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Sammandrag 

  

I denna uppsats har vi studerat hur turbulens i omgivningen påverkar anpassningen av 

affärsrelationerna och användningen av icke-monetära mått. Detta genomfördes med hjälp av 

en webbaserad enkätundersökning ställd till ekonomicheferna i 336 stycken svenska företag 

med mellan 200 och 1000 anställda.  

 

Utifrån en modell om hur situationsfaktorer påverkar varandra och organisationens 

effektivitet har tre hypoteser formulerats och prövats: 

 

• H1 − Det finns ett positivt samband mellan hög turbulens och en stor 

anpassningsförmåga i affärsrelationerna. 

• H2 – Det finns ett positivt samband mellan en stor anpassningsförmåga i 

affärsrelationerna och det fokus som läggs på de icke-monetära måtten i 

kundperspektivet. 

• H3 – Det finns ett positivt samband mellan en hög turbulens och det fokus som läggs 

på kundperspektivets icke-monetära mått. 

 

Resultaten visade att inget samband var med 95 % säkerhet signifikant. H3 blev signifikant 

efter en sänkning av säkerheten till 89 % medan H1 uppnådde signifikans med 75 % säkerhet. 

H2 blev signifikant först efter en sänkning av säkerheten till en så låg nivå som 67 %. Inget av 

sambanden kan användas för generalisering utan bör endast ses som indikationer på verkliga 

förhållanden. 

 

Uppsatsen ingår även i ett större forskningsprojekt på företagsekonomiska institutionen vid 

Uppsala Universitet lett av professor Ingemund Hägg med Mats Karén och Sten Ljunggren 

som deltagare. 
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1 Inledning 

Under de senaste decennierna har den tekniska utvecklingen gått mycket snabbt. Ständigt 

levereras nya och förbättrade varianter av existerande produkter. Detta medför att företagen 

pressas till att snabbare utveckla och förbättra sina tjänster och produkter för att kunna hävda 

sig på marknaden och för att vara effektiva. Antalet företag, som levererar samma typ av vara 

eller tjänst, har också ökat vilket medför ett större utbud för kunderna som därmed får större 

valmöjligheter vilket leder till att deras behov/tycke/smak ständigt skiftar. Omgivningen för 

företag har blivit mer obeständig och turbulent. 

  

Företag anpassar sig till omgivningen, medvetet eller omedvetet, för att kunna handskas med 

och överleva i en föränderlig miljö. På senare år har nätverk och relationer kommit att betyda 

allt mer för företag. Detta för att möta just kundernas behov, kunna konkurrera med andra 

företag och tillgodose en ständigt skiftande efterfrågan på marknaden. Användningen av icke-

finansiella mått har också blivit viktigare för att kunna utvärdera och mäta hur väl företagen 

uppfyller kundernas önskemål. Tidigare forskning kring ämnet har hävdat att en anpassning är 

grundläggande för att företagen ska kunna uppnå effektivitet. Det vi tycker är intressant med 

detta ämne är att tidigare undersökningar inte tagit hänsyn till affärsrelationer i samband med 

mätningar av vad som påverkar företags effektivitet.  

1.1 Problemformulering 

Ser affärsrelationer olika ut beroende på hur skiftande och turbulent företagets omgivning är? 

Det borde rimligtvis vara så att affärsrelationer, i mer turbulenta omgivningar, är mer flexibla. 

Är affärsrelationens utseende ett svar på omgivningen eller är den omgivning ett företag 

befinner sig i ett svar på affärsrelationens utformning? Enligt litteraturen formas 

organisationens struktur av omgivningen och därmed borde även affärsrelationerna påverkas 

av omgivningen. 

 

Vi har i denna uppsats valt att koncentrera oss på dessa frågor: Påverkar turbulens i 

omgivningen företagens anpassning av affärsrelationerna? Leder en hög anpassningsförmåga 

till en stor fokusering på de icke-monetära mått som rör kunderna och används måtten i större 

utsträckning av företag i turbulenta omgivningar? 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera hur faktorn turbulens påverkar faktorn affärsrelation och 

hur dessa två var för sig inverkar på användningen av de icke-monetära måtten. 
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2 Teoriavsnitt 

2.1 Ursprungsmodell 

Bakgrunden till den modell vi själva utvecklat och använt i studerandet av hur turbulens, 

affärsrelationer och icke-monetära mått påverkar varandra, baseras på den modell Mats Karén 

och Sten Ljunggren tagit fram. Den modellen försöker förklara hur olika situationsfaktorer 

påverkar varandra och organisationens effektivitet (se Figur 1). Ursprungsmodellen är i sin tur 

baserad på tidigare forskning på området, till största delen contingency-teori, samt 

nätverksteori. (Karén & Ljunggren, ej publicerat material) 

 

 

Modellen bygger som ovan nämnts på tidigare forskning, faktorn affärsrelationer är dock ny 

när det gäller contingency-teori, då samband kring denna faktor har inte undersökts förut.  

2.2 Vår Modell 

Den modell vi tagit fram och arbetat utifrån bygger på ursprungsmodellen i Figur 1. Till 

skillnad från den modellen, som syftar till att undersöka effektivitet, är vår modell endast en 

del av helheten som analyserar faktorers inbördes relation och påverkan. Vi valde att fokusera 

på faktorerna turbulens, affärsrelationer och icke-monetära mått eftersom dessa faktorer låg 

inom vårt intresseområde, kundrelationer, och vi trodde oss även kunna finna några slags 

samband dem emellan. Vår modell, som vi valt att kalla för sambandsmodell, visar hur 

 

Teknologi Decentralisering 

Prestation Icke-monetära 
mått 

Affärs-
relationer 

Turbulens 

Figur 1. Ursprungsmodell 
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sambanden mellan faktorerna är tänkta att se ut. Det vill säga, turbulens påverkar 

affärsrelationer som i sin tur påverkar användningen av icke-monetära mått. Även turbulensen 

har en inverkan på hur de icke-monetära används. (se Figur 2) 

 
Med turbulens avses i modellen en snabb förändringstakt och en stor variation vad gäller 

kunderna och deras behov. Omgivningen är osäker och det gäller att organisationerna håller 

sig uppdaterade om och anpassar sig efter dessa variationer och förändringar. En 

affärsrelation kan beskrivas som ett affärsmässigt samspel mellan människor. I vår modell 

kännetecknas affärsrelationer av företagets förmåga att anpassa företagets produkt, 

produktionsprocess, samarbetsförmåga och affärsrutiner gentemot kund. De icke-monetära 

måtten i sambandsmodellen är fokuserade på kundperspektivet. Vi har valt att inte ta med 

frågor som gäller process- och utvecklingsperspektivet eftersom vi inte tror oss få något större 

samband mellan dessa perspektiv och affärsrelationer. Frågorna som ställts i samband med 

icke-monetära mått har tagit upp markandsandelar, servicenivå, leveranssäkerhet, 

kundklagomål och kundnöjdhet. Dessa frågor baseras på kundperspektivet i BSC. 

