiden anpassa lite utifrån 

hur försäljningen ser ut. Finns det något vi behöver pusha på extra? Finns det någonting 

i den taktiska styrningen så att vi inte står där i slutet av en säsong och har väldigt mycket 

varor kvar i lager.” - Tony Olofsson 

 

Vid en följdfråga angående ifall Bubbleroom har någon ännu längre planering än så, fem 

år framåt exempelvis svarar Olofsson att ingen planering finns så långt fram. Han hävdar 

vidare; 

 

“Hur mycket vi än har jobbat med tre-årsplaneringar så, väldigt ofta har de visat sig vara 

ganska irrelevant ganska tidigt. Utvecklingen har inte tagit den vändningen som man 

hoppats och trott i det läget. Man kan lägga ner hur mycket tid som helst på en treårsplan 

och tänka sig att vi ska ha såhär, vi ska få denna butiken att fungera och sen rulla ut fyra 

stycken varje säsong och sen efter tre år ska vi ha 20 butiker. Men om vi inte får första 

butiken lönsam till exempel, om vi underskattar det momentet, då vill vi ju inte rulla ut 

20 butiker till eller någonting sådant så alla de också rullar med underskott. Då blir det 

rätt så surt i sista ändan. Jag skulle vilja påstå att det har blivit svårare och svårare att 

få till planer som är på lång sikt då de väldigt fort inte aktuella. Av olika skäl, det kan gå 

bättre och det kan gå sämre.” - Tony Olofsson 

 

Hars menar att det inte finns mycket långsiktig planering i detalj, utan att den snarare är 

lite mer “top line”. De ser då på sin vision angående vad de vill göra, hur de ska göra det 

och bryter sedan ner det på respektive avdelning för att se vad det innebär för dem. Ett 

ställningstagande görs i planeringen angående vad som behöver göras här och nu, 

metaforiskt att “släcka bränder”, och vad som behöver göras i ett senare skede. 

Bubbleroom har börjat tänka längre menar Hars, men inte ännu i så stor detalj. I takt med 

att planeringen blir allt mer detaljerad hos Bubbleroom kommer även den långsiktiga 

planeringen att bli så tror Hars. 

 

Bubbleroom anpassar inte sin ekonomistyrning så den ska passa strategin utifrån yttre 

faktorer, till exempel om det sker förändringar på marknaden eller i branschen annat än 

om ett mål har uppnåtts eller inte. Ifall Bubbleroom är först eller snarare följer trender 

hävdar Olofsson att det för Bubbleroom är väldigt viktigt att vara med och fånga upp 

trender tidigt för annars är man inte relevant;  
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“Därför är det lite farligt att ha för tidig planering och så vidare, utan man måste hela 

tiden ha en öppenhet för att vara med och fånga det sista som kommer. För planerar man 

för tidigt och planerar hela sitt sortiment kommer man automatiskt att missa många 

trender som kommer ganska sent, så det gäller att ha en lyhördhet och ha ett snabbspår 

för det emellanåt.” - Tony Olofsson   

 

4.1.4 Budget 
Bubbleroom gör budgeten på likadant sätt både på butiksnivå och på e-handelsnivå men 

en budget för vardera enhet. Budgetarbetet under hösten är för det kommande finansiella 

året. Parallellt med denna budget arbetar de mycket i sexmånaderstänk, så kallade 

säsonger. Vår/sommarsäsongen sträcker sig över första kalenderhalvåret och 

höst/vintersäsongen över andra kalenderhalvåret. Där sker ett budgetarbete angående vad 

som ska säljas, vilka marginaler man ska ha och så vidare. Hars förklarar att budgeten 

delges till personal både i butik och e-handel genom att de går igenom hur 

försäljningsplanen ser ut för det kommande året och vad resultatet ska bli det kommande 

året. Därefter går de även igenom månadsvis hur de ligger till i förhållande till budgeten.  

 

“Sen gör vi en finansiell budget som är motsvarande resultaträkning fullt ut då. Det gör 

vi under hösten för det kommande kalenderåret, och det gör vi en budget ner på respektive 

butik, vi gör det ner på respektive marknad och så vidare. De här säsongsbudgeterna 

handlar mer om, lite mer om total försäljning, utifrån våra egna kollektioner och externa 

varumärken och så vidare. Annars gör vi en budget på hösten, vi gör i regel en Forecast 

1, eller en prognos, som vi håller på med precis här och nu, där vi egentligen tittar, okej 

såhär budgeterar vi, men såhär tror vi att det blir istället. Sedan gör vi en Forecast 2 

kanske i september som är en sista prognos över vad vi tror om detta året. Den gör vi i 

anslutning till att vi också gör en budget för kommande året. Så vi har så relevant 

jämförelsematerial som möjligt.” - Tony Olofsson 

 

CFO i Consortio Fashion Group är med och organiserar samt styr budgetarbetet 

tillsammans med controllers i ekonomifunktionen samt controllers från respektive 

affärsområde, där Bubbleroom är ett av dem. Det arbetar även controllers i bottenplattan 

i koncernen, där många gemensamma funktioner finns för de olika affärsområdena, som 
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är delaktiga i budgetarbetet. Även butikschefen är med i budgetarbetet tillsammans med 

affärsområdescontrollern, i detta fallet Bubblerooms, vilket tillkommit då de etablerat 

butik. Budgeten för butiken sätts uppifrån och i samråd med butikschefen och den sätts 

upp så att butiken ska vara lönsam. Budgeten går sedan även ut till de anställda så att de 

vet vad företaget strävar mot, vilken grundmarginal de ska ha, hur stor andel av 

försäljningen som denna produktgruppen ska stå för och så vidare. Olofsson säger även 

att då man bedriver butik tillkommer vikten av att ha en diskussion med en oerhört aktiv 

butikschef.  

 

“En butikschef, allt eftersom den blir fungerande och har erfarenhet så är den jätteviktig 

i budgetarbetet.” - Tony Olofsson 

 

4.1.5 Finansiella och icke-finansiella mått 
“Om vi kollar på butik exempelvis så kollar vi på hur många köp vi har haft, hur många 

har besökt oss? Vad har vi haft för konvertering i butiken? Vi kollar på vad är snittköpet 

i summa och hur många varor köper varje kund? Och även då vilken marginal kollar vi 

på. Detta för att se och jämföra butikerna för att kunna bedriva butikerna bättre. Ser man 

till exempel att försäljningen har minskat så kan vi ju titta på om det är för att vi har 

mindre antal besökare. Eller är antal besökare lika mycket? Har konverteringsgraden 

ökat eller minskat? Är det fler kunder som köper? Det är ju ett verktyg för dem att kunna 

kolla på deras butik.”  

- Kristin Hars 

 

Rent lönsamhetsmässigt ser Bubbleroom på butikens kostnader i procent av försäljning 

respektive av marginal som den skapar exempelvis. Dessa mått skiljer sig lite från de som 

används på nätet då Bubbleroom jobbar relativt mycket med marknadsföring i procent av 

försäljning och marknadsföring i procent av marginal. På e-handeln specifikt är det även 

mått på försäljningen, antal besökare per vecka, cost of sale, hur mycket som ska 

spenderas på marknadsföring online och så vidare. Utöver detta använder Bubbleroom 

sig ganska mycket av resultaträkningsmått och olika täckningsbidragsnivåer.  
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“Vi kollar ju på leveranstider. Vi gör ju köp exempelvis från olika konkurrenter och ser 

hur lång tid tar det? Och vart ligger vi jämfört med konkurrenterna? Men det är ju mycket 

svårare att mäta såklart. Och det är någonting som vi vill börja kolla mer på.”  

- Kristin Hars 

 

Bubbleroom använder sig inte av något balanserat styrkort. För att mäta kundnöjdhet ser 

Bubbleroom på recensioner samt feedback från kundservice som har mycket direkt 

kundkontakt där de får information om vad som händer, om det är långa leveranstider och 

så vidare hävdar Hars. Vid returer anger kunden skälet till returen, vilket är något de 

ständigt följer och har en uppföljning på. Detta är dock svårt och Olofsson menar vidare 

att de inte har något bra instrument som mäter kundnöjdhet. De gångerna man vill 

undersöka kundnöjdheten uppkommer oftast då man känner att företaget antingen går 

riktigt bra eller att det tvärt om inte går så bra. Bubbleroom upplever att de kunnat mäta 

kundnöjdheten på ett bra sätt då de har gjort intervjuer på flera olika nivåer och där även 

djupintervjuer i grupp har ingått.  

 

“ Annars är det svårt att mäta kundnöjdhet och mäta det exakt. Man skulle gärna vilja ha 

något som mäter hela tiden.” - Tony Olofsson 

 

4.1.6 Belöningssystem 
Finansiella belöningssystem finns inte i dagsläget på Bubbleroom, varken i form av 

provision eller bonusar. Hela koncernen har dock arbetat mycket med de tre kärnvärdena 

mod, driv och tillsammans. För respektive kärnvärde tilldelas en utmärkelse som antingen 

kan vara till en individ eller till ett arbetslag. Bubbleroom har arbetat mycket med att 

exemplifiera vad som är just mod, driv och tillsammans. Utmärkelserna delas ut på 

kickofferna som gäller för hela koncernen och inte enbart för Bubbleroom vilka delas ut 

ungefär varje halvår. Hars beskriver att ett belöningssystem som håller på att utvecklas 

är tävlingar i de fysiska butikerna.  

 

“Vi har ju nu i våra butiker att man kan köpa online i butikerna. Så om vi exempelvis inte 

har något i butiken kan kundpersonalen hjälpa den som handlar med poddar i butiken. 

Då ska vi försöka ha en tävling där då, att om man kan öka den försäljningen då internt 

mot butikerna. Så kan man ju se den som procentuellt har ökat mest i sin försäljning och 
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drivit den mest ska få ett pris. Vi har inte riktigt kommit fram till vad priset ska vara men 

kan vara ett presentkort eller nåt litet liksom. Det är något vi kanske vill jobba lite mer 

med också. Framförallt i butik, det är ju lite enklare där.” - Kristin Hars 

 

4.1.7 Kultur 
Bubbleroom har fokuserat väldigt mycket på de tre kärnvärdena mod, driv och 

tillsammans. Enligt Hars är detta någonting som de ser på när de rekryterar ny personal 

till Bubbleroom att personerna har de egenskaperna. Bubbleroom har även en VD som 

lever och agerar efter kärnvärdena i företaget då han anser dem som mycket viktiga. Även 

om ledningsgruppen tar ett slutgiltigt beslut angående vad som ska göras så har de 

anställda hela tiden varit involverade och känt sig lyssnade på då de har kunnat komma 

med sina förslag och idéer. Något Hars vidare menar att Bubbleroom måste arbeta vidare 

med är att sprida kulturen vidare till fysiska butiker bättre så att de känner mer att de en 

del av helheten tillsammans och inte en separat enhet.  

 

“Vi har ganska så ung personal också på vårt team, så man har ju ett team där det är 

liksom ganska genomsyrat kan man kanske säga. Sen tror jag att det är bra, vi har en 

ledare som också lever efter de värdeorden och att vi har väldigt mycket att vi 

tillsammans gör väldigt mycket möten, det är väldigt högt i tak. Allas åsikter räknas.” - 

Kristin Hars 

 

Utöver kärnvärdena har även Bubbleroom fyra ledord mot vart de ska styra. Det har dock 

diskuterats om att tona ner dem något. Det första ledordet är speed, och syftar till att 

kunna erbjuda kunderna snabba leveranser. Olofsson säger då;   

 

“...om vi inte har snabba leveranser så är vi inte relevanta för kunden och finns inte i 

framtiden, men det kan också vara rent internt. Det duger inte kanske att ställa en fråga 

och får svar två veckor senare.” - Tony Olofsson 

 

Sedan har de det andra ledordet customer first, som säger sig själv; att kunden kommer i 

första hand. Det tredje ledordet är e-commerce. E-handeln är Bubblerooms huvudfokus. 

Olofsson tror dock att Bubbleroom ytterligare behöver ha andra kanaler såsom butik för 

att bedriva en bra e-handel. E-handel är det Bubbleroom tror på i en framtid; att den som 
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har många butiker kommer ha det väldigt tufft om de inte snabbt också tar steget över till 

e-handel. Det fjärde och sista ledordet är operation of excellence. Inom ekonomistyrning 

innebär operation of excellence till exempel att de gör snabba månadsbokslut. Detta 

ledord kan appliceras inom alla områden på något sätt, då Olofsson menar att de 

eftersträvar att det som Bubbleroom gör själva ska de vara riktigt bra på. Är de inte det 

bör de fundera på om det är något som en samarbetspartner kan göra bättre, om det går 

att outsourca. 

 

4.1.8 Administration 
Modekoncernen Consortio Fashion Group har en ledningsgrupp för hela koncernen och 

utöver detta har respektive affärsområde en kommersiell ledningsgrupp som arbetar 

100% med att få fram sitt varumärke. Totalt på Consortio Fashion Group arbetar 340 

personer, varav 30 personer i Bubbleroom. Consortio Fashion Group är bottenplattan i 

ekonomifunktionen som tillhandahåller IT-system, kvalitetskontroll, expedition samt 

andra centrala funktioner som används för att allt ska fungera bra till de tre 

affärsområdena. 

