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Sammanfattning 

Prestationsmätning är ett verktyg som syftar till att mäta hur effektivt organisationer presterar (Verweire 

& Van Den Berghe 2004). Det fastställer och visar på organisationers förmåga att åstadkomma sina mål 

(Sinclair & Zairi 1995). Samtidigt som prestationsmätning är positivt utifrån flera aspekter, medför det 

även problem (Eisenkopf 2009). Därmed är det viktigt att bilda sig en uppfattning om vilka för- och 

nackdelar som prestationsmätning eventuellt kan innebära. 

Avhandlingen är en fallstudie som genomförts på uppdrag av Scania, vars mät- och logistikavdelning 

UTPM i Södertälje övervägde implementering av prestationsmätning och önskade därmed få kännedom 

om vilka för- och nackdelar det eventuellt kunde medföra. I och med det avsåg studien att framställa 

verksamhetsspecifika prestationsmått för avdelningen och reflektera kring potentiella för- och nackdelar 

med anknytning till respektive prestationsmått samt prestationsmätning generellt. 

Processkartläggning av UTPMs processer utfördes i syftet att underlätta framställningen av 

prestationsmått (Damelio 2011). Vidare användes Cedergrens (2011) modell som anger hur 

prestationsmått utformas steg för steg. För att skildra respektive prestationsmåtts väsentlighet och 

användning tillämpades Parmenters (2010) klassificering av prestationsmått. Slutligen tillämpades 

balanced scorecard som verktyg för avstämning mot att det utformats prestationsmått med hänsyn till 

olika perspektiv; samt för att beskriva prestationsmåttens orsakskedja (Kaplan & Norton 1999). 

Totalt sett framställdes 27 verksamhetsspecifika prestationsmått. Varav 12 styck ansågs vara 

väsentligast för UTPM. Beroende på prestationsmåttet i fråga var för- och nackdelarna olika, det vill 

säga; olika prestationsmått innebar olika för- och nackdelar. Prestationsmätningens generella för- och 

nackdelar identifierades och slutsatsen blev att beroende på i vilket sammanhang prestationsmätningen 

tillämpas, blir för- och nackdelarna olika.  

Nyckelord: prestationsstyrning, prestationsmätning, prestationsmått, Scania 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, syfte och avslutningsvis avgränsning. Studien behandlar 

ämnesområdet prestationsmätning och har utförts hos Scania. 

1.1 Bakgrund 

”Making things auditable” handlar om att göra saker och ting revisionsbara i syftet att erhålla 

legitimitet, stärka tillförlitligheten och minska risker. Mätning kan därmed betraktas som ett sätt att 

”Making things auditable”, det vill säga en typ av metod som gör fenomen revisionsbara (Power 1996).  

Mätning som verktyg har en lång och komplex historia. I mitten på 1300-talet användes mätning inom 

praktiska områden såsom jordbruk, handel och krig. På 1800-talet fick mätning en central roll i 

administrativa, tekniska och militära sammanhang tack vare den legitimitet som erhölls därigenom. 

Under 1900-talet fick mätning stor betydelse som statistiskt verktyg, detta i och med regelbundna 

demografiska transitioner. Sedan mätningens begynnelse till och med idag har behovet av mätning växt 

och fortsätter att växa (Power 2004). Det var under samma århundrade som teknisk rationalitet urartade 

och fick stor utbreddning som organisatorisk praxis. Det innebar att organisationer bröt ned processer i 

mindre beståndsdelar för att åstadkomma fullständig kontroll i syftet att prestationsmaximera sin 

verksamhet; exempelvis Frederick Taylors introduktion av Taylorismen som vetenskaplig management 

och Henri Fayols utformning av administrativa principer i syftet att rationalisera och kontrollera 

verksamheter; varav båda fick stor spridning och inbegriper mätning (Bowles 1997). 

Prestationsmätning ingår som en del i prestationsstyrning och syftar till att kontrollera och mäta hur 

effektivt olika saker och ting som exempelvis människor, processer och funktioner presterar. 

Prestationsstyrning definieras som organisationers förmåga att möta rådande krav, mål och 

förväntningar i syftet att åstadkomma ständigt goda prestationer. Allt fler organisationer betraktar 

prestationsstyrning som en fundamental beståndsdel i sin strategi (Verweire & Van Den Berghe 2004).  