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs en del av den tidigare forskning som gjorts på området 

ekonomistyrning. Inom redovisningsforskningen dominerade den universella synen fram till 

1970-talet. I detta synsätt bygger ekonomistyrningssystemet på organisationens teknologi, 

man hade även ett stort fokus på de finansiella måtten och var produktorienterade. 

(Neergaard, 1998, s. 25ff) 

 

Efterföljande forskning har sedan dess till stor del grundat sig på teorin om att omgivningen 

påverkar företaget, den så kallade contingency-teorin eller situationsteorin. Contingency-teori 

 
Turbulens 

 
Affärs-

relationer 

Icke-
monetära 

mått 

Figur 2. Sambandsmodell. 
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hade tidigare använts inom organisationsteorin sedan mitten av 1960-talet och betonar den 

betydelse omgivningen har på en organisations struktur och funktionsförmåga. I sin mest 

renodlade form innebär contingency-teorin en hög grad av determinism, vilket medför att 

omgivningen eller kontexten bestämmer organisationsstrukturen. Teorin används också som 

ett samlingsbegrepp på studier över förhållandet mellan organisationer och omgivningar. 

(Abrahamsson & Andersen, 2000, s. 182-191) 

 

I Chenhall (2003, s. 128) kan man läsa att tidigare redovisningsforskare undersökt hur 

omgivning, teknologi, struktur och storlek påverkat utformandet av kontrollsystem. Dessa är 

nyckelvariabler som enligt Chenhall beskriver de grundläggande beståndsdelarna av 

kontexten. Den externa omgivningen är dessutom en kontextuell variabel som contingency-

forskningen grundar sig på (Chenhall, 2003, s.137). 

 

I ett contingency-perspektiv avgörs kraven på information genom kontexten, speciellt då den 

externa omgivningen. Till skillnad från det universella perspektivet rekommenderar 

contingency-synen att företag i dynamiska omgivningar använder sig mer av icke-monetära 

mått. Dessutom är dessa företag marknadsorienterade. I teorin antas det att en organisation 

måste anpassa sig till förändringar i omgivningen. Dessa förändringar, som till exempel kan 

gälla teknologin eller kundbehoven, skapar en varierande grad av osäkerhet. Organisationens 

framgång och överlevnad beror sedan på till vilken grad ledningen lyckats hantera 

förändringarna. För att reducera osäkerheten försöker organisationerna själva influera sina 

omgivningar. Dessutom måste organisationsstrukturen matcha omgivningen i ett contingency-

perspektiv. (Neergaard, 1998, s. 25-37) Sammanfattningsvis förklaras i Neergaard (1998, s. 

28) det centrala elementet i contingency-teori som graden av inbördes förhållande mellan ett 

antal contingency-variabler och redovisningssystem.  

 

2.3.1 Turbulens  

En turbulent omgivning kan beskrivas som dynamisk, oförutsägbar, expanderande och 

flyktig. En sådan omgivning utmärks av förändringar och informationen som erhålls är ofta 

motsägelsefull. De bästa uppskattningarna av omgivningen blir inaktuella rätt snart då den 

ofta tar oväntade vändningar. Turbulenta omgivningar attraherar ofta entreprenörer då det 

krävs en förmåga att ta beräknade risker i närvaro av en hög osäkerhet för att överleva.  



Uppsala Universitet 
Examensarbete C-nivå, VT 2005 
Av Annelie Östlund & Annika Östman 
 
 

 
10 

(Khandwalla, 1977, s. 333) 

 

Det finns många faktorer som kan få omgivningen att uppfattas som turbulent, exempelvis en 

snabb teknologisk utveckling, där industrier bombarderas med nya produkter eller nya 

produktprocesser ständigt levereras. En annan faktor är tävlingsinriktade omgivningar där 

företagen inte bara konkurrerar om pris utan även om reklam- och annonsplatser, 

produktkvalitet, serviceavtal efter försäljning, råmaterial och arbetskraft. Detta innebär att 

omgivningen uppfattas som turbulent på grund av den intensiva konkurrensen. Vidare medför 

stora cykliska förlopp eller andra ändringar i den ekonomiska aktiviteten tillsammans med en 

snabbt växande industri, att omgivningen uppfattas som turbulent. (Khandwalla, 1977, s. 

333f) 

 

Ju fler av dessa ovannämnda faktorer som uppträder samtidigt, desto starkare upplever 

företagen graden av turbulens. Ett företag formas av den turbulenta omgivningen, i och med 

att den är rik på expansionsmöjligheter men också på problem, och för att överleva i den 

krävs en flexibel administration. Ofta växer en organisk ledarstil fram karakteriserad av öppna 

kommunikationskanaler, informellt klimat och en lös administrativ struktur. Omgivningen är 

även utmanande då den innehåller en blandning av möjligheter och osäkerhet. (Khandwalla, 

1977, s. 333f ) 

 

Omgivningens kanske mest undersökta aspekt är just osäkerhet. Osäkerhet är situationer där 

möjligheter inte kan bindas till någon särskild händelse och där omgivningens beståndsdelar 

inte kan förutspås (Chenhall, 2003, s. 137) . Enligt traditionell contingency-teori kan graden 

av osäkerhet mätas i tre dimensioner: stabilitet kontra dynamik, homogenitet kontra 

heterogenitet samt vänlighet kontra fientlighet. (Neergaard, 1998, s. 34) 

 

En stabil miljö har relativt få förändringar i marknadsförhållandena. I dessa miljöer används 

finansiella nyckeltal för att få information, konkurrenters marknadsstrategier är förutsägbara 

och produktionsteknologin kräver få eller inga förändringar. En dynamisk omgivning däremot 

har ständigt förändrade marknadsförhållanden som påverkar organisationen. Ledningen i en 

sådan miljö rekommenderas att använda en decentraliserad organisationsstruktur. 

Homogenitet innebär att organisationen säljer samma produkter till samma typ av kunder år ut 
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och år in. Heterogenitet kännetecknas av organisationer som erbjuder olika typer av produkter 

och tjänster på olika marknader och som måste ha många olika externa intressenter i åtanke. 

Vänlighet och fientlighet berör de förhållanden i omgivningen som kan sätta press på eller 

hota en organisations existens. (Neergaard, 1998, s. 25-36) 

 

2.3.2 Affärsrelationer 

Vi kommer i denna uppsats endast att fokusera på företags affärsrelationer till sina kunder. 