 

E-handel i sig kan ses som en relativt centraliserad verksamhet på så sätt att det är några 

få personer som styr ganska mycket angående hur det hela ska se ut, hur 

marknadsbearbetningen ska se ut och så vidare. Som grupp eller företag ser sig 

Bubbleroom som väldigt decentraliserad då de är en modekoncern med olika 

affärsområden (Bubbleroom, Cellbes och Halens) som driver sin affär vidare. Utöver 

detta har affärsområdena en gemensam koncernledning, där respektive affärsområdeschef 

finns representerad, som i viss utsträckning går ner även i detalj i de olika affärsområdena. 

Varje affärsområde och butik har sitt eget resultatansvar. Alla avdelningar har väldigt 

mycket ansvar och alla rapporterar in direkt till VD:n, så Bubbleroom har inte en massa 

mellanchefer menar Hars.  

 

“Det är mycket egenansvar, och det tror jag är bra. Framförallt eftersom vi är ett så pass 

litet företag och ganska ungt måste vi ha mycket entreprenörskap i det och komma på 

idéer. Vi har liksom inte resurser att sitta och handhålla och säga exakt vad man ska göra 

utan vi behöver folk som kan komma på och tänka på det själva.” - Kristin Hars 
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4.1.9 Passande ekonomistyrning till strategi 
“Behovet av vad man ser för rapporter eller hur man styr har ju förändrats då genom att 

exempelvis öppna butiker. Och då har man ju fått ändra arbetssättet eller utvecklat 

systemen för att kunna få fram den informationen som man behövt. “ - Kristin Hars 

 

För att få en passande ekonomistyrning till sin strategi menar Olofsson att man måste 

bestämma sig på ett övergripande plan i koncernledningen angående hur man tänker sig 

framtiden och vad man ska eller inte ska satsa på. Som underlag till den diskussionen 

ligger väldigt mycket resultaträkningar över hur det går. Vidare diskuterar Olofsson att 

Bubbleroom även analyserar och ser på vad det är som växer och vad som inte växer samt 

på täckningsbidrag. De sakerna som går resultatmässigt bra och som växer vill de 

förstärka och se ifall de även kan göra mer av detta som gör att det får en positiv 

utveckling. Det som går mindre bra ser man på angående vad som kan göras för att rätta 

till det i så hög utsträckning som möjligt. Sammantaget utifrån det kan man sätta upp 

olika mål, och det kan vara olika mål för de olika affärsområdena. 

 

“För Bubblerooms del kan det till exempel vara lite mer fokus på tillväxt än på resultat 

för vi tror på Bubbleroom, Bubbleroom växer. Växer det så underlättar det ju att få ihop 

resultaträkningen på en del sätt att förhoppningsvis så växer inte en del fasta kostnader 

bara för att försäljningen växer i alla lägen. Utan inköpsfunktionen kan ju rent 

hypotetiskt vara relativt konstant även om vi skulle sälja för dubbelt så mycket av alla 

artiklar. Olika måltal för olika affärsområden beroende på tillväxt och resultat så sätter 

man väl upp olika måltal för de olika affärsområden att jobba mot.” - Tony Olofsson 
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4.2 Företag 1 

 
Figur 6. Faktaruta Företag 1.  

 

4.2.1 Påverkan av strategiförändring 
Företag 1 gick inte ut i hög grad med marknadsföringen om att en fysisk butik har öppnat. 

Ifall det kommer etableras fler butiker, som är ett av målen, så kommer företaget att 

uppmärksamma detta i högre grad än tidigare. Det som påverkat strategiförändringen är 

internt att det blivit betydligt högre tryck på marknadsföring och på ekonomiavdelningen. 

Inköp är också något som förändrats i hög grad då betydligt fler produkter köps in.  

 

“Det är fler produkter nu. Hur mycket ska man köpa in? Blir vi fler kommer det bli större 

förändring, men vi har inte riktigt haft approachen utåt” - Butikschef 

 

Efter att den fysiska butiken öppnade så har kunderna svarat med mycket positiv feedback 

om både butikens tänk och dess utseende. Förändringen är att man inte blir lika stängd 

utan man får ett ansikte att visa utåt menar butikschefen. Företagets CFO fortsätter detta 

resonemang och menar att det även är positivt för de anställda som jobbar på företaget då 

de genom butiken lättare kan identifiera sig med företaget och visa upp vart de jobbar.  

 

“Det har ju, tycker jag, allt eftersom ökat företagskänslan lite grann. Det blir mer publikt 

någonstans på ett lokalt plan och du kan som anställd visa upp, där jobbar jag.” - CFO 
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Någon inverkan i form av att e-handeln har ökat i samband med förändringen har än så 

länge inte märkts av berättar butikschefen utan denna analys är något man får göra längre 

fram när fler butiker etablerats. Kollar man på postnummerområdet där butiken är 

placerad så har försäljningen legat relativt konstant under de senaste två till tre åren 

förklarar CFO:n. Dock har försäljningen ökat genom att man har adderat till all volym 

som säljs i butiken.  

 

“Jag kan tänka mig att de som startat upp lite fler butiker märker av den skillnaden. Då 

syns man ju mer. Har man butik i storstäderna blir det som H&M och Gina - att man ser 

butiken hela tiden, och givetvis blir det ju bättre försäljning på nätet. Men vi har ju inte 

det.” - Butikschef 

 

4.2.2 Strategi 
“De två punkter jag tänker på är att vi ska ha bra priser, och en schysst inredning”  

- Butikschef 

 

För att skilja sig från sina konkurrenter på butiksnivå understryker butikschefen att det 

ska vara rent, fräscht och snyggt i butiken. Kunden ska hitta lätt och det ska vara A-

produkter som säljer mycket. Kunden ska känna att det är attraktivt och vilja gå in i 

butiken samtidigt som Företag 1 vill förmedla en unik känsla så konkurrerar de även med 

bra priser. Kundservice och ett trevligt bemötande inkluderas också i strategin och hör 

ihop med att butiken ska förmedla en differentierad känsla och unikhet. På e-handelsnivå 

berättar företagets CFO att till en början låg fokus på att hålla låga priser. Fokuset har 

under resans gång fått ändras allt eftersom det tillkommit nya aktörer på marknaden som 

lagt sina priser under Företag 1. Mer fokus har då lagts på leveranskvalitet, fri frakt samt 

att kunna erbjuda ett bredare sortiment till sina kunder än många av de nya aktörerna gör. 

CFO:n menar att strategin måste ses över och omvärderas kontinuerligt då företaget 

verkar i en föränderlig miljö.  

 

“Sen har vi märkt den senaste tiden att konkurrensen har ju ökat väsentligt. Det är fler 

aktörer ute på nätet och det är fler som då dumpar priserna lägre än vad då vi har haft 

då. Så att där gäller det att vi hittar nya positioner, för att vi inte bara går på 
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lågprislinjen. Men där har ju vart den delen under resans gång men nu har vi kommit till 

ett lite annorlunda läge så vi måste ju se på andra delar. Vissa delar ska vara lågpris. 

Vissa delar ska det vara lite högre pris på naturligtvis.” - CFO  

 

Butikens övergripande strategi är att växa och få en lönsam första butik. Den första 

butiken är som en testbutik som företaget använder sig av innan de börjar planera för 

ytterligare butiker. Lyckas Företag 1 bibehålla en butik som är lönsam och som växer kan 

fler butiker etableras berättar butikschefen. Företagets CFO förklarar att etablering av nya 

butiker är en lockande tanke och att det ligger på agendan att inom en snar framtid besluta 

om hur de ska jobba vidare med butiksbiten. Ytterligare butiker är även intressant ur en 

konkurrenssynpunkt då många av företagets konkurrenter arbetar mycket med försäljning 

både i butik och på nätet.  

Den övergripande strategin på nätet menar CFO:n är att vara marknadsledande på nätet 

inom sin marknad. Försäljningen sker på nätet till hela Norden, främst Sverige då det är 

där Företag 1 primärt säljer sina största volymer. 

 

4.2.3 Planering 
Företagets CFO berättar att företaget har affärsplaner över tre till fyra år där de ser på 

marknadens förutsättningar och på vad de har för olika målsättningar för de olika bolagen 

och marknaderna i koncernen. Den kortsiktiga planeringen sker genom budgeten. Företag 

1 använder sig av så kallat strategium. Först ser de över visionen; vart ska de ska 

någonstans. Utifrån visionen sätts målen på koncernnivå, på bolagsnivå samt på 

respektive resultatenhet. Därefter arbetar Företag 1 fram strategier för att kunna nå 

målsättningarna, då de jobbar igenom budget och affärsplan. Lång- och kortsiktig 

planering går därför hand i hand. Företagets CFO menar vidare att då e-handel är en 

konkurrensutsatt bransch måste man även ständigt vara beredd på snabba omställningar 

om det skulle behövas.  

 

Planeringen har inte förändrats mycket i samband med att butiken tillkom. Det Företag 1 

gjorde var att etablera ytterligare en distributionskanal - en butik. CFO:n förklarar att det 

i början antagligen fanns planer på att etablera butiker i en snabbare takt. Det har varit en 

bra utveckling av butiken, men de behöver ytterligare tid på sig att utvärdera resultatet av 

etableringen. Planeringen av butiken sker uppifrån och utvecklingen av butiken sker 
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genom butikschefen. Företagets CFO menar att det även finns andra vinster för butiken 

att hämta i form av ytterligare marknadsföring. 

 

“...vi får ju se det så sätt att det inte bara är en resultatenhet utan även som en 

marknadskanal, en marknadsföringsdel, och det är klart det får ju kosta pengar också. 

Även om det en annons i tidningen, eller en annons på Google eller vad det är eller 

etablering av butik. Det är ju att visa upp.” - CFO 

 

Butikschefen berättar att företagets långsiktiga mål är att bli stora, få fler butiker och att 

dessa ska generera lönsamhet. På vägen dit är det småsteg som ständigt ska prägla 

butiken. Dessa steg handlar om service, möte med personalen och att alla ska vara 

sammansvetsade. Det är viktigt att ha ett bra rykte genom god kundservice och att synas 

utåt genom bra marknadsföring. Butiken planerar månad för månad framåt på ett 

kortsiktigt plan vilket till exempel inkluderar att man ska slå sina månadsbudgetar. Det 

lyckas man med genom att ha en stimulerad personal, att man når sina individuella 

säljmål. I sin tur leder det till att man når månadsbudgeten och vidare även årsbudgeten 

samt sina långsiktiga mål. Skillnaden mellan planeringen på övergripande företagsnivå 

och på butiksnivå är att fokus ligger på olika moment. När företaget öppnade butik blev 

det mer fokus på personligt sälj där vikten ligger vid att motivera personalen.  

 

“Där uppe jobbar man mer för att nå sin budget, och då är det ju såklart rätt inköp, men 

det är också mycket marknadsföring. Det är ju egentligen den stora delen som är 

marknadsföring där uppe… För att dra in pengar och nå sin budget. Här nere är det ju 

också det men det är kanske lite mer led här nere. Det är lite mer uppdelat att det är 

marknadsföring, men det är också den personliga servicen. Den personliga försäljningen. 

Vi jobbar mycket med siffror. Det är lite mer småled här nere.” - Butikschef  

 

Butikschefen menar alltså att skillnaden är att momenten blir mer uppdelade på 

butiksnivå. Inom e-handeln förklarar butikschefen att det är två bitar som väger tyngst - 

inköp och marknadsföring. Då e-handeln riktar sig ut till hela Norden och butiken bara 

inom det geografiska området den verkar i är ryktet viktigt. E-handelns rykte är givetvis 

också viktigt, men på butiksnivå än viktigare eftersom att man träffar sina kunder där.  
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4.2.4 Budget 
Butiken respektive e-handeln har varsin budget. Budgetarbetet på e-handelsnivå görs för 

varje resultatenhet i företaget berättar företagets CFO. Det innebär att en fullständig 

resultaträkning budgeteras för alla enheter, exempelvis budgeteras täckningsbidrag, 

täckningsgrad, omkostnader och trafik på nätet. Budgetprocessen börjar på hösten och 

har som mål att vara klar under december för att sedan kunna tillämpas framåt årsskiftet. 

Därefter följs budgeten upp varje månad och budgeten jämförs även med föregående år. 

De arbetar även mycket med trendanalys och hur det ser ut allt eftersom. Företagets CFO 

berättar att budgetarbetet inte förändrats i samband med butiken, utöver att man nu 

budgeterar för även denna resultatenheten. Vidare har de även börjat jobba med budgeten 

utefter prognoser.  

 

Vid utformningen av budgeten är cheferna för respektive resultatenhet ytterst ansvariga. 

Det är upp till dem att ta hjälp av de avdelningar som de behöver information från 

exempelvis information om marknaden, för att företaget ska kunna få ruljangs på 

budgetarbetet. Budgeten förmedlas sedan till koncernens medarbetare via månadsmöten. 

Därefter är det upp till varje verksamhetsansvarig att förmedla informationen vidare till 

sin enhet.  

 

“Vi tar inte en hel resultaträkning utan vi egentligen berättar; såhär ligger det till. Vi 

ligger bättre eller sämre än budget eller resultatmässigt. När det gäller omsättningen är 

det lättare för alla att förstå, kanske så det blir mer i detalj än vilka avvikelser det är mot 

budget och mot föregående år. Den informationen har vi ju på månadsmötena och sen är 

det upp till varje verksamhetsansvarig att jobba ner ytterligare i organisationen för det 

finns ju många parametrar som man kan följa upp och mäta kring för att styra bolaget.” 