Förespråkarna av mätning använder ofta ett ordspråk som tydliggör vikten av mätning; ”What gets 

measured gets done”, det vill säga att det som mäts blir gjort (Kennerley & Neely 2003 s.213). 

Organisationer som tillämpar prestationsmätning i sin verksamhet kan enligt Kennerley och Neely 

(2003) försäkra sig om att dess handlingar kommer att gå parallellt med strategin och målen.  

Som en kontrast till förespråkarna finns de som förhåller sig kritiskt till mätning. Det finns ett talspråk 

som säger att det som inte mäts ignoreras: ”What doesn’t get measured, gets ignored” (Phillips 2011, s. 

5); eller att endast det som går att räkna räknas: ”... what is ’countable’ counts” - med andra ord utesluts 
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allt som inte går att kvantifiera (Rooney 2009, s. 1). Bowles (1997) hävdar exempelvis att när fokus 

enbart riktas mot fenomen som kan brytas ned till siffror, utesluts det mänskliga och sociala. Han anser 

detta vara omoraliskt då det negligerar känslor och värderingar, vilka utgör kärnan till mänsklighet.  

Med allt detta sagt är det därmed av vikt att i samband med framställning och implementering av 

prestationsmått, vara medveten om både vilka för- och nackdelar det eventuellt kan innebära. 

Scanias mät- och logistikavdelning UTPM har som mål att visualisera sina materialflöden genom 

integrering av prestationsmätning i sin verksamhet. Samtidigt önskar avdelningen få kännedom kring 

vilka för- och nackdelar det eventuellt kan medföra. 

1.2 Syfte 

Studien syftar till att framställa prestationsmått med avsikten att göra materialflödet för Scanias mät- 

och logistikavdelning (UTPM) mät- och revisionsbart.  

Vidare syftar studien till att skildra möjliga för- och nackdelar kopplade till respektive prestationsmått 

samt prestationsmätning i allmänhet.  

Respektive prestationsmåtts relevans för UTPM är en öppen fråga och kommer därmed att diskuteras i 

syftet att klargöra kring vilka prestationsmått som är väsentligast för tillämpning.  

1.3 Avgränsningar 

Studien har avgränsat till UTPMs centrala logistiska arbetsuppgifter; materialförsörjning, gods- och 

lagerhantering. 
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2 Teori 

Följande avsnitt redogör för vilka teorier som studien grundar sig i och tillämpar i tolkningen och 

utformningen av resultaten. Kapitlet inleds med en teoretisk bakgrund, följt av modellerna som använts 

som stöd i framställningen och bedömningen av prestationsmåtten, vilka är följande: process mapping, i 

fortsättningen kallat för processkartläggning, är en modell för visualisering av processer i arbete 

(Damelio 2011); designing performance indicators, är en metod för utformning av prestationsmått 

(Cedergren 2011); performance indicators, är en teori som klassificerar prestationsmått i syftet att 

skildra respektives väsentlighet och användning (Parmenter 2010); balanced scorecard, är ett verktyg 

för att utforma mätetal med hänsyn till olika perspektiv samt för att beskriva styrtalens orsakskedja 

(Kaplan & Norton 1999). Slutligen redovisas den teoretiska referensramen som beskriver hur det 

teoretiska underlaget är tänkt att användas. 

2.1 Teoretisk bakgrund 

Prestationsmätning kan definieras som den process som fastställer hur väl organisationer uppnår sina 

mål; prestationsmåtten är de kvantitativa indikatorerna som visar på hur väl varje mål uppnås (Sinclair 

& Zairi 1995). 

Enligt Kennerly och Neely (2003) har forskning visat på att organisationer som anammat 

prestationsmätning har betydligt högre aktiekurs och prestation jämfört med organisationer som inte är 

mätningsorienterade. Popa (2011) betonar prestationsmätningens betydelse och menar på att det är en 

nödvändighet för organisationer som önskar veta hur de förhåller sig till sina mål. Prestationsmåttens 

utfall indikerar på gapet mellan organisationens samtida läge och mål menar hon. Verweire och Van Der 

Berghe (2004) poängterar också detta och beskriver prestationsmätningen som en kompass som 

indikerar på graden av måluppfyllelse och huruvida organisationen går åt rätt eller fel håll. Enligt 

Verweire och Van Den Berghe (2004) betraktar allt fler organisationer prestationsstyrning, och därmed 

presationsmätning, som en fundamental beståndsdel i sin organisation. 