Enligt Ford et al (2003, s. 197) är affärsrelationer en av företagets viktigaste tillgångar, han 

menar att utan dem kan företag varken köpa, sälja eller utvecklas. För att en affärsrelation ska 

överleva måste en fortsatt investering göras i den, det ofta under en lång period och av de 

båda parter som utgör relationen. Ett företags relationer är viktiga när det gäller utvärdering 

av företaget och när beslut ska fattas, till exempel om utveckling, inköp och investeringar.  

 

Det är viktigt att varje enskild relation tas om hand på ett väl genomtänkt sätt. Vissa relationer 

är viktiga för företagets framgång och överlevnad, andra är bara en del av helheten. Att vårda 

en affärsrelation kräver en kombination av konfrontation, samarbete, list samt tillgodoseende 

av både de egna och gemensamma intressena i relationen. En företagsledare måste tänka både 

på det större sammanhanget såväl som den enskilda relationen när beslut ska fattas. Ett beslut 

gällande en relation påverkar även de övriga relationerna samt de andra aktörerna i nätverket 

runt företaget. (Ford et al, 2003, s. 197) 

 

En relation kännetecknas av bland annat samspelet mellan kund och organisation. Vissa 

relationer kan vara vänliga, ömsesidigt stödjande och övertygande. Andra kan vara 

opersonliga, fientliga och avståndstagande. Det finns inte två identiska affärsrelationer, en 

relation reflekterar naturen av de båda ingående företagen. Hur viktig kunden är för företaget 

varierar också. Det är ovanligt att ett företag har många liknande kunder istället har de ett fåtal 

stora kunder representativa för företagets olika delar. (Ford et al, 2003, s. 66f)  

 

En affärsrelation grundar sig på de föreställningar företaget och kunden har om hur en lyckad 

affärsrelation ser ut. Båda två kommer samtidigt att försöka styra relationen åt det håll de 

själva föredrar men försöken sker isolerat från varandra. Relationer förändras ständigt på 

grund av de nya utmaningar kunderna möter och på grund av det sätt på vilket företaget 
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uppfattar kundens förmåga att leverera det man önskar. Ingen relation överlever utan 

förändring, det krävs dock att individerna i affärsrelationen kan handskas med förändringen 

och ser till att förbättra arbetssättet för att relationen ska kunna förnyas. (Ford et al, 2003, s. 

67) 

2.3.3 Icke-monetära mått 

De icke-monetära måtten är en väsentlig del av balanced scorecard (BSC), vilket indelas i 

fyra perspektiv; kund-, utveckling och lärande-, finansiellt- och interna processperspektivet.  I 

uppsatsen har vi endast fokuserat på kundperspektivet. På senare år har det förnyade intresset 

för kunder och processkvalitet fått många organisationer att utveckla och använda sig av BSC 

(Kaplan & Norton, 1999, s. 36). Enligt Greve (1999, s. 105) kommer företag i osäkra miljöer 

att använda sig av icke-monetära uppgifter som ett komplement till finansiella uppgifter 

eftersom enbart finansiell data inte ger tillräckligt med information om viktiga trender innan 

de blir kriser. I kundperspektivet fokuserar företagets ledning på att identifiera det kund- och 

marknadssegment som företaget önskar ingå i. Segmentet kan innehålla både redan befintliga 

men även potentiella kunder. Efter att segment och kundgrupper identifierats utvecklar 

företagets ledare olika mått som på bästa sätt kan mäta hur väl företaget tillgodoser kundernas 

önskemål. (Simons, 2000, s. 188) 

 

Kundperspektivet innehåller flera mått på kundernas lojalitet. Dessa mått är kundnöjdhet, 

kunders återköp, kundklagomål, kundlönsamhet och markandsandelar i de utvalda 

segmenten. Måtten är generella men bör dock anpassas så att de endast mäter den kundgrupp 

man önskar bli marknadsledande för. (Simons, 2000, s. 189) 

 

Kundnöjdhet kan mätas genom marknads- och enkätundersökningar. Det kan också mätas 

genom antalet klagobrev samt feedback från säljpersonal och annan personal som möter 

kunder på en daglig basis. Kunders återköp behandlar frågor som: Lämnar nya kunder 

företaget på grund av att de var fel kunder för företagets tjänster eller produkter? Lämnar 

gamla och trogna kunder företaget på grund av att kvaliteten försämrats eller att priset på en 

liknande vara är bättre hos en konkurrent? Svaren på dessa frågor ger en bra inblick i hur bra 

företagets strategi egentligen är. Kunders lojalitet mäts även genom antalet nya kunder i 

förhållande till antalet gamla. Vidare mäts djupet på relationen genom att se hur mycket av till 
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exempel en kunds veckobudget som går åt till att köpa just företagets produkt eller tjänster 

eller hur ofta kunden köper dem. (Simons, 2000, s. 189) 

2.4 Hypoteser 

Utifrån vår sambandsmodell har vi diskuterat fram tre hypoteser (se Figur3), dessa till största 

delen baserade på de diskussioner vi haft om vad som kan tänkas vara rimliga samband 

mellan faktorerna som valts. 

 

När det gäller sambandet mellan turbulens och affärsrelationer borde en hög turbulens i 

omgivningen leda till att organisationer blir mer benägna att anpassa sina affärsrelationer efter 

kundernas specifika behov. Detta anser vi eftersom variation och förändring på marknaden 

torde medföra att företaget i och med detta behöver anpassa sig till relationerna för att kunna 

försöka förutse kundernas skiftande önskningar. Även teorin säger att turbulens i 

omgivningen kräver en anpassning från organisationens sida. Denna anpassning kan gälla 

kunderna, deras behov, produktionsteknologin som används, leverantörer eller konkurrenter. I 

den enkätundersökning som utförts har anpassningsförmåga avsetts för produkterna, 

produktionsprocessen, samarbetsförmåga och affärsrutiner. Dessa tankegångar har lett oss in 

på vår första hypotes (H1) vilken är: 

 

(H1) Det finns ett positivt samband mellan hög turbulens och en stor anpassningsförmåga i 

affärsrelationerna.  

 

När det gäller affärsrelationerna och deras samband med användningen av de icke-monetära 

måtten har vi diskuterat kring tanken att en hög anpassningsförmåga i relationerna borde leda 

till att organisationen i större utsträckning fokuserar på de icke-monetära måtten i 

kundperspektivet. Motivet till detta antagande är att om en organisation arbetar mycket med 

sina affärsrelationer borde den rimligtvis använda sig av dessa mått för att på så sätt 

kontinuerligt kunna följa hur väl kundernas behov uppfylls, vilket leder in på hypotes två 

(H2): 

 

(H2) Det finns ett positivt samband mellan en stor anpassningsförmåga i affärsrelationerna 

och det fokus som läggs på de icke-monetära måtten i kundperspektivet. 