- CFO 

 

Butikschefen berättar att budgetarbetet på butiksnivå börjar med att butikschefen lägger 

en årsbudget. Den blir vidare ett budgetförslag som skickas uppåt genom företagschefen 

och sedan slutligen till styrelsen som har det definitiva beslutet. Årsbudgeten ligger till 

grund för vidare beslut. Företaget har en månadsbudget som bygger på årsbudgeten men 

som kan ändras efter förutsättningar som påverkar att budgeten måste justeras.  
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“Har man en för hög budget som man absolut inte kan slå en månad så är den ju värdelös. 

Hur omotiverad personal har man inte då?” - Butikschef 

 

På senare tid har butiken även implementerat dagsbudgetar. Då är det månadsbudgeten 

istället som ligger till grund och som delas upp för de olika dagarna. Då försäljningen 

skiljer sig åt mellan dagarna så fördelas dagsbudgeten utefter veckodag eller om det till 

exempel är lönevecka. Dagsbudgeten ligger bredvid kassan där personalen själva får 

skriva i dagens försäljning för att känna sig delaktiga och att de kan bidra.  

 

“Det är jätteviktigt tror jag att att personalen känner sig involverad i budgeten. Jag tror 

siffror är viktigt för alla att se, för att man ska kunna jobba och nå budgeten tillsammans. 

Jag jobbar ju inte här ensam, utan alla jobbar ju för att man ska nå budgeten.” 

 - Butikschef 

 

Personalen i butiken vet främst om dagsbudgeten och sedan även hur månadsbudgeten 

slutar. Årsbudgeten anses inte så relevant för personalen som helhet. Personalen är inte 

med och sätter någon budget överhuvudtaget. Däremot är de involverade i hur man ska 

nå den och får även ta del av vissa viktiga siffror som finns i budgeten. En sista budget 

finns även på personlig nivå där butikspersonalen har siffror som visar hur mycket 

respektive person ska sälja. De finns för att butikschefen tror att det är viktigt för 

personalen att veta hur mycket butiken säljer för och hur man ligger till mot budget.  

 

4.2.5 Finansiella och icke-finansiella mått 
Skillnaden som butikschefen beskriver är att på butiksnivå används i stor utsträckning 

andra mått än på e-handelsnivå. På e-handelsnivå berättar företagets CFO att man jobbar 

mycket med omsättning, täckningsbidrag, täckningsgrad, hur olika kostnadsslag relateras 

till omsättningen, vad fraktkostnaden kostar i förhållande till omsättningen samt vad det 

kostar per år. Då det är kostnadsskillnader när det gäller de olika marknaderna behöver 

även dessa följas upp. Exempelvis är det dyrare att skicka produkter till kunder i Norge 

än till kunder i Sverige. Marknadsföringskostnaderna är en viktig del av e-handeln och 

de relateras även till omsättningen. Man följer upp marknadsföringskostnaderna för att 

på så vis kunna se vilket resultat det ger och samma sak gäller för logistikkostnaderna.  
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Företag 1 jobbar på e-handelsnivå med kundnöjdhet. Ett system som är kopplat till 

kundtjänst används för att kontinuerligt följa upp om kunderna är nöjda eller inte förklarar 

CFO:n. Företaget har fått utmärkelser så som “Årets e-handlare”, vilket även det är ett 

tecken på ett bra betyg och en hög kundnöjdhet. Vidare menar företagets CFO att Företag 

1 arbetar med en form av styrkort. Just nu planerar de att inom en snar framtid börja 

skicka ut dagliga rapporter till berörda parter gällande exempelvis omsättning och 

snittorder. De skickar även i nuläget ut en veckorapport.  

 

“Kärnan eller där vi känner pulsen generellt för bolaget är att vi har en veckorapport. 

Och det kan man väl säga är någon form av scorecard - hur ser det ut i förhållande till 

budgeten och även mot föregående år. Och det vi lägger in där är både finansiella och 

icke-finansiella nyckeltal.” - CFO 

 

Det är viktigt att nyckeltalen som används är kärnnyckeltal som man verkligen kan styra 

efter och att nyckeltalen inte blir för många. Ett annat viktigt mått på e-handelsnivå menar 

företagets CFO är konverteringsgrad, det vill säga hur många av de som besöker 

hemsidan som handlar. Det är även kopplat till trafiken på hemsidan till exempel hur 

många besökare den har, hur många kunder som är nya, hur många som är återkommande 

samt hur nya kunder hittar till företaget. De kollar även vilka produkter som säljer mest, 

vilka delas upp i A-, B-, C- samt D- produkter. A-produkter, så kallade highrunners, ska 

företaget alltid ha i lager. Lagret är en viktig del av e-handeln som följs upp varje dag 

angående hur mycket som finns i lager, vilken omsättning lagret har samt vilken 

täckningsgraden är. Kundtjänst, finansiella tal som kopplas till balansräkningen, 

lagerutveckling, kassa och bank följs upp varje vecka menar företagets CFO. Företaget 

följer även upp mått månadsvis exempelvis hur det går för varje resultatenhet samt 

sjukfrånvaro. Framöver vill de även börja jobba med kvartalsvis uppföljning av mått. Det 

som mäts i butiken är bland annat försäljning per produkt, försäljning per kund samt antal 

kronor per kund. Dessa mått är dels till för att motivera och stimulera personalen. 

 

“Säljer man en produkt för 150 kronor till varje kund har man ju 10 000  kronor extra 

varje månad. Lite kan göra mycket, och det måste alla veta om, inte bara jag.”  

- Butikschef 
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Butikschefen tycker att det är viktigt att personalen vet vad ovanstående innebär samt 

förstår och att de ständigt jobbar med dessa mått. Något som även butiken ska börja med 

är konverteringsgrad; hur många som kommer in genom dörren och hur många som 

faktiskt handlar. Genom att installera en mätare vid dörren som mäter hur många som 

kommer in genom dörren och ska de sedan vidare se hur många av dessa som handlar. 

Det ska användas för att göra statistik och analysera;  

 

“Varför handlar de inte?” Är det fel produkter vid dörren?” - Butikschef 

 

Kundnöjdhet är inget som mäts i butiken eftersom det kan ses som ett något svårare 

moment. Det enda butiken kan märka är när folk skriver på Facebook eller Instagram. 

Butikschefen ser det dock som en bra idé att mäta kundnöjdhet även i butiken med hjälp 

av tips från kunder vad de hade velat se mer av och vad som är bra.  

 

4.2.6 Belöningssystem 
Butiken använder sig av belöningssystem i form av både monetära och icke-monetära 

belöningar. Tävlingar för personalen är en stor del av belöningssystemet och där tävlar 

alla tillsammans. Tävlingarna går ofta ut på att öka försäljningen av en viss produkt eller 

ett visst märke. Att man tävlar tillsammans bidrar till att alla vill nå målet och man får en 

bra gruppkänsla som gör att man sporrar varandra. Tävlingarna innebär oftast att 

belöningarna är gruppbaserade så som att gå ut och äta tillsammans, vilket personalen 

uppskattar och tycker är roligt. Det belönar att de anställda har gjort ett bra jobb.  

 

Ett annat finansiellt belöningssystem som butiken använder sig av är att de har en pott 

som delas ut varje år. Detta system ligger på individnivå. Potten baseras på en mall som 

man diskuterar tillsammans med den anställde om vad man har uppfyllt. Ju fler saker man 

uppfyller på denna mallen, desto fler poäng får man. Dessa poäng motsvarar sedan hur 

stor del av potten man får.  

 

“Presterar man mer får man lite mer av potten” - Butikschef.  

 

Belöningarna ligger därför på både individnivå och gruppnivå. Butikschefen har ingen 

bonus grundat på sin prestation men har lönesamtal med sin chef till skillnad från de 
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anställda som istället går efter Handels avtal. På e-handelsnivå använder sig företaget inte 

av belöningssystem menar företagets CFO. 

 

4.2.7 Kultur 
“Jag vill att alla kunder ska känna att det är en trevlig atmosfär när man kommer in hit. 

Man hälsar, man pratar och man behöver inte alltid fokusera på att sälja till kunden. 

Utan man får gärna stå och prata om vind, vatten och världen, bara för att kunden ska 

känna att det är trevligt att komma in här.” - Butikschef 

 

Butiken har en klädkod som innebär att alla anställda ska klä sig i mörka kläder och man 

ska alltid bära namnbricka. De anställda ska även alltid hälsa på kunderna som kommer 

in i butiken. Det är viktigt att kunden ska trivas och att butiken är utformad så att det blir 

ett bra flöde samt att man som kund ska gå så långt som möjligt in i butiken. Butikschefen 

menar att tanken med butiken att den ska kännas öppen för att man som personal ska se 

vad som händer. Värderingar är något som är viktigt för butikschefen. Skitsnack tolereras 

inte och ingen ska komma till jobbet och känna att det är jobbigt att vara där. Det ska vara 

trevligt att jobba och det ska vara en bra sammanhållning och man ska känna att man trivs 

tillsammans. 

 

“Det är min uppgift att anställa rätt personal. För alla är ju olika. Alla passar ju inte på 

alla arbetsplatser. Så givetvis är det ju mycket upp till mig att få den här gruppkänslan. 

Allt från att anställa rätt personal till att ta itu med något om det är något som är fel på 

arbetsplatsen.” - Butikschef 

 

På e-handelsnivå finns ingen speciell klädkod. Hoodies med företagets namn på köps in 

som företagets anställda kan bära när de vill. Företaget har speciella event för hela 

företaget exempelvis gemensamma aktivitetsdagar. Varje månad förmedlar företaget ut 

månadsinformation. Varje resultatenhet har sedan möten varje eller varannan vecka 

menar företagets CFO. 

 

“Värderingar, ja vi har ju vissa värderingar som finns uppsatta på en tavla i 

lunchrummet. Vi har också tagit fram dem då vi har våra årliga konferenser och även då 
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där tar vi fram visionerna i samband med det. När det gäller möten och grupp och så så 

har vi ju en kickoff på hösten där alla anställda är med i hela koncernen då. “ - CFO  

 

4.2.8 Administration 
Koncernen har ett moderbolag och flera dotterbolag. I koncernen arbetar ungefär 55 

personer, där olika servicetjänster som inköp, IT, kundtjänst och logistik tillhandahålls. 

Dessa tjänster servar sedan dotterbolagen. Alla viktiga toppbeslut tas av styrelsen och 

under dem finns chefer, samt därunder avdelningschefer. Butikschefen på företaget finns 

under dessa avdelningschefer i strukturen och vidare får de anställda vara med och 

diskutera beslut och säga vad de tycker. Företaget har kontinuerliga möten där de 

anställda får vara med och säga till om vad man tycker om allt från prissättning till hur 

butiken ska se ut och vad som ska köpas in. Butikschefen understryker vikten av att lyssna 

på andras åsikter och menar att om man inte gör det som butikschef till exempel så 

kommer det aldrig att hålla i längden. 

“Jag kan ju tycka att det jag säger är rätt, men jag är ju inte perfekt. Någon kan komma 

med en jättebra idé som jag inte ens tänkt på, så det är jätteviktigt.” - Butikschef 

 

Styrelsen är även en viktig spelare i organisationen och jobbar tillsammans med 

företagsledningen. Sedan är det upp till varje områdesansvarig samt VD hur pass 

decentraliserad enheten är beroende på hur mycket ansvar som delegeras ut. Det menar 

företagets CFO kan variera lite mellan de olika enheterna. Företagsstrukturen är 

decentraliserad då varje resultatenhet tilldelas mycket ansvar. Vidare förklaras att butiken 

och e-handeln är två olika resultatenheter. På så sätt kan man då följa upp de olika 

volymerna för de olika delarna.  

 

Naturligtvis så styr vi butiken efter en egen resultaträkning och en egen balansräkning 

och en budget. - CFO 

 

Företaget ses som ett tillväxtföretag och de har sedan 2012 ökat sin omsättning kraftigt. 

På grund av att Företag 1 befinner sig i tillväxtstadiet har man prioriterat tillväxt framför 

ordning och reda och struktur. Ekonomistyrningen har utvecklats efter hand, framförallt 

under de senaste två åren. Företagets CFO berättar att de idag har en bra ekonomistyrning 

men att den har förändrats mer på grund av att företaget har vuxit de senaste åren än på 
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grund av att det har tillkommit en butik. Tillväxten har lett till att de vill följa upp 

lönsamheten per marknad, per produkt, per produktgrupp och per kund. Komponenter i 

ekonomistyrningen har lagts till allt eftersom företaget vuxit. Butikens ekonomistyrning 

har mer utvecklats parallellt. Butikschefen berättar att de har standardregler som “kom i 

tid”. Man måste även handla av någon annan anställd i butiken vid personalköp och vid 

nyanställning ska även belastningsregister lämnas in.  

 

En annan viktig aspekt enligt företagets CFO är att de 2015 bytte affärssystem som 

skapade nya och bättre förutsättningar för att kunna styra verksamheten. En av 

anledningarna till bytet av system menar CFO:n bland annat var att butiken tillkom och 

vid denna förändring krävdes en bättre styrning av bolaget och dess delar. Företagets CFO 

beskriver att i samband med byte av affärssystemet samt förvärv av nya bolag förändrades 

även en del av arbetsrutinerna. Förklaringen ligger i att många av arbetsuppgifterna är 

knutna till affärssystemet, exempelvis inköp, logistik och försäljning. Utifrån det nya 

systemet har företaget börjat jobba in nya rutiner och inkluderat många medarbetare i 

arbetet. Företagets CFO menar vidare att det är upp till varje verksamhet hur mycket den 

enskilda medarbetaren kan påverka arbetsrutinerna.   