Vorne (2007) belyser prestationsmätningens väsentlighet och anser att det är viktigt för att motverka 

slöseri såsom väntetid, överproduktion och omarbete. Vidare hävdar Vorne (2007) att 

prestationsmåttens utfall fungerar likt en signal som varnar när det som mäts tappar riktlinjen. Det 

hjälper organisationer i beslutsfattande kring vilka områden som bör förbättras. Prestationsmått har 

enligt författaren en motivationsdrivande kraft, prestationsmåttens mål är utmanande för organisationen 

och uppmuntrar medarbetarnas engagemang menar han (Vorne 2007). 
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Genom att utveckla processer som främjar medarbetarnas engagemang kan graden av prestation växa. 

Involvering av medarbetarna i målstyrningen ökar sannolikheten för motivation då det speglar 

medarbetarnas värderingar och intressen, vilka präglar deras sanna jag. Involveringen kan tas ett steg 

längre genom att låta medarbetarna verka i utvecklingen av sina arbetsuppgifter (Gruman & Saks 2011). 

För att prestationsmätning skall kunna verka effektivt är det viktigt att kulturen främjar ärlighet. 

Kulturen måste acceptera det faktum att misstag och dåliga resultat kan inträffa. En kultur med 

nolltolerans mot detta kommer att genomsyras av oärlighet och mått som indikerar på falska värden. 

Oärlighet i informationsrapportering måste betraktas som en lika stor synd som dåliga resultat (Kendrick 

2011).  

Parmenter (2010) lyfter fram prestationsmåttens positiva beteendepåverkande sida. Författaren klargör 

detta genom att exempelifiera med flygbolaget British Airways kris som de genomgick under 80-talet. 

Flygbolaget hade problem med att hålla flygtiderna. Förseningarna innebar ökade kostnader; avtagande 

kundtillfredsställelse; större miljöpåverkan; rubbade servicescheman vilket orsakade dålig 

servicekvalitet; avtagande arbetstillfredsställelse bland medarbetarna på grund av att de tvingades 

hantera frustrerade kunder. Varje gång en försening inträffade fick flygplatschefen en anmärkning. 

Beroende på hur stor avvikelsen var fick flygplatschefen ett personligt samtal från högre auktoriteter. 

Detta prestationsmått anmärkte försenade flygplan med ett personligt samtal till flygplatschefen som 

följd. Samtalet signalerade direkt till alla om att ta igen den förlorade tiden. Kort inpå införandet av 

prestationsmåttet tog det inte lång tid innan British Airways erhöll ett gott rykte för sin suveräna 

tidshållning. 

Det har förts stora diskussioner kring huruvida övervakning och kontroll är en essentiell del för 

motivation. Kontroll är nödvändigtvis inget som hämmar motivationen såvida det uppfattas som 

stödjande (Eisenkopf 2009). Eisenkopf (2009) hävdar att prestationsmätning är en form av övervakning 

och kontroll som är nödvändig men som medför problem. Författaren klargör detta genom att 

exemplifiera med måttet antal patientbehandlingar. Prestationsmåttet kan vara en avgörande faktor vid 

bedömning av effektiviteten i sjukhus. Dock är prestationsmåttet oerhört simpelt och riskabelt på grund 

av att mindre akuta patienter blir lönsammare att behandla då de genererar positivare siffror. Patienter 

som är i allvarligare tillstånd nedprioriteras och får otillräcklig uppmärksamhet. En förbättring av 

prestationsmåttet vore en modifiering som exempelvis tog hänsyn till patientens tillstånd, därmed hade 

patienterna behandlats rättvisare. Sjukhusexemplet är något som Townley (2001) pekar på som 

mätningens negativa beteendepåverkande sida.  
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Mätning som managementsystem anses inte vara lämpligt inom alla branscher. Townley (2001) 

beskriver exempelvis hur lärare tvingas ägna mängder med tid åt administrationen som mätningen 

innebär, tid som de i stället hade kunnat ägna åt undervisning. Fokus hamnar på att uppfylla kvoten av 

godkända elever men om eleverna i själva verket förstått ämnena i sig är inte lika viktigt som statistiken. 