Uppsala Universitet 
Examensarbete C-nivå, VT 2005 
Av Annelie Östlund & Annika Östman 
 
 

 
14 

 

 

 
 

Vi har även fört en diskussion kring sambandet mellan turbulens och de icke-monetära 

måtten. Vi tror att en omgivning med stor variation och förändring tvingar organisationer att 

använda sig av icke-monetära mått i syfte att kunna anpassa sig efter turbulensen. Eftersom en 

turbulent omgivning kräver att företagen måste vara uppmärksamma på kundernas varierande 

önskningar ligger det nära till hands att använda sig av icke-monetära kundmått för att på så 

sätt lättare kunna hantera skiftande behov och förändringar. Dessa mått kan sedan användas 

vid kontroller över hur väl företaget uppfyller kundernas behov gällande bland annat service 

och leveranssäkerhet. Den tredje hypotesen formuleras följaktligen: 

 

(H3) Det finns ett positivt samband mellan en hög turbulens och det fokus som läggs på 

kundperspektivets icke-monetära mått.

 
Turbulens 

 
Affärs-

relationer 

Icke-
monetära 

mått H 1 H 2 

H 3 

Figur 3. Hypotesmodell. 
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3 Metod 

Metoden som använts för att få fram underlaget till denna uppsats är en kvantitativ 

undersökning i form av en webbaserad enkät. Valet av denna metod grundar sig på att den är 

relativt kostnadseffektiv, tidsbesparande då svaren direkt sammanställs i en databas samt att 

det är enkelt och går snabbt för respondenterna att besvara enkäten. De resultat som 

framkommit genom undersökningen bearbetades i statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), därefter används originalresultaten i 

modelleringsprogrammet LISREL. 

3.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Valet av metod, den kvantitativa eller kvalitativa, grundar sig på den information man 

undersöker. Skillnaden mellan de båda ligger i hur hanteringen av siffror och statistik går till. 

Formalisering och strukturering kännetecknar den kvantitativa metoden och den ger utföraren 

större kontroll. Ett avstånd till informationskällan är önskvärt då det underlättar för oss, som 

utförare, att genomföra formaliserade analyser och testa om de resultat som erhållits gäller för 

alla grupper som vi skulle vilja uttala oss om. Detta kan ställas i kontrast mot den kvalitativa 

metoden som präglas av närhet till informationskällan. Kvalitativa metoder utmärks inte av 

formalisering, det viktiga blir här istället att få djupare förståelse för den problemformulering 

som ställts upp genom att söka information på olika sätt och det ger även lättare en större 

förståelse för helheten som problemet ingår i. (Holme & Solvang, 1997, s. 13f) 

 

I den kvantitativa metoden är statistiska mätmetoder av central betydelse. Detta tillsammans 

med tidigare beskrivna egenskaper hos metoden utgör grunden till varför vi valt denna metod.  

En sak att ta hänsyn till när undersökningar görs är hur undersökningen i sig påverkar 

respondenten. Generellt kan sägas att ju starkare påverkan undersökningen har på 

respondenten desto större är anledningen att ta hänsyn till denna påverkan när det gäller 

frågan hur giltig undersökningen är. En annan sak att ha i åtanke är att respondenten ibland 

inte är medveten om den problemformulering, som ju är glasklar för utföraren, vilket kan leda 

till missförstånd mellan respondent och utförare och därmed till svårigheter, då informationen 

bara är giltig under förutsättning att vi mäter det vi avsett att mäta.( Holme & Solvang, 1997, 

s. 156) 
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3.2 Enkätundersökning 

Undersökningen som genomförts är en del av ett större projektarbete om företags effektivitet. 

På grund av detta var enkätens utformning och frågor på förväg bestämda av projektledarna 

Mats Karén och Sten Ljunggren, verksamma på Företagsekonomiska Institutionen vid 

Uppsala Universitet. 

 

Undersökningens population utgjordes av 952 stycken svenska företag med mellan 200 och 

1000 anställda. Av dessa valde vi att skicka ut enkäter till var tredje företag, urvalet uppgick 

totalt till 336 företag. Storleken på urvalet är tillräcklig för att lätt kunna hanteras vid 

resultatsammanställning samtidigt som det inte är för litet för att ett större bortfall ska kunna 

förstöra undersökningen. 

 

Under vecka 14 år 2005 fick varje utvalt företag ett kuvert innehållandes ett brev, ställt till 

ekonomichefen, med information om undersökningen samt en papperskopia på enkäten (se 

Bilaga 1 och 2). Varje företag fick dessutom ett företagsnummer som användes vid 

identifieringen av vilka som svarat. Anledningen till att en papperskopia skickades med var 

för att gardera oss mot tekniska problem och underlätta för de respondenter som inte känner 

sig trygga med Internet. Den efterföljande veckan kontaktades företagen, per telefon och via 

e-post, med en påminnelse och en vädjan om svar. 

 

Svaren på enkätfrågorna angavs på en ordinalskala från ett till sju, där ett var liktydigt med 

”Instämmer inte alls” och sju liktydigt med ”Instämmer helt”. 

3.3 Bortfallsanalys 

Bortfallet uppgår till 64 %1, denna höga procentsats tror vi beror på ett flertal faktorer. En 

orsak anser vi vara bristfällig posthantering då ett flertal av våra respondenter, vid 

påminnelse, uppgav att de inte mottagit brevet. Detta kan bero på att vissa företag har fler än 

en ekonomichef vilket kan ha lett till missförstånd om vem mottagaren egentligen var. 

Ytterligare en orsak kan vara tidpunkten för utskicket av enkäterna som olyckligtvis 

sammanföll med första kvartalsbokslutet, vilket en mängd respondenter angett som orsak till 

varför de inte hunnit svara. Bortfallet kan även bero på ett ointresse för att besvara enkäter i 

                                                 
1 Beräknat utifrån svarsfrekvensen 121 genom urvalet 336. 
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allmänhet vilket också framkommit vid påminnelser. Vid enkätundersökningar på området 

ekonomistyrning är det dock vanligt med en svarsfrekvens mellan 20 och 50 % (Hägg, 2003, 

s. 1). 

 

Det stora bortfallet till trots är 121 stycken användbara svar tillräckligt många för att kunna 

behandla data och få fram eventuellt signifikanta resultat i programmet LISREL. 