 

“Sen är det ju så även där då att det är ju upp till varje företagsledning och avdelning 

hur mycket man kan påverka som individ i den där delarna, men jag upplever att när vi 

gör förändringar att vi jobbar vi mycket dialog med alla som jobbar i organisationen på 

ett bra sätt. Att det blir en gemensam förändring.” - CFO 

 

4.2.9 Passande ekonomistyrning till strategi 
“Ja, för det första så måste vi ju veta vad våra strategier är, vad vill vi nå någonstans 

och hur ska vi nå de där bitarna. Sen får man ju naturligtvis utifrån, det är ju ägarnas 

och styrelsens målsättningar med bolaget och de strategier som de lägger i förhållande 

till målsättningarna som det är ju viktigt att ha de, och hur ska vi nå dessa 

målsättningarna och kunna genomföra våra strategier?” - CFO 

 

Vidare menar företagets CFO att ekonomistyrningen måste anpassas och exakt hur det 

ska gå till styrs av satta strategier. Det krävs tidig delaktighet från de som jobbar med 

strategier och målsättningar så att man sedan kan påverka ekonomistyrningen efter dessa. 
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Det är även av stor vikt att företaget är beredd på förändringar i omvärlden och anpassar 

sig utefter dem. Exempel på sådana förändringar är införande av nya lagar och regler eller 

att det uppkommer en ny konkurrenssituation. En del av ekonomistyrningen måste dock 

hela tiden vara konstant. Sammanfattningsvis gäller det att ha en del av 

ekonomistyrningen som är långsiktig och stabil och en del som är på kort sikt, som snabbt 

kan agera på plötsliga förändringar i omvärlden.  
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5. Analys - påverkan på MCS som ett paket  
I detta avsnitt appliceras empirin på teorin med hjälp av den analytiska modellen (se 

Figur 4). MCS-paketets olika delar analyseras för att finna vad som förändrats då de 

två intervjuföretagen genomgått clicks to bricks. Löpande studeras vilka 

situationsfaktorer företagen har behövt anpassa deras MCS-paket till. 

5.1 Planering 

5.1.1. Hur clicks to bricks-företag når ut till kund 
Strategin som formulerar Bubblerooms framtida mål och planer för att leda dem i sin 

önskvärda riktning för att kunna uppnå sina mål (Anthony et al. 2014, kap 2) är att de ska 

bli nummer ett inom festmode för kvinnor i Norden. Det vill de uppnå genom att erbjuda 

sina kunder ett unikt sortiment vilket har gjort att de satsar mycket på sina egna 

kollektioner. Genom att erbjuda egenproducerade kollektioner i kombination med många 

kända varumärken vill Bubbleroom att kunder som är ute efter festmode ska komma till 

dem. Denna strategi liknas vid differentieringsstrategin då de vill erbjuda sina kunder 

unika varor (Porter 1980, kap 2).  

 

Till en början arbetade Företag 1 utefter att ha en lågkostnadsstrategi på nätet, men det är 

något som har ändrats allt eftersom konkurrensen ökat då fler aktörer kommit ut på 

marknaden och lagt sina priser under Företag 1. Därmed har Företag 1 fokuserat mer på 

att öka kvaliteten på leveranserna, erbjuda fri frakt och bredda sitt sortiment bland annat 

då Företag 1 konstaterat att det hela tiden måste ske en anpassning till den föränderliga 

miljön som de verkar i. Företag 1 hävdar att strategin ständigt måste omvärderas och ses 

över på grund av förhållanden på marknaden, vilket Chenhall (2003) menar kan ses som 

att de har en större öppenhet i sin strategi som anpassas efter konkurrens samt föränderlig 

miljö. Företag 1 anser det vara av stor vikt att kunden ska få ett positivt bemötande, få ett 

gott intryck av både butiken och företaget samt att kunden ska kunna få kvalitativa varor 

i god tid, vilket ses som typiska drag i differentieringsstrategin (Anthony et al. 2014, kap 

4). Företag 1 använder sig av en kombination av lågkostnads- och differentieringsstrategi, 

då deras främsta konkurrensfördelar är att de ska erbjuda sina kunder bra priser samtidigt 

som de vill förmedla en unik känsla och hög kundservice (Porter 1980, kap 2). Företag 1 

förklarar att de började konkurrera med pris, för att i takt med ökad konkurrens allt mer 
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gå mot den differentierade strategin. I dagsläget är delar av sortimentet fortfarande 

lågpris, men företaget har valt att till stor del fokusera på differentiering, framförallt i 

butiken. Förändringen är ett bra exempel på hur Företag 1 har anpassat sin styrning efter 

den osäkerhet som finns i omvärlden (Chenhall 2003). Således konkurrerar båda 

företagen genom differentiering men i olika grad samt så finns inslag av en medvetenhet 

kring att erbjuda bra priser för kunderna. Strategierna har enligt intervjupersonerna inte 

förändrats efter det att intervjuföretagen etablerat fysisk butik annat än att den i Företag 

1 butik har förstärkt den differentierade konkurrensfördelen. 

 

En betydande anledning till att båda företagen valt att etablera butik är för att det även 

fungerar som en marknadsföringskanal. Företag i tillväxtfasen genomför nämligen 

förändrade sätt att bedriva sin försäljning, marknadsföring och val av kanaler (Kaplan & 

Norton 1996). Företag 1 menar att verksamheten därför självklart även får kosta pengar 

eftersom butiken är ett sätt att visa upp företagets varumärke utåt. Bubbleroom förklarar 

att e-handeln till en viss del växte i det område som den fysiska butiken startade, vilket 

är ett tecken på att butiken gör kunderna mer medvetna om företaget. Företag 1:s 

försäljning har legat relativt konstant i närområdet, samtidigt som butikens 

försäljningsvolym adderats till. Detta tyder på att företagen blivit starkare i områdena som 

de öppnat butiker, vilket kan ses som ett tecken på att etablering av butik är ett bra sätt 

att marknadsföra sig på.  

 

5.1.2 Avsaknad och förekomst av långsiktig planering 
Företagens längsta planeringsspektrum är den strategiska planeringen som formulerar den 

strategi som hela företaget ska arbeta efter övergripande (Greve 2011, kap 1). Den 

strategiska planeringen bryts ner till en långsiktig planering som tydliggör en mer konkret 

plan (Anthony et al. 2014, kap 9). Bubbleroom har en strategisk planering i form av en 

vision att de ska bli “nummer ett inom festmode för kvinnor i Norden”. Däremot finns det 

inte en konkret långsiktig plan som är implementerad för att få företaget dit. Främsta 

anledningen till detta är att Bubbleroom anser det vara kostsamt, både i form av tid och 

resurser att göra detta, samtidigt som denna sortens planering sällan träffar rätt. 

Bubbleroom anses således har en vision om hur de vill vara samt var de vill vara i 

framtiden, men att de inte konkretiserat sina visioner till en konkret långsiktig plan. 

Bubbleroom anser att långsiktig planering skulle kunna göra att företaget lättare missar 
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trender som uppkommer. Trender som uppkommer kan ses som en yttre osäkerhet vilket 

inverkar på företags MCS och gör det mer öppet för att på så vis kunna lägga större vikt 

vid att hantera omgivningen (Chenhall 2003). Osäkerhetens inverkan kan ses genom 

avsaknaden av långsiktig planering hos Bubbleroom för att på så vis kunna ha en större 

öppenhet till vad som kommer uppkomma på marknaden. Att hålla sig till en långsiktig 

plan gör Bubbleroom mindre relevanta för kunden och på så vis missar man 

försäljningstillfällen som ett mer kortsiktigt fokus med en snabbare anpassning samt 

taktisk styrning hade kunnat ge (Malmi & Brown 2008).  

 

Företag 1 har som långsiktigt mål att de ska bli stora, öppna flera butiker samt få dessa 

butiker att bli lönsamma. Utifrån visionerna Företag 1 har sätts mål för koncernnivå, 

bolagsnivå samt resultatenhetsnivå. Därefter sätts strategier i enlighet med att uppnå 

dessa mål som sedan ligger till grund för utformning av budget; som är mer kortsiktig, 

och affärsplan; som är mer långsiktig. Affärsplanen sträcker sig cirka 3-4 år framåt i tiden 

och kompletteras med den kortsiktiga planeringen. Enligt CFO på Företag 1 är viktigt att 

kunna göra snabba omställningar om så krävs då Företag 1 verkar i en konkurrensutsatt 

bransch vilket även Otley (2016) hävdar är viktigt. Det finns då en skillnad mellan 

Företag 1 och Bubblerooms långsiktiga planering, men likheten infinner sig i vikten av 

kortsiktig planering. 

 

5.1.3 Vikten av kortsiktig planering  
Kortsiktig planering, eller den planering som sträcker sig inom ett år framåt i tiden, 

innehåller planer och mål som ska följas och uppnås inom den period som planeringen 

avser täcka. Den kortsiktiga planeringen präglas av ett mer taktiskt fokus (Malmi & 

Brown 2008). Företag 1 arbetar i stor utsträckning med kortsiktig planering i form av 

månadsbudgetar och månadsvisa planer för butiken. De ser den kortsiktiga planeringen 

som viktiga delar av Företag 1:s väg mot de långsiktiga målen och årsbudgeten. 

Personalen delges den kortsiktiga planeringen, bland annat genom individuella säljmål 

som stimulerar dem då de arbetar för att nå dem. På detta vis kan företag styra sina 

anställda till att anstränga sig mer genom att informera dem om företagets strategier och 

mål för att på så vis styra de anställda i den riktning de önskar (Simons 2014, kap 4). 

Bubbleroom arbetar utefter ledordet operations of excellence, där snabba månadsbokslut 

lyfts fram som något de arbetar på bra med. Det betonas att de i den kortsiktiga 
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planeringen måste kunna vara flexibla och då uppkommer även betydelsen av att kunna 

arbeta snabbt för att alltid ha relevant information. 

 

Kortsiktig planering som präglas av taktisk styrning (Malmi & Brown 2008) är även 

något som Bubbleroom själva anser att man måste ha, exempelvis genom att pusha extra 

på vissa varor beroende på hur försäljningen eller yttre faktorer såsom hur vädret ser ut. 

Även vid denna osäkerhetsfaktor är det viktigt att vara snabb i planeringen så att företaget 

inte har stora lager med varor kvar i slutet av en säsong. På e-handelssidan anses den 

taktiska styrningen vara lättare att snabbt få igenom då e-handelskampanjerna går fort att 

korrigera i och med att inget tryckt material finns. Det anses dock vara svårare i fysisk 

butik.  

 

Svårigheten med sortiment uppkommer även för Bubbleroom i fysisk butik då sortimentet 

inte känns komplett där. Olofsson hävdar att Bubbleroom ansåg det vara väsensskilt att 

driva butik jämfört med e-handel. Ett exempel som tas upp som tydligt skiljer sig är att 

det på e-handeln är det specifika varor som säljer bra och kan marknadsföras på ett annat 

sätt jämfört med i en fysisk butik där sammanhanget av kollektionen och placeringen i 

butiken får en annan innebörd. I butik kändes inte sortimentet från e-handeln komplett 

och Bubbleroom insåg att kollektioner, färger och ett ständigt inflöde av nya varor hade 

en stor betydelse vid försäljningen i fysisk butik.  

 

Även Företag 1 har märkt en förändring när det kommer till inköpsarbetet då behovet av 

produkter ökar när ytterligare en distributionskanal tillkommer. Företag 1 menar att det 

även har blivit ett större tryck internt på marknadsföringsavdelningen då de måste tänka 

på att även marknadsföra butiken samt så har ekonomiavdelningen fått mer att göra. 

Denna utökning av att även ha fysisk butik har inte påverkat planeringen och styrningen 

speciellt mycket för hela företaget, utan snarare på butiksnivå menar båda 

intervjuföretagen. 

 

Den kortsiktiga planeringen hos Bubbleroom är till stor del kopplad med inköpsarbetet 

där de analyserar mycket från tidigare säsong angående vilka varor som har sålt bra och 

de som inte har sålt så bra. Utifrån det bedömer Bubbleroom hur mycket inköpsbudgeten 

ska öka och därefter planerar samt utvecklar inköpare och designers kollektionerna. Då 

de outsourcar sin tillverkning av egna kollektioner kräver det att planeringen görs i god 
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tid så att leverantörerna får beställningar som hinns med att produceras och skickas till 

beräknad försäljningsstart för Bubbleroom i Sverige. Branschen präglas av ett 

säsongsfokus som anses vara en typisk osäkerhetsfaktor för modebranschen (Fisher 

1998). Ytterligare en faktor som präglar just modebranschen är relevansen av 

produkterna. De kan vara relevanta en säsong, men inte alls lika relevanta nästa vilket 

kan ses som ett ovisst beteendemönster hos kunderna (ibid). Företagen handskas med 

osäkerhet vilket gör att främst butikerna måste genomföra snabba beslut och planera i 

korta intervaller. Därmed blir det extra viktigt för företaget att det kan sälja slut på så stor 

del som möjligt av säsongsvarorna då företaget annars tappar i värde på sina varor om de 

tvingas sälja dem vid ett senare skede då produktens relevans inte är densamma som 

tidigare (Chenhall 2003). Detta görs av Bubbleroom då de vid inköp av varor köper in ett 

stort parti varor som ska täcka den specifika säsongen.  

 

5.2 Cybernetik 

5.2.1 Ökat behov av budget i högre detalj 
Precis som Greve (2011, kap 1) ger exempel på så har samtliga företag budget som 

planeringssyfte där man vill prognostisera och skapa samordning och kontroll. Detta 

syftet har budgeten haft både innan och efter förändringen hos båda intervjuföretagen. 

Att styra och motivera de anställda är en viktig del av budgetens funktion för Bubbleroom 

och Företag 1 och har blivit än viktigare efter förändringen. Budgeten i företagen sätts 

för att ha något att sträva efter och för att mäta hur pass väl man uppfyller sina mål, vilket 

Bergstrand och Olve (1996) beskriver som ett effektivt verktyg när man vill påverka 

företaget i en viss riktning.  

 

Budgetutförandet i de båda företagens fysiska butiker kan identifieras som iterativt, vilket 

är en mix av att budgeten styrs av både företagsledarna och de anställda i form av 

butikschefer (Anthony et al. 2014, kap 9). I samtliga fall har dock högsta chefen det 

slutgiltiga ordet. Butikscheferna anses ha en viktig roll i budgetarbetet i de fysiska 

butikerna då det är de som har bäst insyn över dessa och samtliga intervjupersoner trycker 

på att det är viktigt att involvera butikscheferna. I båda företagen drivs butikerna som 

egna resultatenheter vilket gör att de sätter en egen budget för respektive butik. Att en 

ytterligare budget behöver göras har  därmed blivit den största förändringen vid 
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etablering av butik. Dermer (1977) genom Paulsson (1993) beskriver det som de båda 

företagen uppmärksammar; att cheferna måste vara tillräckligt kompetenta för att bedriva 

en resultatenhet samt att ledningen stöttar och förlitar sig på enhetschefen.   

 

Bubbleroom gör en budget ner på respektive butik samt respektive marknad. Det görs 

genom en sexmånadersbudget samt en årsbudget. Årsbudgeten kontrolleras efter ett 

halvår för att följa upp hur man budgeterat för att sedan se om förändring behöver göras. 

Företag 1 gör i den fysiska butiken en årsbudget som sedan justeras och delas upp i en 

månadsbudget och en veckobudget, medan e-handelsföretaget inte går riktigt lika djupt 

och har en årsbudget samt en månadsbudget som de följer upp. Företag 1 utför således 

kortsiktigt budgetarbete i olika intervaller för både butik och e-handel men skillnaden är 

att budgeten är i högre grad detaljerad och måste vara mer flexibel på butiksnivå. De 

anställda i butikerna är inte med och sätter budget men informeras om den. En ytterligare 

skillnad på butik respektive e-handelsnivå är att i butiken, framförallt i Företag 1 används 

budgeten i högre grad som ett verktyg att motivera och stimulera de anställda. Detta görs 

på e-handelsnivå också men där är det större fokus på att följa upp och kontrollera. 

Budgeten hänger ihop med att både uppnå kundservice samt bra försäljningssiffror, då 

dessa samverkar i högre grad i de fysiska butikerna.  

 

Tannenbaum (1968) och Sord & Welsch (1958) via Dunbar (1971) menar att man kan 

styra människor genom budgetsystem då det är de anställda som utgör den 

måluppfyllande delen av budgeten. Det är därför otroligt viktigt att de anställda accepterar 

budgeten. Stedry & Key (1966) genom Dunbar (1971) menar vidare att mål som känns 

utmanande ses som mer motiverande, medan mål som ses som ouppnåeliga leder till en 

omotiverad personal. Företag 1 jobbar väldigt mycket med att motivera personalen 

genom att informera om budgeten och tar fasta på att ha en budget som faktiskt kan 

uppfyllas då butikschefen menar att personalen blir väldigt omotiverade av en ouppnåelig 

budget. Även Bubbleroom förmedlar budgeten för att motivera och ge riktlinjer till de 

anställda. De båda företagen är flexibla i budgetarbetet och är mottagliga för att förändra 

budgeten om den anses vara inaktuell.  

 

Båda företagen verkar i en konkurrensutsatt miljö, vilket gör det extra viktigt att öka 

beslutstagandet och trivseln hos de anställda (Chong et al. 2005). Företagen verkar i 

relativt osäkra branscher då de är konjunkturstyrda och styrs i hög grad av kunders 
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beteendemönster. Att använda sig av budget för att styra och motivera de anställda är 

något samtliga företag tar fasta på. Budgetens funktion kan därför kopplas till osäkerhet 

som innebär att ju högre osäkerhet kring ett företags yttre miljö, desto viktigare blir 

formella styrmedel och där bland budgeten (Chenhall 2003). Vid strategiförändringen 

företagen gjort har de genomgått en naturlig tillväxt, då distributionskanalerna utökas vid 

etablering av butik och fler personer anställs. Vikten av att formella styrmedel ökar vid 

denna etablering och däribland ökar behovet av budgeten (Churhill & Lewis 1983). Både 

Bubbleroom och Företag 1 har använt sig av budgetering i stor utsträckning vid 

etableringen av fysiska butiker vilket betyder att de tagit fasta på detta. Vid 

strategiförändringar ökar nämligen behovet av kontrollsystem och utan dessa blir det 

svårt att implementera företagets strategier (Simons 2014), vilket ytterligare stärker att 

budgeten är ett viktigt verktyg när företag går från clicks to bricks.  

 

5.2.2 Behov av olika finansiella och icke-finansiella mått 
Syftet med att samla in information är för att nå mål genom att förmedla resultat till sina 

anställda samt för att kunna identifiera hot mot företagets verksamhet (Simons 2014, kap 

14).  För att kunna samla in nödvändig information krävs det att man använder sig av 

både finansiella och icke-finansiella mått (Malmi & Brown 2008); något som samtliga 

företag jobbar med. Bubbleroom och Företag 1 hävdar att de i stor utsträckning använder 

sig av finansiella mått både i fysisk butik och för näthandeln vilket är viktigt för att kunna 

analysera verksamhetens framtida samt nutida förutsättningar (Nilsson et al. 2014, kap 

4). Båda företagen arbetar även med icke-finansiella mått för att kunna fånga upp det som 

inte kan mätas i siffror (Malmi & Brown 2008).  

 

Bubbleroom menar att måtten som används på butiksnivå inte används lika ofta och 

ibland inte alls på samma sätt som i internethandeln då man ofta inte kan mäta på samma 

sätt i de olika distributionskanalerna. Vanliga mått på butiksnivå menar Bubbleroom är 

hur många varor som varje kund köper och vad snittköpet är för varje kund. När det gäller 

kostnader mäter Bubbleroom i den fysiska butiken kostnader för fysisk butik i procent av 

försäljning eller marginal medan de på e-handelsnivå mäter kostnaderna för 

marknadsföring i procent av försäljning och marginal. På e-handelsnivå fokuseras även 

mycket på antal besökare på hemsidan i veckan. I butiken mäter man detta mått på 

liknande sätt, men genom att räkna antal besökare som kommer in genom dörren i 
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butikerna. En likhet kan då ses med Företag 1 som även de i stor utsträckning använder 

finansiella mått på ett annat sätt i den fysiska butiken än i e-handelsbutiken. Precis som 

Bubbleroom mäter den fysiska butiken hur mycket varje kund i snitt har handlat för samt 

antal produkter varje kund konsumerat. På e-handelsnivå mäts exempelvis hur stora 

fraktkostnaderna är i förhållande till omsättningen, täckningsgrad, täckningsbidrag och 

hur olika kostnadsslag relateras till omsättningen. Betydelsen av att följa upp 

verksamheten är stor då det är avgörande för att företagsledaren ska kunna fatta bra och 

välgrundade beslut (Simons 2014, kap 14).  

 

Företag 1 menar att skillnaden mellan fysisk butik och e-handelns olika sätt att mäta 

grundar sig i att man på butiksnivå delvis har ett behov av att använda sig av andra 

finansiella mått. Bubbleroom förklarar att på butiksnivå använder man sig av mått på 

detaljnivå; man måste mäta och vara närvarande hela tiden. Detta är ett behov som kan 

urskiljas även på e-handelsnivå då Företag 1 förklarar att de använder sig av kontinuerlig 

uppföljning av mått som är kopplade till balansräkningen, lagerutveckling, kassa och 

bank. En skillnad som kan ses mellan de olika distributionskanalerna är att på e-

handelsnivå ser man varje marknad som en butik. Exempelvis mäter man Norge för sig 

som en marknad och Sverige som en annan menar Företag 1. I butik baseras istället 

måtten enbart på kunderna i butiken.  

 

Bubbleroom jobbar i sin e-handel med fyra olika ledord, varav ett av dem är speed. Speed 

syftar bland annat till att produkterna ska vara hos kunden så snabbt som möjligt. Ett sätt 

att mäta leveranstid förklarar Bubbleroom är att beställa varor från konkurrenterna och se 

hur lång tid det tar att få hem deras varor och därefter jämföra med Bubblerooms 

leveranstid. Leveranstiden är dock inte ett problem i butikerna eftersom kunden där får 

sina varor direkt. Leveranstid kan vara en avgörande faktor för kunden när det kommer 

till handel på nätet då det leder till att kunden får vänta på leveransen (Sharma & Krishnan 

2002). Att etablera butik ger således en konkurrensfördel då företaget kan nå ut till kunder 

som väljer bort e-handel på grund av leveranstiden.  

 

Konverteringsgrad är ett exempel på mått som används på både butik- och e-handelsnivå, 

men som definieras på olika sätt. I butik förklarar Företag 1 att de vill börja jobba med 

detta mått och att man då mäter hur många av de som kommer in i butiken som handlar. 

På hemsidan betyder konverteringsgrad antal som handlar i förhållande till antal besökare 
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på hemsidan. Skillnaderna mellan de olika sätten att mäta samma mått och ibland använda 

sig av andra mått kan tyckas självklar när man sätter det i perspektivet att trots att det är 

samma varumärke hos företagen är det två helt olika sätt att bedriva försäljning.  

 

Företag 1 menar att på både e-handelsnivå och koncernnivå delges måtten till de anställda 

för att motivera dem att nå företagets mål. Hos Bubbleroom delges finansiella mått till de 

anställda i förhållande till hur de ligger till gentemot budgeten. Observerbara faktorer 

blir således en viktig del när företagen genomför strategiförändringen clicks to bricks då 

det innebär att man mäter anställda och företaget som helhet genom att utvärdera dessa 

genom mätning på olika sätt (Fisher 1998). Vid en annorlunda distributionskanal krävs 

andra typer av styrmedel, vilket betyder att man för butiken får designa om sitt MCS för 

finansiella och icke-finansiella mått så det passar dess miljö, teknologi, struktur, strategi 

och kultur (Chenhall 2003).  

 

Företagen använder sig av både finansiella- och icke-finansiella mått, vilket är ett 

framgångsrikt koncept när man ska styra de anställda i den riktning företaget önskar 

(Otley 2016). Något som Bubbleroom jobbar med i både butik och på nätet är operations 

of excellence, vilket innebär att är de inte bäst på det de gör, bör de fundera på att 

outsourca denna arbetsuppgift. Operation of excellence är ett exempel på ett mått som 

kan vara både finansiellt och icke-finansiellt beroende på vad man kontrollerar och syftar 

till att skapa en så effektiv och framgångsrik verksamhet som möjligt.  

 

Företag 1 menar att de även använder sig av hybridmått, vilket är en sammansättning av 

finansiella och icke-finansiella mått. Hybridmått används på e-handelsnivå och förmedlas 

ut till de anställda genom en veckorapport som innehåller relevanta nyckeltal (Malmi & 

Brown 2008). Inom en snart framtid ska även relevanta nyckeltal förmedlas ut till berörda 

parter varje dag, exempelvis omsättning och snittorder, via en daglig rapport. Företag 1 

menar att hybridmåtten som används är kärnnyckeltal som man kan styra efter och att det 

viktigt att det inte blir för många. Hybrid är inget som Bubbleroom uttalat använder sig 

av och är heller inte förekommande på butiksnivå.  

 

En aspekt som båda företagen direkt och indirekt uttalar som betydande att mäta är 

tillväxt. Tillväxt är en av de saker man bör mäta för att kunna analysera företagets 

situation (Nilsson et al. 2002). Bubbleroom menar att det ibland kan vara större fokus på 
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tillväxt än på lönsamhet eftersom det på sikt kommer kunna öka även företagets 

lönsamhet. Båda företagen ser de nuvarande butikerna som en form av testbutiker med 

övergripande mål att på sikt kunna etablera flera lönsamma butiker.  

 

Finansiella och icke-finansiella mått spelar även en stor roll när det kommer till 

prestationsmätning, uppföljning av budget samt utformning av belöningssystem (Malmi 

& Brown 2008). Vid utformning av belöningssystem är det viktigt att koppla det till rätt 

typ av kontroll (Otley 1999), något samtliga företag har tagit fasta på då de noga motiverar 

vad de baserat sina belöningssystem på. Mått kan även användas för att skapa den kultur 

man önskar exempelvis genom klankontroll (Malmi & Brown 2008). Företag 1 gör detta 

genom att exempelvis skapa grupptävlingar där företaget gemensamt strävar mot ett 

finansiellt säljmål. Bubbleroom följer upp icke-finansiella mått exempelvis genom den 

som tagit det bästa initiativet för att skapa en “tillsammans-känsla” på företaget. Även 

planeringen tar hjälp av finansiella och icke-finansiella mått, då man i detta sammanhang 

kan nämna att båda företagen värdesätter tillväxt, vilket även följs upp med finansiella 

mått. Skillnaderna mellan styrningen av butik och internethandel kan kopplas till Fishers 

artikel (1998) där han menar att företag måste anpassa sitt MCS efter sin strategi genom 

att använda sig av situationsanpassad styrning.  