3.4 LISREL 

Utifrån vår modell valdes 17 stycken frågor ut från enkäten till analys. Dessa är frågor 10-13, 

22-25 och 26-30 (se Bilaga 2). Frågorna valdes med tanke på vårt intresseområde och de 

hypoteser vi kommit fram till. Utifrån dessa kunde vi genom faktoranalysen skapa tre så 

kallade konstrukt från samband mellan 13 av dessa frågor, som benämns indikatorer (se 

Bilaga 3). De tre konstrukten har vi valt att kalla för turb (turbulens), busrel (affärsrelationer) 

och scope (icke-monetära mått). 

 

I LISREL fortsatte databearbetningen med producerandet av en basmodell och till sist en 

strukturmodell som visade hur sambanden mellan konstrukten ser ut. I modellerna kan man se 

hur starka eller svaga sambanden är, och om de är positiva eller negativa. 

 

Vi valde att använda oss av modelleringsprogrammet LISREL eftersom det till skillnad från 

regressionsanalyser ger oss möjlighet att hantera komplexa företeelser, som till exempel 

nätverkssamband (Hägg, Karén & Ljunggren, 1999, s. 8).  

3.5 Metodkritik 

Kritik kan riktas mot urvalet då det i detta finns både tillverknings- och tjänsteföretag. En del 

frågor kan för tjänsteföretag uppfattas som irrelevanta, till exempel de frågor som behandlar 

produktionsprocess och produktionsteknologi. Det finns en risk att företag som inte känt att 

frågorna varit relevanta för deras verksamhet valt att inte svara vilket i så fall påverkar 

svarsfrekvensen negativt. 

 

Inget av de konstrukt vi använt oss av är normalfördelade, speciellt affärsrelationskonstruktet 

består av en stor andel svar med ett högt värde. Varför så många svar hamnat på den övre 

delen av skalan kan förmodligen förklaras med enkätfrågornas utformning (se Bilaga 2). Det 
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kan diskuteras om man i frågorna kring turbulens skulle ha använt sig av uttrycket ”större än 

vanligt” istället för ”en stor” gällande variationen och förändringen. Rörande 

affärsrelationerna är det kanske svårt att komma ifrån att de flesta företag inte anser sig ha en 

bristande förmåga att anpassa sig till kunderna, eller helt enkelt inte vill medge detta i en 

enkät.  

 

Vi anser att en kvantitativ metod går bra att använda vid mätning av de eventuella sambanden 

i vår modell. Oavsett om frågornas utformning är tillfredsställande eller inte tycker vi oss 

ändå få svar på om det finns betydelsefulla samband mellan de faktorer vi valt att undersöka. 
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4 Resultat 

De svar som erhållits från undersökningen behandlades till en början i statistikprogrammet 

SPSS, där data kontrollerades genom ett normalitetstest (se Tabell 1). För att vara signifikanta 

bör värdena i den sista kolumnen vara över 0,050, i figur 4 kan man se att våra resultat för 

indikatorerna ej överstiger 0,000.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi fick även fram boxplots som visade hur svaren fördelats för varje indikator. En del 

extremvärden framkom som ges exempel på i figur 4. Figuren visar extremvärdet för 

indikatorn SDKB (förändringstakten vad avser kundernas behov). Majoriteten har angett ett 

värde mellan fyra och sex på den sjugradiga skalan. Extremvärdet för just denna indikator 

ligger på ett.  

Tabell 1. Normalitetstest med signifikans för de ursprungliga variablerna. 
 
Tests of Normality 

Kolmogoro
v-Smirnov

Shapiro-
Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
SHKB ,227 118 ,000 ,873 118 ,000
SHKU ,186 119 ,000 ,902 119 ,000
SHLE ,162 119 ,000 ,941 119 ,000
SHKO ,142 119 ,000 ,928 119 ,000
SDKB ,186 119 ,000 ,929 119 ,000
SDKU ,176 119 ,000 ,933 119 ,000
SDLE ,177 120 ,000 ,933 120 ,000
SDKK ,164 118 ,000 ,939 118 ,000

BFP ,344 117 ,000 ,795 117 ,000
BFT ,291 114 ,000 ,826 114 ,000
BFS ,325 118 ,000 ,828 118 ,000
BFA ,264 118 ,000 ,878 118 ,000
IKM ,192 119 ,000 ,910 119 ,000
IKS ,275 119 ,000 ,822 119 ,000
IKL ,306 119 ,000 ,720 119 ,000
IKK ,271 118 ,000 ,837 118 ,000
IKN ,294 120 ,000 ,746 120 ,000
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4.1 Faktoranalys 

Efter att data kontrollerats genomfördes en faktoranalys som med hjälp av faktorer ser hur 

indikatorerna korrelerar med varandra (Gunsjö, 1994, s. 13). Där fick vi fram en pattern 

matrix som bildat fem faktorer efter våra indikatorers korrelation, som visas i tabell 2. Det 

högsta värdet för varje indikator är gråmarkerade för att visa vilka samband som är störst. 

Faktor tre till fem har en tydlig korrelation mellan de markerade indikatorerna, medan faktor 

ett till två inte kan sägas ha någon större korrelation.  

 

Figur 4. Boxplot med extremvärden för indikatorn SDKB. 

Tabell 2. Pattern matrix med alla ursprungliga variabler. 
 
Pattern Matrix 

Factor
1 2 3 4 5

SHKB ,115-7,359E-02 4,088E-02 ,748 ,120
SHKU ,212-9,572E-02-5,698E-02 ,549 ,117
SHLE ,148 ,468-3,325E-02-6,301E-02 9,850E-02
SHKO ,907 7,967E-02 3,391E-02 ,166 -,109
SDKB-7,734E-02 7,373E-02 1,126E-02 ,914 -8,477E-02
SDKU -,104 ,220 3,516E-02 ,757 -,151
SDLE-9,599E-02 ,909-1,092E-02 ,200 -,100
SDKK ,374 ,296 ,106 ,363 -,223

BFP-8,395E-02-6,181E-02-8,869E-02 4,328E-02 ,744
BFT -,106-3,125E-02 6,314E-02 ,113 ,737
BFS ,157 6,979E-02-2,257E-02 -,164 ,643
BFA-2,982E-04 6,575E-02 7,073E-02 5,762E-03 ,537
IKM 8,970E-03 ,226 ,343-4,011E-02 5,355E-02
IKS 9,549E-03 5,354E-02 ,661 4,045E-02 1,860E-02
IKL-8,435E-03-8,452E-02 ,562-6,596E-02 -3,032E-02
IKK ,113 -,124 ,900 4,004E-02 5,940E-02
IKN-8,382E-02-4,521E-03 ,822 7,069E-02 -2,673E-02
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I samma faktoranalys gjordes ett Kaiser-Meyer-Olkin-test (KMO) som visade på hur adekvat 

underlaget är, detta värde bör överstiga 0,5 för att vara giltigt och i tabell 3 visas värdet från 

faktoranalysen, vilket är 0,692 och därmed adekvat. (Ljunggren, 2005-04-20) 

 

 

 

 

 

 

Eftersom det fanns en direkt korrelation mellan turbulensindikatorerna som rör kunderna, en 

mellan alla affärsrelationsindikatorer och detsamma för de icke-monetära mått, togs de 

resterande indikatorerna SDLE, SHLE, SDKK och SHKO bort och en ny faktoranalys 

genomfördes med de övriga tretton som bildade tre till fem. Detta gav en pattern matrix med 

tre åtskilda faktorer som visas i tabell 4. Den enda indikatorn med att något sämre värde än de 

andra är IKM.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En svag förbättring på KMO. 
 
 
 

Det nya KMO-testet visade en svag förbättring från 0,692 till 0,697 och är därmed fortfarande 

ett adekvat värde (se Tabell 5). 

 
 
 
 

Tabell 4. Pattern Matrix över de slutliga konstrukten. 
 
Pattern Matrix 

Factor
1 2 3

SHKB ,760 3,611E-02 ,106
SHKU ,601-5,360E-02 ,111
SDKB ,901 1,478E-02 -,132
SDKU ,787 5,197E-02 -,189

BFP 1,259E-02-9,788E-02 ,762
BFT 6,603E-02 4,645E-02 ,776
BFS -,124 1,276E-02 ,607
BFA 3,545E-02 5,826E-02 ,561
IKM 4,106E-02 ,365 5,111E-02
IKS 3,297E-02 ,682-1,380E-02
IKL-9,395E-02 ,553-2,753E-02
IKK 1,218E-02 ,877 5,513E-02
IKN 2,588E-02 ,823-5,884E-02

 
 

Tabell 5. KMO-värde. 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy.
,697

 
 

Tabell 3. Det första KMO-värdet. 
 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 

Adequacy.

                    ,692  
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Efter den andra faktoranalysen kan man se att de tre faktorerna har en förklaringsgrad på 

62%, gråmarkerat i tabell 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att våra data skulle vara enklare att behandla i fortsättningen namngavs de tre faktorerna 

från tabell 4. De bildar nu konstrukten turb, busrel och scope (se Bilaga 3). En ytterligare 

faktoranalys gjordes sedan med de tre slutliga konstrukten, där varje konstrukt utgörs av 

indikatorernas medelvärden. Nedan ses ett normalitetstest (se Tabell 7) för respektive 

konstrukt.  

 
Tabell 7. Normalitetstest med signifikans för de slutliga konstrukten. 
  __________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kolmogorov-
Smirnov  

Shapiro-
Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
TURB ,096 120 ,009 ,965 120 ,003

BUSREL ,162 118 ,000 ,915 118 ,000
SCOPE ,183 120 ,000 ,921 120 ,000

 
 

Tabell 6.  Tabell över förklaringsgrad i procent. 
 
Total Variance Explained 

Initial 
Eigenvalues

Factor Total % of 
Variance

Cumulative 
%

1 3,191 24,545 24,545
2 2,697 20,743 45,288
3 2,212 17,019 62,307
4 ,910 7,000 69,307
5 ,724 5,568 74,875
6 ,645 4,959 79,834
7 ,590 4,539 84,373
8 ,530 4,076 88,449
9 ,472 3,631 92,081

10 ,417 3,210 95,291
11 ,233 1,795 97,086
12 ,210 1,615 98,701
13 ,169 1,299 100,000
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4.2 LISREL 

I modelleringsprogrammet LISREL skapades först en så kallad basmodell (se Bilaga 4) som 

visar varje indikators påverkan på tillhörande konstrukt. Nedan visas, i figur 5, en 

strukturmodell över konstruktens samband. Den visar t-värden som, vid ett dubbelsidigt test 

med en signifikansnivå på 5 %, bör understiga -1,96 eller överstiga 1,96 för att vara 

signifikanta. Denna procentsats innebär att man med 95 % säkerhet kan säga att resultatet är 

tillämpligt (Newbold et al, 2003, s. 811). Inget samband är signifikant på denna nivå. 

 
 

För att undersöka om det gick att erhålla signifikanta värden på en annan signifikansnivå 

testade vi att ändra denna från 5 till 11 %. Det inringade värdet i figur 6 är det enda 

signifikanta värdet på denna nivå. 

 
 

För att försöka få ytterligare signifikanta samband sänkte vi signifikansnivån ännu en gång till 

25 %. Sambandet mellan turb och busrel blev då signifikant som visas i figur 7 där värdet är 

markerat med en fyrkant. Trots denna sänkning är sambandet mellan busrel och scope 

fortfarande icke-signifikant.  

Figur 5. Strukturmodell med 5 % signifikansnivå 

Figur 6. Strukturmodell med 11 % 
signifikansnivå 
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Ett sista försök att få alla undersökta samband signifikanta genomfördes i och med en 

nivåsänkning till 33 %, vilket skulle innebära att man med 67 % säkerhet kan säga att även 

sambandet mellan busrel och scope är tillämpligt. (se Figur 8)  

Figur 7. Strukturmodell med 25 % 
signifikansnivå 

Figur 8. Strukturmodell med 33 % 
signifikansnivå 
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5 Analys 

5.1 Faktoranalysen 

Den undersökning vi utfört hade en låg svarsfrekvens med svar som i faktoranalysen ej var 

signifikanta. På grund av detta kan våra resultat endast sägas vara indikationer på hur 

sambanden mellan turbulens, affärsrelationer och icke-monetära mått ser ut. Redan efter det 

första normalitetstestet borde man kanske ha funderat över om dessa data skulle användas för 

fortsatta analyser. Med hjälp av andra statistiska verktyg kan man möjligtvis öka 

signifikansen genom att göra indikatorerna mer normalfördelade. Vi valde att inte genomföra 

någon sådan förändring på det här stadiet eftersom vi inte hade tillräckligt stor kunskap om 

hur dessa verktyg fungerar och fortsatte därefter med en faktoranalys.  

 

När vi valde ut de tre faktorerna med starkast samband från faktoranalysen fick vi en ökning 

av KMO-testet som gör resultaten något mer användbara. Dessutom passade dessa faktorer 

väl ihop med hur hypoteserna utformats. Vi är också nöjda med den förklaringsgrad 

faktorerna ger (62%) även om den skulle varit högre ifall vi behållit de fem faktorer 

programmet skapade från början (75%).  

 

Genom den strukturmodell LISREL först skapade kunde vi, med 95 % säkerhet, se att inget 

samband mellan konstrukten var signifikant. Vid en sänkning av säkerheten till 89 % erhöll vi 

ett signifikant och positivt samband mellan turbulens och användningen av de icke-monetära 

måtten. Varje hypotes analyseras och diskuteras mer ingående i de följande avsnitten. 