 

 
Figur 7. Skillnader mellan finansiella och icke-finansiella mått för butik och e-handel.  
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5.2.3 Kundnöjdhet och kundservice betydande vid hög konkurrens 
Kundnöjdhet menar Företag 1 och Bubbleroom är svårare att mäta i fysisk butik än i e-

handeln. Båda företagen anger dock att de är mycket angelägna om att arbeta fram ett bra 

system för att i framtiden kunna mäta kundnöjdhet på ett kontinuerligt sätt i butiken. 

Bubbleroom förklarar att de i viss utsträckning kan mäta kundnöjdhet på nätet genom att 

kunder kan ge recensioner på sociala medier och kunderna anger även skälet till eventuell 

retur vilket är något som de ständigt följer upp. Bubbleroom får även feedback från sin 

kundtjänst om kundnöjdhet. Bubbleroom uppger att det bästa sättet att följa upp 

kundnöjdhet är genom intervjuer, men att de annars inte har något system som 

kontinuerligt följer upp kundnöjdhet.  

 

Företag 1 jobbar mycket med kundnöjdhet på e-handelsnivå. De har ett system kopplat 

till kundtjänst som mäter kundnöjdhet samt så har företaget fått utmärkelsen “Årets e-

handlare” flera år, vilket är ett gott betyg på nöjda kunder. Även Företag 1 förklarar att 

de själva i viss mån kan mäta kundnöjdhet genom kommentarer och respons från sociala 

medier. Både Bubbleroom och Företag 1 nämner även att de märkt av positiv respons 

från sina kunder i samband med butikens etablering vilket stämmer överens med Sharma 

och Krishnan (2002) diskussion om att kundnöjdheten ökar i samband med etablering av 

butik. Företagens och framförallt de fysiska butikernas konkurrens blir således en viktig 

situationsfaktor att anpassa sig till och kundnöjdhet är således angeläget att mäta i 

butikerna.  

 

En svårighet med e-handel är bristen av kundservice då kunden befinner sig på distans 

och inte har en personlig interaktion med företaget vid handeln (Tse 2007). Företag som 

erbjuder en hög nivå av kundservice till sina kunder kommer med högre sannolikhet 

förvärva kunder från sina konkurrenter (Banker et al. 1996). Det kan ses som en viktig 

aspekt då detaljhandeln just nu är i sin mest konkurrensutsatta miljö än så länge (Blázquez 

2014). En viktig faktor till att Bubbleroom genomförde etableringen av fysisk butik var 

att de tror på att möta kunden och därmed kunna erbjuda en god kundservice. Det är ett 

typiskt inslag i differentieringsstrategin (Anthony et al. 2014, kap 4), som på så vis kan 

hjälpa företagen med kundförvärv i en bransch som präglas av en allt hårdare konkurrens. 

Speciellt då en hög kundservice är en viktig faktor för företag som har en 

differentieringsstrategi (Fisher 1998).  
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5.3 Belöningssystem 

I båda företagen finns någon form av belöningssystem som dock är något olika i sin 

utformning. Företag 1 arbetar med både monetära personliga belöningar och icke-

monetära gruppbelöningar i den fysiska butiken. I det första fallet är det i form av en pott 

som delas ut respektive de icke-monetära belöningarna genom tävlingar på gruppnivå. 

För att behålla företagskulturen är det lämpligt att implementera belöningssystem på 

gruppnivå (Malmi & Brown 2008). Företag 1 menar att det är just det som belöningen på 

gruppnivå syftar till; öka gruppkänslan och att de anställda ska trivas tillsammans. 

Tävlingarnas pris är nämligen oftast aktiviteter som utförs tillsammans i gruppen.  

 

Bubbleroom använder inte monetära belöningar i dagsläget utan har istället olika 

utmärkelser som delas ut varje halvår till en person som lyckats personifiera ett av 

företagets kärnvärden mod, driv eller tillsammans. I butik kommer de att börja jobba med 

tävlingar med en eventuell monetär belöning i form av presentkort för att öka 

merförsäljningen. Tävlingen går ut på att försöka öka försäljningen i butikens “poddar” 

där man kan beställa från nätet till butik. I båda fallen används belöningarna för att 

motivera och stimulera personalen. Belöningarna är kopplade till målet som ska uppnås 

och är mätbara vilket Otley (1999) hävdar är en nödvändighet för att belöningssystem ska 

uppfylla någon funktion. Weick (1964) genom Dunbar (1971) menar att det är viktigt att 

inte enbart använda finansiella belöningar då det istället kan göra att personalen inte gör 

mer än de behöver. Detta är något som båda företagen implementerat eller kommer att 

implementera. Företag 1 använder sig redan i dagsläget av båda formerna av belöning 

och Bubbleroom använder i dagsläget icke-finansiella belöningar men kommer med hög 

sannolikhet även att börja använda finansiella i butiken.  

 

Malmi och Brown (2008) menar vidare att belöningssystem ofta grundar sig i de 

cybernetiska verktygen så som budget eller finansiella mätsystem. Inget av företagen 

använder sig uttalat av detta eller använder ett mått konsekvent som grund till bonus. 

Företag 1 använder sig dock som grund i sina belöningssystem bland annat 

merförsäljning av ett visst märke, vilket i sin tur kan bidra till att försäljningen per kund 

blir högre. I Bubblerooms tävlingar kommer syftet också vara att öka merförsäljningen. 

Belöningssystemet ska vara utformat på ett sätt som gör att man motiverar och höjer 

prestationen hos de anställda (Malmi & Brown 2008). Det som studeras genom de båda 
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företagen är att belöningssystem inte finns i form av en bonuslön till chefer och andra 

personer högre upp i företaget, utan fokus läggs på att motivera företagens anställda. På 

så vis motiveras de anställda till att anstränga sig ytterligare och inte enbart tills dess att 

en nivå prestation uppnåtts för att på så vis inkassera en monetär bonus (Weick 1964 

genom Dunbar 1971).  

 

Förändringen som framkommit i belöningssystem är att företagen har adderat ytterligare 

moment till sina belöningssystem då fysisk butik tillkommit. Företag 1 har efter att de 

startat butik infört tävlingar, exempelvis när personalen ska utföra merförsäljning av en 

viss produkt eller märke där belöningen är en gruppaktivitet om de lyckas. Bubbleroom 

har också tänkt att införa denna sortens belöningssystem där priset är monetärt, till 

exempel ett presentkort - något som inte passar e-handeln på samma sätt då man inte får 

den personliga kundkontakten (Tse 2007). Det som skiljer sig är således främst att 

butikerna kopplar belöningar till att uppfylla ökad försäljning och kundservice. 

Bubblerooms belöningssystem grundar sig även i att motivera och uppskatta de anställda. 

När företagsstrukturen ändras, så som i fallet clicks to bricks så är det viktigt att de 

anställda samarbetar och strävar efter gemensamma mål (Anthony et al. 2014, kap 4). 

Detta är något som uppmärksammas i båda företagen då belöningssystemen många 

gånger grundar sig i ett tänk om att man jobbar tillsammans.  

 

Företagen efterföljer Fishers (1998) påstående om att det är viktigt att mäta relevanta 

variabler när man genomför prestationsmätning. Att företagen kopplar 

belöningssystemen till företagens mål om samarbete och god kundservice gör att de 

observerbara faktorerna används på ett framgångsrikt sätt då dessa mål får en annan 

innebörd när e-handelsföretag etablerar fysisk butik. Prestationsmätningen får inte ta för 

mycket plats då de anställda istället kan bli omotiverade, utan bäst effekt fås om man 

mäter både finansiella och icke-finansiella mått (Otley 2016). Intervjuföretagen tillämpar 

antingen endast icke-finansiella eller en blandning vilket stärker effekten av 

belöningssystemet (ibid). Att belöningssystemet är anpassat efter att öka kundservice 

bland annat är positivt då det är viktigt i ett företag på en marknad med hög konkurrens i 

sitt geografiska område (Banker et al. 1996).  
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5.4 Administration 

5.4.1 Decentraliserad struktur för att hantera en föränderlig miljö 
Styrningsstrukturen är en betydande del av företagets administrativa kontroll (Abernethy 

& Chua 1996). Företag 1:s organisation är en koncern som består av ett moderbolag och 

flera dotterbolag. Moderbolaget tillhandahåller servicetjänster till dotterbolagen i form av 

logistik, marknadsföring och inköp. Företaget har en ledande styrelse i koncernen som 

tar alla övergripande beslut för företaget. Därunder finns chefer och avdelningschefer för 

olika delar av verksamheten som har rätt att fatta egna beslut. Även om Företag 1 har 

klara uppdelningar i sin styrningsstruktur över vem som ansvarar för vilket område (ibid), 

betonas vikten av att föra en kontinuerlig dialog med sin personal.  

 

Bubbleroom har även de en koncernledning som tar de viktigaste besluten med chefer för 

de olika affärsområdena där Bubbleroom är ett av dem. Varje affärsområde drivs således 

av de anställda i affärsområdet i samverkan med en koncernledning som medverkar i 

vissa beslut på en mer detaljerad nivå. Efter att fysisk butik etablerats har ytterligare 

subenheter i koncernens struktur tillkommit och representeras sedan även i 

koncernledningen. Etableringen har även bidragit till att ytterligare arbetsuppgifter krävts 

och det har blivit högre tryck på marknads- och ekonomiavdelningarna som har fått 

ytterligare enheter att sköta.  

 

Båda företagen ser sig som idag som decentraliserade i sin struktur. Däremot menar 

Bubbleroom att e-handeln hade en mer centraliserad struktur än vad de har i dagsläget 

när de även har fysiska butiker. Strategiförändringen företagen har genomgått har bidragit 

till vad Anthony et al. (2014, kap 7) beskriver som ansvarsenheter i form av att en 

resultatenhet tillkommit genom varje ny enskild butik. Butikscheferna i de fysiska 

butikerna ansvarar för att gå med vinst i respektive enhet. Genom resultatansvaret i 

butikerna samt affärsområdena kan de även påverka sin verksamhet mer självständigt. 

Den decentraliserade strukturen ses hos intervjuföretagen genom att ansvar, material samt 

formella resurser är delegerat till butikerna samt affärsområdena som på så vis sköter stor 

del av styrningen (Anthony et al. 2014, kap 5).  
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5.4.2 Ytterligare delegering av ansvar till fysiska butiker 
Båda företagen passar bra in i Ouchis (1977) modell där han diskuterar sambandet mellan 

organisationens förutsättningar och olika styrformer som lämpliga organisationer att 

driva som resultatenheter. De har båda hög tillgänglighet vad gäller mått för utflöde samt 

är ledningens kunskap om transformationsprocessen relativt låg, det vill säga i denna 

forskningen förändringen från att enbart bedriva e-handel till att även etablera butiker. 

Eftersom företagen verkar i en konkurrensutsatt miljö blir resultatansvaret betydelsefullt 

(Anthony et al. 2014, kap 5). Bubbleroom och Företag 1 förklarar att butikerna drivs som 

resultatenheter och företagen stämmer även väl överens med Dermers (1977), via 

Paulsson (1993), definition över vilka förutsättningar en verksamhet ska ha för att kunna 

drivas som en resultatenhet på bästa sätt. Paulsson (1993) menar att vid utveckling av 

administrativa system är det viktigt att utvecklingen baseras på en analys över 

organisationens externa samt interna förutsättningar, enligt den grundläggande idéen om 

situationsanpassad styrning. Detta kan återfinnas i bägge företagens arbete, då de tagit 

hänsyn till flera situationsfaktorer i förändringen såsom tillväxt, observerbara faktorer, 

marknadens konkurrens och fientlighet och struktur. Butikscheferna är de som har bäst 

uppsikt och kontroll över butikerna menar samtliga intervjupersoner och får därför en 

viktig roll i dessa resultatenheter. Att de har stöd från högsta ledningen är väldigt viktigt 

(ibid). Det uppfyller Bubbleroom och Företag 1 genom bland annat att de har 

kontinuerliga möten och följer upp rapporter för butikerna.  

 

Bägge företagen betonar vikten av ett fungerande och omfattande affärssystem vilket är 

en betydande del när man driver resultatenheter menar Dermer (1977) via Paulsson 

(1993). Företag 1 bytte affärssystem 2015 som skapade nya och bättre förutsättningar för 

att styra verksamheten. Bubbleroom utökade samt förnyade sitt affärssystem efter 

etableringen av butiken då en ytterligare komplexitet uppkom vid bland annat logistik av 

varor och information mellan huvudlager och butik. Genom att företagen har etablerat 

butiker har de upplevt en tillväxt och därmed uppstår ett ökat behov av formella 

styrmedel. Tillväxten har bidragit till att företagen fått delegera ut nya ansvarsområden 

där butiken tilldelas resultatansvar samt krävt mer inflytande i beslut (Churchill & Lewis 

1983).  
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Företag 1 och Bubbleroom betonar flera gånger betydelsen av en aktiv och kunnig 

butikschef som har den kunskap som krävs för att bedriva en framgångsrik butik. 

Butikscheferna är delvis styrda uppifrån då ledningen sätter målen för verksamheten, 

vilket till en viss del kan ses som en reglering av arbetsuppgifter som minskar den interna 

osäkerheten och ledningen får därigenom bättre kontroll över sin personal (Laangfield-

Smith 1997). Dock har butikscheferna relativt stort ansvar då båda företagen förklarar att 

butikerna drivs som resultatenheter. Det betonas även att det krävs mer än att bara packa 

upp varor i en butik, att varor inte säljer sig själv utan att det krävs ett mycket mer 

detaljerat arbete i fysisk butik jämfört med i webbutiken.  

 

5.4.3 Betydelsen av integrerade distributionskanaler 
De främsta anledningarna till att Bubbleroom samt Företag 1 valde att etablera butik var 

för att kunna marknadsföra sig samt för att få ytterligare en försäljningskanal. 

Bubbleroom menar att de tror på sin e-handel som är deras huvudfokus, men att det 

behövs komplement av andra kanaler såsom butik för att få e-handeln så bra som möjligt. 

Företag 1 å andra sidan beskriver sina distributionskanaler som mer separerade, bland 

annat marknadsförde de inte i stor utsträckning att de hade etablerat butik. Det 

framkommer dock att detta förmodligen kommer marknadsföras mer om fler butiker 

etableras som är ett av företagets mål. Företag 1 har inte samma kampanjer i den fysiska 

butiken som i webbutiken. Bubblerooms tillvägagångssätt vid etableringen av den 

ytterligare distributionskanalen anses vara ett steg närmre en integrering av 

distributionskanalerna än Företag 1. Bubbleroom har idag inte enhetliga kampanjer men 

detta är något de vill börja med då de tror på att det kan stärka företaget som helhet. 

Genom att integrera de olika distributionskanalerna tillhandahåller företagen en så 

friktionsfri och lättillgänglig handel som möjligt för kunderna, vilket benämns 

omnikanalhandel (e-barometern, 2015). Kunderna möts då av samma kampanjer och 

priser i de olika kanalerna samt upplever att företaget tillhandahåller en obegränsad 

konsumtion för dem (Pitrowizc & Cuthbertson 2014).  

 

5.4.4 Clicks to bricks i tillväxt  
Då både Företag 1 samt Bubbleroom relativt nyligen har etablerat fysisk butik kan de 

anses vara i tillväxtfasen i företagslivscykeln då många av karaktärsdragen till denna fas 

stämmer in på företagen. De har nyligen investerat i samt upprättat nya distributions- och 
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marknadsföringskanaler, försäljning till nya kunder, processutveckling samt ett nytt 

försäljningssätt (Kaplan & Norton 1996). Karaktärsdragen från tillväxtfasen kan anses ha 

kopplingar främst till butikerna i samtliga företag då det är den fysiska butiken som har 

det nya försäljningssättet och befinner sig i ett tidigare stadie rent tidsmässigt än 

resterande del av företaget. Bubbleroom hade ett negativt resultat 2014 (New 

Bubbleroom Sweden AB 2015) vilket kan ses som att tillväxtfasen präglat företaget 

genom att de avsatt mycket kapital till investeringar i den nya distributionskanalen 

(Kaplan & Norton 1996). Bubbleroom växer och det är större fokus på tillväxt än på 

resultat vilket motiveras med att lönsamheten kommer med hjälp av tillväxten. Efter att 

de etablerat fysisk butik märkte Bubbleroom även av att försäljningen i e-handeln växte 

i samma område. Exempelvis öppnade Bubbleroom en butik i Stockholm, varpå de 

märkte att e-handeln blev starkare i Stockholmsområdet. Företag 1 har genom sitt 

etablerande av butik inte sett att det påverkade e-handelsförsäljningen lokalt, men genom 

att försäljning även tillkom från butiken ansågs den öka efter etableringen av butik. En 

omsättningstillväxt kan ses genom försäljningsökningen samt även en tillväxt i personal 

genom etablering av butik för företagen (Mattsson 2001). 

 

Den strategiska planeringen för Bubbleroom och Företag 1 innefattar en vision och en 

önskad riktning för företaget (Greve 2011, kap 1) mot en ökad tillväxt då de vill växa sig 

stora i sina respektive branscher. Förhoppningen om att kunna etablera fler butiker i 

framtiden stärker även att samtliga företag befinner sig i tillväxtfasen. Dock har 

Bubbleroom och Företag 1 funnits ett tag och har även karaktärsdrag som 

överensstämmer väl med mognadsfasen. Den kännetecknas av fortsatta ständiga 

investeringar för att på så vis kunna förbättra sin förmåga och kapacitet. Det innebär att 

företaget upprätthåller sin nuvarande marknadsandel men kan även växa lite från år till 

år. Mognadsfasen kan appliceras som stadiet de övergripande företagen närmar sig då de 

funnits på e-handeln i några år och har där ett större fokus på ständiga förbättringar och 

kvarhållande av nuvarande marknadsandelar. Etableringen av fysisk butik har gjort att 

företagen, och främst de fysiska butikerna, befinner sig i ett tidigare stadie som 

fortfarande till stor del präglas av tillväxt (Kaplan & Norton 1996). 
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5.5 Företagskultur 

5.5.1 Styrning genom gruppsammanhållning  
Företagskulturen beskrivs som delade värdegrunder och normer inom företaget som styr 

beteende och antagande (Anthony et al. 2014, kap 3). Något som tycks prägla 

Bubbleroom och Företag 1 är att ha en bra gruppkänsla i företagen för att de anställda ska 

trivas och därav också prestera så bra som möjligt. Det indikerar på klankontroll (Ouchi 

1979) genom Malmi och Brown (2008), som innebär att företag kan styra sina anställda 

via klanens ritualer då varje individ utsätts för en social process från den klan de tillhör 

vilken ingjuter dem speciella kunskaper och värderingar. Det kan till viss del visas genom 

Bubblerooms ena kärnvärde tillsammans och Företag 1 menar att det är viktigt att de 

anställda känner att de har trevligt tillsammans samt upplever en god sammanhållning. 

Sammanhållningen kan kopplas till företagens belöningssystem där Företag 1 ger 

belöning till hela gruppen genom att man tävlar i hela gruppen och att Bubbleroom 

belönar anställda som personifierar kärnvärdet tillsammans.   

 

Ouchi (1979) genom Flamholtz (1985), samt Simons (1995) beskriver företagskultur som 

värderingar och normativa mönster som i sin tur styr de anställdas beteende, 

genomförande och företagets policys. Det är något som Företag 1 till exempel beskriver 

genom att kunderna ska känna att det är trevligt att gå in i butiken - något som ska 

uppfyllas genom att det faktiskt är trevlig stämning. Inom Bubbleroom beskrivs ledordet 

customer first vilket också ska prägla de anställda att se till kundens bästa. Likaså att de 

uppmärksammar de två ytterligare kärnvärdena mod och driv ska forma personalen till 

att agera mer kreativt och målmedvetet. 

 

5.5.2 Synliggörande av företagskultur vid kundkontakt  
Företag 1 har valt att implementera klädkoder i butiken, då butikschefen tycker att det 

skapar en mer professionell känsla. Klädkoder är ett exempel på symbolbaserad kontroll 

som Schein (1997), via Malmi och Brown (2008) menar är ett sätt för företag att använda 

sig av visuella uttryck för att skapa den företagskultur de önskar. Företag 1 menar även 

att det krävs att butiken hålls ren och snygg så att både personal och kunder trivs för att 

därigenom skapa den kultur som eftersträvas samt få den rätta känslan 
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Företagskulturen i företagens ekonomistyrning är inte något som förändrats i särskilt stor 

utsträckning. Precis som Anthony et al. (2014, kap 3) beskriver är företagskultur något 

som inte kan förändras speciellt lätt. Vid etableringen av butikerna var det dock viktigt 

att överföra och implementera företagets kultur i butiken. Förändringen som märks är att 

intervjupersonerna i de olika företagen verkar tycka att en företagskultur i butikerna i 

form av gruppkänsla är tydligare, då detta syns utåt även till kunderna på ett annat sätt än 

vid e-handel. Nöjda kunder är fortfarande högt prioriterat, men det krävs andra sätt i 

fysisk butik för att uppnå detta. Vid e-handel blir kulturen mer intern då man inte möter 

kunden på samma sätt som i butik, men även där är kulturen viktig menar Bubbleroom 

då alla jobbar mycket tillsammans samt att intervjupersonerna menar att alla får vara med 

och tycka till och komma med idéer.  

 

Intervjuföretagen verkar på en konkurrensutsatt marknad vilket innebär att kundservicen 

blir åtskilligt betydande (Banker et al. 1996). Intervjuföretagen innehar en kultur som ska 

präglas av samarbete och en trivsam miljö som vidare ska bidra till att de förmedlar en 

trovärdig och äkta känsla av att företaget vill att även kunden ska trivas. Genom att inneha 

en fysisk butik kan företagen tillhandahålla en positiv upplevelse för kunden som inte kan 

motsvaras genom ett elektroniskt besök på en webbshop (Blázquez 2014). 

Intervjuföretagen kännetecknas genom att ha en organisk struktur, då de verkar inom en 

föränderlig miljö (Anthony et al. 2014, kap 4). Att företagskulturen tar stor plats vid 

intervjuerna tyder på att detta förstärks då samarbete, gemensamma mål och kultur ofta 

präglas av en organisk struktur samt hos företag som har en differentieringsstrategi (ibid). 

Differentieringsstrategin är något som båda intervjuföretagen uttalat att de arbetar utefter. 

Ytterligare framkommer det att företagen tror på sina medarbetare och att de vill arbeta, 

vilket även det är inslag från en organisk struktur (Anthony et al. 2014, kap 4). Vid 

strategiförändringen clicks to bricks är det därför viktigt att beakta vilken struktur 

företaget har. Om ett företag tillämpar fel styrsystem i förhållande till den miljö det verkar 

i kan det få betydande negativa konsekvenser för företaget (Brooks 2009, kap 2).  
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6. Slutdiskussion 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som denna studie har kommit fram till. Slutsatserna 

behandlar de förändringar som vi har funnit i clicks to bricks-företagens MCS-paket efter det 

att de etablerat butik. I det första avsnittet presenteras slutsatserna som har kunnat dras. 

Därefter presenteras ett avsnitt med en övergripande diskussion gällande slutsatserna som 

dragits samt andra reflektioner. I tredje avsnittet tas kritik mot studien upp och slutligen i det 

sista avsnittet läggs förslag för framtida forskning fram. 

 

6.1 Slutsats 

Företag som befinner sig på marknader som präglas av hög konkurrens förlitar sig allt mer på 

kortsiktig planering. Genom en kortsiktig, taktisk planering har företag en större öppenhet och 

flexibilitet som gör att de snabbare kan hantera yttre osäkerheter såsom ovissa beteendemönster 

hos olika intressenter samt andra aktörer på marknaden. Det är dock svårt att avgöra om 

etablering av fysisk butik har påverkat detta, eller om det enbart är på grund av omvärldsfaktorer 

som har präglat intervjuföretagen. På grund av den föränderliga omgivningen företagen verkar 

i har långsiktig planering blivit allt svårare att förlita sig på och behöver därför en stor andel 

kortsiktig planering. Den kortsiktiga planeringen är byggstenarna i den långsiktiga planeringen 

som ska föra företaget mot sin strategiska planering.  

 

Etablering av fysisk butik har setts av clicks to bricks-företagen som både en breddning av 

försäljningskanaler, men även som en ytterligare marknadsföringskanal då man syns och hörs 

mer. För att kunna skilja sig från sina konkurrenter inom e-handeln har fysisk butik varit ett sätt 

att få ytterligare en konkurrensfördel samt att ge en bättre kundservice genom högre 

tillgänglighet. Därmed motverkas en av e-handelns svagheter; distans från kunden.  

 

Den kortsiktiga planeringen är kopplad till inköpsarbetet vilket förändrades för hela företaget 

då fysisk butik tillkom. Inköpsvolymerna ökade då inköp av varor även skulle tilldelas den 

fysiska butiken, och inte enbart e-handeln som den gjort tidigare. Branschen och kundernas 

beteendemönster påverkar hur företagen gör sina inköp då det är viktigt att ha relevanta varor 

samt sälja slut på varorna de har i lager för att inte tappa värde. Clicks to bricks-företagen 

prognostiserar sina inköpsbudgetar utifrån föregående säsongs försäljning.  
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Släpp av nyheter har förändrats i fysisk butik jämfört med e-handeln. I fysisk butik görs fler 

släpp av nyheter för att kunden ska känna att det finns nyheter av varor sedan den besökte 

butiken senast, vilket kräver en högre, mer detaljerad planering. Då e-handeln inte har något 

tryckt material ses det som snabbanpassat till trender och skiljer sig därmed från den fysiska 

butiken. Därmed framkommer vikten av att ha en taktisk, kortsiktig styrning mer i fysisk butik 

än på e-handeln. Utöver det har det främst tillkommit kortsiktig planering på butiksnivå som 

inte fanns i företaget tidigare såsom dagsbudgetar och planering av butik vilket kräver en 

planering med större detaljfokus. 

 

Den kortsiktiga planeringen kan implementeras i företagen genom budget. Budgetarbetet 

förändras för företag som driver sina fysiska butiker som resultatenheter eftersom det då krävs 

en ytterligare budget. Förändringen clicks to bricks gör också att budgetarbetet drivs mer 

iterativt för den fysiska butiken då butikscheferna är de som har störst inblick i 

butiksverksamheten. Ytterligare användningsområden som tillkommit för budget är att den 

används i högre grad för att motivera och ge riktlinjer till de anställda i den fysiska butiken. Att 

budgeten används för ytterligare användningsområden är ett tecken på ett ökat behov av 

kontrollsystem. Detta tyder på att budgeten är ett viktigt verktyg vid både strategiförändringar 

som clicks to bricks är, så väl som situationsfaktorerna konkurrens och osäkerhet. Budgetens 

betydelse ökar för företag som helhet då de går från clicks to bricks genom att det tillkommit 

fler budgeter, men det kan inte fastställas om det tidigare budgetarbetet för e-handeln har 

förändrats. Däremot används budgeten i högre utsträckning då den får en viktig funktion för att 

kontrollera den tillväxt företagen får av att etablera fysiska butiker, vilket stärker att budgeten 

är ett viktigt verktyg vid strategiförändringen clicks to bricks.  