5.2 Hypotes 1 

Det finns ett positivt samband mellan hög turbulens och en stor anpassningsförmåga i 

affärsrelationerna. 

 

Av de tre hypoteserna är hypotes 1 den enda med ett negativt samband i LISREL-

modelleringen. Först efter att säkerheten sänkts till 75 % blev sambandet mellan turbulens och 

affärsrelationer signifikant. Detta skulle innebära att en omgivning med stor variation och hög 

förändringstakt medför en liten anpassningsförmåga i ett företags affärsrelationer och då 

specifikt anpassningen av kundbehov (produkt och produktionsprocess), samarbetsförmåga 
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och affärsrutiner. En orsak till varför detta samband uppkommit kan vara att organisationer i 

stabila omgivningar har större möjlighet att behålla kunderna under längre tid och på så sätt 

skaffa sig större erfarenheter om specifika kunder och just deras behov. I en stabil miljö 

påfrestas inte heller företagens relationer av ständiga variationer och stora förändringstakter 

kring kundbehoven.  

 

Man kan diskutera hur användbart resultatet är då vi sänkt signifikansnivån så pass mycket 

från den ursprungliga nivån programmet använde sig av. Att dra generaliserade slutsatser från 

detta resultat bör därmed göras med stor försiktighet.  

5.3 Hypotes 2 

Det finns ett positivt samband mellan en stor anpassningsförmåga i affärsrelationerna och det 

fokus som läggs på de icke-monetära måtten i kundperspektivet. 

 

Resultatet för denna hypotes blev positivt och signifikant först efter en sänkning av 

säkerhetsnivån till 67 %, vilket innebär att en stor anpassningsförmåga i affärsrelationerna 

leder till att företag i större utsträckning använder sig av de icke-monetära måtten. 

Anledningen till att det förhåller sig på detta sätt tror vi kan vara att om företaget anpassar sig 

efter kunderna och deras behov kan det använda sig av de icke-monetära måtten för att 

kontrollera att behoven uppfyllts.  

 

Även för detta resultat bör stor försiktighet iakttas vid generaliseringar kring sambandet, då 

säkerheten sänkts så pass mycket innan värdet blev signifikant. 

5.4 Hypotes 3 

Det finns ett positivt samband mellan en hög turbulens och det fokus som läggs på 

kundperspektivets icke-monetära mått. 

 

Det resultat vi erhållit är med 89 % säkerhet ett signifikant och positivt samband mellan 

turbulens och användningen av de icke-monetära måtten. Det tyder på att en hög turbulens 

medför en stor fokusering på de icke-monetära mått som rör kundperspektivet. Det skulle 

kunna bero på att den ständigt skiftande och föränderliga omgivningen har till följd att 

företaget, för att överleva, har en hög beredskap för och ständigt försöker förutspå 
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omgivningens skiftningar. Ett sätt att göra detta på är att använda sig av de icke-monetära 

måtten som rör kundperspektivet. En noggrann utveckling av måtten och en noggrann analys 

av den information som erhålls kan ge en bra uppskattning av hur nöjda kunderna är, deras 

återköp, klagomål från nya kunder, kundlönsamhet, markandsandelar i de utvalda segmenten 

samt hur kunderna uppfattar företaget.  

 

För den sista hypotesen betyder resultatet att företag med stor variation och förändringstakt av 

kunderna och deras behov i högre grad använder sig av icke-monetära kundmått. Det är även 

detta samband som med störst säkerhet kan användas vid generaliseringar. 

5.5 Diskussion 

I början av uppsatsen ställde vi ett par frågor som vi nu kan besvara: turbulenta omgivningar 

motverkar företagets förmåga att anpassa sig till affärsrelationerna. Det finns en indikation på 

att förmågan till anpassning leder till en högre fokusering av på de icke-monetära mått som 

gäller kunderna. Även den turbulenta omgivningen verkar påverka användningen av de icke-

monetära kundmåtten. 

 

Finns det då något som kunnat göras på ett annat sätt för att få signifikanta resultat med en 

större säkerhet? När det gäller enkätfrågornas utformning så fanns det inte mycket vi 

personligen kunnat påverka då enkäten på förhand var bestämd. Från de boxplots som togs 

fram när data kontrollerades i SPSS framgick det tydligt att många respondenter angivit svar 

som hamnat antingen på den övre eller undre delen av svarsskalan. För att komma till rätta 

med sådana extremvärden bör själva enkätfrågorna revideras.  

 

Signifikanser i faktoranalysen hade kanske uppnåtts vid normalfördelning av svaren på 

frågorna. Detta kan tänka åstadkommas genom en omkodning av ordinalskalan, vid vilken 

svarsalternativen slås ihop från sju steg till exempelvis fem. I övrigt ser vi inga andra 

möjligheter att påverka signifikanserna, varken i SPSS eller i LISREL, och samtidigt behålla 

de 13 indikatorer vi valt. 
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Det är viktigt att poängtera att då vi fick en relativt låg svarsfrekvens och signifikanta 

LISREL-svar på så låga säkerhetsnivåer medför detta att det inte går att dra några generella 

slutsatser om resultaten, utan endast se indikationer på hur verkligheten kan tänkas se ut.  
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6 Fortsatt forskning  

De resultat som framkommit i denna uppsats anser vi vara ett bra underlag för fortsatt 

forskning. För att kunna dra generella slutsatser om faktorernas korrelationer bör man först 

och främst göra om studien på nytt med avsikt att höja svarsfrekvensen. Detta skulle 

förhoppningsvis leda till signifikanser och ge en möjlighet till generalisering.  

 

Ambitionen inför denna uppsats var att parallellt med analysen av de tre faktorerna turbulens, 

affärsrelationer och icke-monetära mått, även studera hur dessa inverkade på företagens 

effektivitet. På grund av svårigheter att utföra detta med den modell vi valde samt tidsbrist 

blev den delen av studien aldrig av. Vårt förslag på vidare forskning skulle innebära en mer 

djupgående kvalitativ undersökning av samtliga faktorer som återfinns i ursprungsmodellen 

med fokusering på hur organisationernas effektivitet påverkas av faktorernas samband. Om en 

studie av effektivitetspåverkan skall genomföras är det kanske lämpligt att förändra 

enkätfrågorna kring företagets resultat eftersom de för tillfället endast behandlar subjektiva 

uppskattningar. Även frågorna om affärsrelationer bör modifieras för att undvika 

extremvärden. 