 

Etableringen av fysisk butik har inte förändrat måtten som används på e-handelsnivå. Dock har 

det tillkommit mått för att mäta butikens verksamhet då den fysiska butiken inte kan applicera 

alla mått som används för e-handeln. E-handeln och den fysiska butiken bedriver försäljning 

på olika sätt vilket kräver olika mått på prestationen, speciellt då det gäller finansiella mått. 

Sättet att mäta skiljer sig då butiken har andra förutsättningar jämfört med e-handeln då butiken 

istället mäter fysiska besökare jämfört med e-handelns trafik. På e-handelsnivå mäter man 

respektive lands e-handelsmarknad för sig, medan man i fysisk butik mäter respektive butik. E-

handel och fysisk butik mäter även ofta samma saker men på olika sätt. Exempelvis baseras 
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konverteringsgrad på antalet besökande fysiska kunder som handlar i butiken och på nätet antal 

besökare på hemsidan som handlar. Delgivning av finansiella mått till de anställda för att 

motivera och nå verksamhetens mål används både i fysisk butik och för e-handel.  

 

Det icke-finansiella mått som används är främst kundnöjdhet. Sättet att mäta kundnöjdhet på 

har inte förändrats i samband med etableringen av butik men det framkommer att detta mått är 

svårare att mäta i fysisk butik än på e-handel. Företagens och framförallt de fysiska butikernas 

konkurrens är en viktig situationsfaktor att anpassa sig till och kundnöjdhet är angeläget att 

mäta. På e-handelsnivå är leveranstid en viktig faktor för kundnöjdhet och genom att etablera 

butik kan man uppfylla en högre konkurrensfördel eftersom att företaget kan nå ut till kunder 

som väljer bort e-handel på grund av leveranstiden. Detta mått är ett tydligt exempel på behovet 

av att ibland behöva mäta olika saker beroende på vilken distributionskanal som används. Det 

fjärde verktyget inom cybernetiken; hybrid, kan inte fastställas som ett verktyg som använts 

annorlunda vid strategiförändringen. I ett av företagen tillämpas det inte och i det andra företag 

används det bara på e-handelsnivå. Finansiella och icke-finansiella mått spelar även en stor roll 

i andra delar av företagens MCS-paket, exempelvis i budgetering, belöningssystem och kultur.  

 

Tidigare belöningssystem har vid etableringen av fysisk butik inte förändrats men har till viss 

del tillkommit på butiksnivå. I studien kan det fastställas att belöningssystem i fysisk butik i 

form av tävlingar som ska motivera personalen till merförsäljning och ökad kundservice 

tillkommit i ett av företagen. Det andra företaget har som plan att inom kort applicera detta 

också vilket indikerar att det finns en del i belöningssystemet som tillkommer vid 

strategiförändringen. Det indikerar också på att belöningssystem i de fysiska butikerna får en 

mer betydande roll. Företagen kopplar belöningssystemen till företagens mål om samarbete och 

god kundservice vilket gör att de observerbara faktorerna fått en mer betydande roll när e-

handelsföretag etablerar fysisk butik. Eftersom att belöningssystemen fokuserar på att uppnå 

kundnöjdhet är det även anpassat efter marknadens konkurrens och fientlighet . 

 

Vid etableringen av butik har ytterligare en resultatenhet tillkommit, då detta har bidragit till 

tillväxt vilket gett upphov till ett större behov av formella styrmedel. Behovet har lett till att 

ytterligare ansvarsfördelning har uppstått. En förändring i form av mer delegering kan därav 

fastställas då en butikschef anställs för att driva butiksverksamheten. I samband med 

förändringen har även affärssystem tillkommit eller bytts ut, vilket tyder på ett större behov av 
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informationsspridning. Arbetet i den fysiska butiken kan även ses som mer detaljerat i 

jämförelse med i webbutiken då till exempel placering och förnyelse av produkter blir mer 

betydande. 

 

Företagskulturen är av stor betydelse i intervjuföretagens MCS-paket. Företagskulturen är inte 

något som snabbt kan förändras och kan heller inte konstateras ha gjort det vid 

strategiförändringen. Dock indikerar datainsamlingen på att kulturen blir tydligare och något 

viktigare i fysiska butiker då man där träffar sina kunder. 

 

 

Figur 8. Sammanfattning av förändringar. 

 

6.2 Övergripande slutdiskussion 

E-handeln som ursprungligen har konkurrerat mycket med pris har inte setts som en långsiktig 

konkurrenskraftig strategi, utan vi har kunnat se att e-handelsföretagen börjar söka sig till att 

bli mer differentierade. Något som utmärkt sig i studien är att företagen har behövt utmärka sig 

mer mot sina konkurrenter i sin differentiering och då har etableringen av fysisk butik varit ett 
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sätt för dem att kunna göra det. Ytterligare märktes en tillväxt i försäljning då företagen 

etablerade fysisk butik, främst i det geografiska område där butiken finns. Tillväxten har setts 

både i form av ökad försäljning genom att det sker försäljning i butiken, men även hos ett av 

intervjuföretagens e-handel i området där den fysiska butiken etablerades. Det kan ses som en 

indikation om att kunderna blir mer medvetna om företaget då fysisk butik etableras. En tillväxt 

har även setts i antal anställda på företagen genom att fysisk butik etablerats. De fysiska 

butikerna har hos båda intervjuföretagen setts som en försöksverksamhet för att kunna etablera 

ytterligare butiker i framtiden. Innan detta sker vill företagen hitta en idealbutik där de fysiska 

butikerna är stabila och lönsamma som de kan ha som “mall” för ytterligare etablering.  

 

Intervjuföretagen startade upp sina nya distributionskanaler, de fysiska butikerna, separerade 

från sin e-handel med olika erbjudanden och kampanjer i kanalerna. Om företag har separerade 

distributionskanaler, det vill säga suboptimering, med konkurrens mellan dess olika kanaler 

eller enheter kan det vara farligt och ge en negativ utveckling för företaget genom att skada 

dess enhetliga varumärke. Ett skadat varumärke kan få allvarliga konsekvenser för företaget i 

dagens starkt konkurrensutsatta detaljhandel (Pitrowizc & Cuthbertson 2014). Clicks to bricks-

företag bör därför integrera sina distributionskanaler så att samma kampanjer överensstämmer 

i de olika kanalerna för att på så vis kunna stå sig bättre mot sina konkurrenter och representera 

ett mer enhetligt varumärke för kunden.  

 

Vid etablering av butik är det dock av stor betydelse att man lyckas implementera 

företagskulturen, då butiken blir företagets ansikte utåt. Intervjuföretagen har även gett en 

indikation på att de i butiken använder kultur mer som ett verktyg då man möter kunden ansikte 

mot ansikte i butiken, medan e-handeln har mer fokus på kulturen internt i företaget då kunden 

inte möts på samma sätt. Att skapa en stark gruppkänsla blir således av större betydelse i butik 

i ytterligare en dimension; kundnöjdhet, då kunden där känner av atmosfären på ett annat sätt. 

Genom att öppna fysiska butiker får e-handelsföretagen en högre kundnöjdhet vilket är extra 

viktigt då företaget har en differentierad strategi och konkurrerar med unikhet. När företag 

befinner sig på en konkurrensutsatt marknad får de en högre kundnöjdhet genom 

strategiförändringen, och risken minskar att förlora sina kunder till konkurrenterna. På e-

handeln är andra faktorer viktigare för att uppnå kundernas behov så som snabba leveranser 

och att kundservicen fungerar på ett bra sätt.  
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Då företag befinner sig i tillväxtfas görs mycket investeringar vilket bland annat kan vara en 

breddning av distributionskanaler. Clicks to bricks kan då ses som en följd av ett beslut från 

företag i tillväxtfas genom att det etablerar ytterligare försäljnings- samt 

marknadsföringskanaler. Ytterligare ses tillväxten i sig påverka olika delar i clicks to bricks-

företagens MCS-paket. Tillväxtens påverkan samt förändring av företagen kan ses genom att 

behovet av formella styrmedel har ökat genom att flera av MCS-paketets delar har fått en ökad 

användning så som budgetanvändandet och den kortsiktiga planeringen. Då clicks to bricks-

företagen verkar i en föränderlig omvärld med hög konkurrens måste de kunna ha en öppenhet 

och taktisk styrning för att snabbt kunna reagera på de förändringar som sker i deras omvärld 

samt interna förändringar. Därav får MCS en högre funktion vid strategiförändringen och det 

blir även mer öppet för att kunna hantera omgivningen clicks to bricks-företaget verkar i. 

Företagen står i en strategiförändring genom att de genomgår clicks to bricks. Det är då av stor 

vikt att MCS-paketet är utformat så det kan användas för att kunna implementera strategierna i 

företaget som det ska arbeta efter och då kunna leda företaget fram. Därför ser vi fram emot 

fortsatt vidare forskning inom detta område.  

 

6.3 Kritik till eget arbete 

Vid den empiriska datainsamlingen användes en semistrukturerad intervju som 

datainsamlingsmetod. Den har många gånger hjälpt oss att besvara vår frågeställning men det 

finns också delar av MCS-paketet som hade kunnat studeras på bättre sätt med en annan 

datainsamlingsmetod. Företagskultur är något som är svårt att förstå genom enbart intervjuer 

och hade behövt kompletteras genom deltagande observationer. Bara för att intervjupersonerna 

har sagt att kulturen är på ett visst sätt betyder det inte att det är så. Företagskulturen har dock 

analyserats utifrån det material vi haft och kan därför bara ge en indikation på hur den används 

eller förändrats. En konsekvens av semistrukturerade intervjuer är även att det resulterat i att en 

stor kvantitet empiri presenterats i studien.   

 

Antal personer som intervjuats samt positionerna de har i företaget hade även kunnat setts över 

för att kunna ge oss en bredare bild över företagets MCS. Vi är medvetna om att det kan finnas 

ytterligare förändringar i företagens MCS-paket som inte framkommit under intervjuerna och 

kan därför inte utesluta att det skett fler förändringar än de vi funnit i denna studie. 
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Då studien hade en tidsram som gjorde det svårt att samla in ytterligare empiri användes den 

empiri vi hann samla in. Om mer tid hade funnits så att ytterligare empiri kunnat samlas in och 

då tror vi att man hade kunnat få fram fler resultat som även hade stärkts aningen. Studiens 

format resulterade även i att den blev väldigt omfattande. Då frågeställningen besvarades med 

hjälp av ett ramverk, MCS som ett paket, var det nödvändigt att inkludera alla delar i både teori, 

empiri samt analys vilket ledde till att uppsatsens innehåll blev längre.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Eftersom att intervjuföretagen är i ett tillväxtstadie gällande fysiska butiker finns det fortfarande 

förändringar som pågår och MCS-delar som kommer att förändras senare i deras livscykel. Det 

skulle därför vara intressant att studera företag som etablerat betydligt fler butiker och därmed 

även befinner sig närmare mognadsfasen. Eftersom förändringarna fortfarande pågår för att 

företagen ska finna det bästa sättet att styra och kontrollera butikerna på, kan ett antagande tas 

att de som kommit längre i etableringen av fysiska butiker även har förändrats mer. Ytterligare 

forskning skulle kunna göras i form av en longitudinell studie där man om ett antal år fram 

undersöker samma företag som bidragit till denna forskning för att se hur förändringen påverkat 

företagen i ett senare stadie.  

 

En studie hade även kunnat genomföras genom att göra en jämförande studie mellan e-

handelsföretag som valt att etablera fysisk butik med de e-handelsföretag som inte etablerat 

fysisk butik. Då kan skillnader upptäckas mellan deras MCS-paket samt hur förändringen 

påverkat dem i andra aspekter. På så vis kan e-handelsföretag som står inför valet om genomgå 

clicks to bricks lättare se hur företagen påverkats av att både ha etablerat fysisk butik samt 

påverkan av att inte ha genomfört etableringen av fysisk butik. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

1. Befattning? Antal år i företaget? Antal anställda på företaget?    

2. Vilken var din roll under förändringen då företaget gick från enbart e-handel till att även 

etablera fysisk butik? På vilket sätt var du delaktig?   

 

Strategi 

3. Hur har denna förändringen påverkat ert företag?   

4. Vad har ni för strategi för att skilja er från era konkurrenter?  

5. Vad har ni för övergripande strategi? Hur har denna förändrats efter det att ni etablerade 

fysisk butik?   

 

Ekonomistyrning 

6. Vilka var de största förändringarna ni upplevde i ekonomistyrningen efter förändringen? 

Används ekonomistyrningen för andra syften idag än tidigare? 

7. Hur planerar ni på kort sikt och på lång sikt? Hur hänger de ihop? 

8. Hur använder ni er av budget? 

9. Vad använder ni er av för finansiella och icke-finansiella mått? Hur använder ni er av dem? 

10. Hur använder ni er av belöningssystem? Vad är det kopplat till?  

11. Hur använder ni er av kultur i företaget?  

12. Hur ser företagsstrukturen ut? 

13. Hur använder ni er av riktlinjer och rutiner i företaget? 

 

Situationsanpassad styrning    

14. Hur gör ni för att få er ekonomistyrning att passa era strategier så bra som möjligt?  

 