 

Vi tycker också att det vore intressant att ta med den nya faktorn affärsrelationer i en större 

undersökning och se deras korrelationer med de övriga faktorerna teknologi, decentralisering 

och prestation. En sådan studie behöver inte nödvändigtvis behandla effektivitet, utan kan 

begränsas till att bara analysera sambanden mellan affärsrelationer och de andra faktorerna, 

antingen i ett par mer ingående fallstudier eller liknande kvalitativa undersökningar som i 

denna uppsats. 
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Bilagor   

Bilaga 1 
 
      Uppsala den 30 mars 
Bäste ekonomichef, 
 
Vi är studenter vid företagsekonomiska institutionen på universitetet i Uppsala och skriver för 
tillfället på vår c-uppsats. Uppsatsen grundar sig på ett projekt vi medverkar i, som i sin tur 
ingår i ett större forskningsprojekt lett av professor Ingemund Hägg, fil. lic. Mats Karén och 
fil. lic. Sten Ljunggren. 
 
Projektet är en studie av faktorer i en företags omvärld som påverkar dess effektivitet, nämnas 
kan decentralisering och affärsrelationer. Vi tycker det är intressant att ta reda på vad som 
inverkar på ett företags effektivitet i en värld med snabba förändringar och nya impulser. 
 
Den enkät Ni fått skickat till er berör just de faktorer vi ämnar studera och sedan analysera 
samband mellan. Ni kan besvara den skriftligt men vi föredrar svar via webben där Ni snabbt 
och enkelt kan fylla i enkäten. Hela enkäten bör inte ta mer än 15-20 minuter att besvara. 
 
Webbadressen är: 
http://www.fek.uu.se/exarb/MCS1                                     Företagsnummer: 
 
Vi kommer inte att göra några analyser på företagsnivå, utan all data kommer att behandlas 
utifrån databasen som helhet. Inga företag kommer att på så sätt ”pekas ut”. 
 
Om svar inte inkommit inom en vecka, hoppas vi Ni inte misstycker om vi ringer upp er med 
en liten påminnelse. 
 
Avslutningsvis hoppas vi att Ni finner projektet lika intressant som vi och att Ni gärna bidrar 
med er medverkan. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
 
 
Annika Östman och Annelie Östlund 
 
 
 
Kontakt: 
Annika Östman, mailadress anos4898@student.uu.se 
Annelie Östlund, mailadress anos3996@student.uu.se 
 
Fil. lic. Mats Karén, mailaress mats.karen@fek.uu.se 
Fil. lic. Sten Ljunggren, maildress sten.ljunggren@fek.uu.se 
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Bilaga 2 
Enkätformulär 

Inledande text 

Fråga nr 1 Företagets namn och nr i undersökningen  

Fråga nr 2 Uppgiftslämnare - namn, befattning, e-post 

Budgeteringsprocessen 

Fråga nr 3 Företaget kännetecknas av ett starkt decentraliserat styrningssystem, där beslut 
fattas på låg nivå i organisationen  

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7     Instämmer helt  

Fråga nr 4 Budgetarbetet avslutas först när underordnade chefer är tillfredställda med 
budgeten 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 5 Budgeten innehåller ändringsförslag från underlydande chefer  

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 6 Uppföljningen av budgeten är koncentrerad på att den fastställda kostnadsnivån 
hålls, även om verksamhetsvolymen blivit högre  

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Produktionsteknologi 

Fråga nr 7 Företagets produktionsteknologi fordrar en hög utbildningsnivå hos personalen 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 8 Företagets produktionsteknologi fordrar en hög grad av intuitiv 
problemlösningsförmåga 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Variation och förändringstakt 

Företaget kännetecknas av en stor variation i typ och /eller storlek vad avser: 

Fråga nr 9 - produktionsteknologi 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  
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Fråga nr 10 - kundernas behov 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 11 - kunderna 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 12 - leverantörer 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 13 - konkurrenter 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Företaget kännetecknas av en stor förändringstakt vad avser: 

Fråga nr 14 - produktionsteknologi 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 15 - kundernas behov 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 16 - kunderna 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 17 - leverantörer 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 18 - konkurrenter 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Resultat 

Företaget är klart bättre än jämförbara företag vad avser: 

Fråga nr 19 - tillväxt 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 20 - rörelseöverskott 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 21 - räntabilitet 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  
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Affärsrelationer 

Relatera följande frågor till en verklig eller tänkt stor, betydande och representativ kund hos 
ert företag 

Ett hinder när vi genomförde det utvalda engagemanget var/är vårt eget företags brist på 
förmåga att anpassa 

Fråga nr 22 - produkt 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 23 - produktionsprocess 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 24 - samarbetsförmåga 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 25 - affärsrutiner 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Icke monetära mått 

Icke monetära mått fokuserat på kundperspektiv används och är mycket viktigt vad avser  

Fråga nr 26 - marknadsandelar 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 27 - servicenivå 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 28 - leveranssäkerhet 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 29 - kundklagomål 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 30 - kundnöjdhet 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Ickemonetära mått fokuserat på processperspektiv används och är mycket viktigt vad avser  

Fråga nr 31 - genomloppstider 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  
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Fråga nr 32 - kvalitetsmått 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 33 - produktivitetsmått 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 34 - flexibilitetsmått 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Ickemonetära mått fokuserat på utvecklingsförmåga används och är mycket viktigt vad avser  

Fråga nr 35 - andel nya produkter 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 36 - kompetensnivå 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 37 - utvecklingstid för nya produkter 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Fråga nr 38 - intäkt per anställd 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7    Instämmer helt  

Det var enkätens sista fråga. Vi tackar för din medverkan.  
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Bilaga 3 
 
Indikatorer och konstrukt 
 
 
 Fråga Indikator Konstrukt 
    
10 Företaget kännetecknas av en stor variation vad avser kundernas behov SHKB TURB 
11 Företaget kännetecknas av en stor variation vad avser kunder SHKU  
15 Företaget kännetecknas av en stor förändringstakt vad avser kundernas 

behov 
SDKB  

16 Företaget kännetecknas av en stor förändringstakt vad avser kunder SDKU  

    
 Ett hinder när vi utförde det utvalda engagemanget var/är vårt eget 

företags brist på förmåga att anpassa: 
 BUSREL 

22 produkt BFP  
23 produktionsprocess BFT  
24 samarbetsförmåga BFS  
25 affärsrutiner BFA  
    
 Icke-monetära mått fokuserat på kundperspektiv används och är mycket 

viktiga vad avser: 
 SCOPE 

26 marknadsandelar IKM  
27 servicenivå IKS  
28 leveranssäkerhet IKL  

29 kundklagomål IKK  
30 kundnöjdhet IKN  
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      Bilaga 4 
 
Basmodellen 
 

 
 