Det som händer är att yrken avprofessionaliseras genom att spetskompetens och särskilda färdigheter 

underordnas mätningen (Power 2000). Fokus hamnar på att åstadkomma bra resultat, sättet som 

resultaten uppnås på är däremot inte lika viktigt (Townley 2001). 

Ittner och Larcker (2003) beskriver potentiella risker med prestationsmätning. Organisationer som 

exempelvis förbiser att klargöra varje avdelnings syfte kommer att möta ett flertal potentiella problem. 

Givet detta blir risken för att organisationen mäter alltför många fenomen väldigt stort och resultatet blir 

ett överflöd av irrelevanta mått som enbart tynger organisationen. De hamnar i ett hav av mått och får 

svårt att urskilja vilka mått som är givande och ofördelaktiga.  

Trots att ett mått är relevant för organisationen behöver det nödvändigtvis inte innebära att ett optimalt 

utfall är önskvärt. Ibland avtar ett måtts effektivitet efter en särskild nivå och resulterar enbart i negativa 

ekonomiska utfall. Många företag är omedvetna om när de nått denna vändpunkt. Ittner och Larcker 

(2003) beskriver hur de i en studie upptäckte att 100 procent nöjda kunder var lika lönsamma som 80 

procent nöjda kunder. Att åstadkomma 100 procent kundnöjdhet hade krävt anmärkningsbara 

investeringar, vilket hade resulterat i högre kostnader än lönsamhet. Det är därför viktigt att fastställa 

måttens vändpunkt. 

Mått är enligt Mentzer och Konrad (1991) sällan helhetstäckande. Det kan exempelvis vara ett mått på 

kundtillfredsställelse som indikerar på 80 procent nöjda kunder. Måttet säger inget om den återstående 

andelen kunder som är missnöjda. Hade andelen missnöjda kunder tillhört organisationens största 

kunder hade det varit mer problematiskt än om det vore småkunder. 

Prestationsmätning kan hamna i konflikt med ständiga förbättringar. Ett mått som har som mål att öka 

produktivitetsstandarden från 50 till 75 tillverkade enheter per dag per person kan förbli ouppnått. Detta 

då arbetarna undviker att prestera sitt bästa när de inser att målet kommer att höjas ytterligare efter att 

det uppnåtts (Ghalayini & Noble 1996). För att inta framkanten inom sin bransch anses det dock vara 

nödvändigt att ständigt sikta mot högre mål. 

Ittner och Larcker (2003) påstår att risken för att bristande validitet och reliabilitet för måtten är hög när 

organisationer mäter komplexa fenomen som de försöker simplifiera i syftet att göra mätbart. Ett 

exempel är mätning av kundtillfredsställelse:  
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”I helhet är jag tillfredsställd med mitt lastbilsköp hos Scania”; där siffran 1 i skalan 1 till 5 motsvarar 

instämmer inte alls och 5 instämmer helt. Vidare delar organisationer vanligtvis in svaren, som redan är 

simplifierade, i en binom skala där de exempelvis klassificerar otillfredsställda kunder i intervallet 1 till 

3, och tillfredsställda kunder i 4 till 5. På så vis simplifieras det komplexa fenomenet ytterligare.  

2.2 Process mapping 

Damelio (2011) beskriver processkartläggning som en modell för att beskriva, visualisera och mäta 

arbete.  Vidare hävdar han att processkartläggning ger bredare förståelse och kunskap om arbetet. Den 

förvärvade kunskapen kan utnyttjas för att uppnå ett särskilt mål, exempelvis implementering av 

prestationsmätning. 

En processkartläggning synliggör arbetets gränser och aktiviteter med hjälp av särskilda symboler. 

Författaren exemplifierar detta genom att illustrera symbolerna som representerar input, activity och 

output, också känt som I-P-O (input, process, output), vilka är grundläggande i många processkartor.  

Pilarna representerar input till och output från en aktivitet samt flödets färdriktning. Rektangeln 

representerar de operationer som presterats under aktiviteten för att omvandla inputen. 

 

 

 

 

2.3 Designing Performance Indicators  

Cedergren (2011) föreslår nedanstående trestegsmodell vid utformning av prestationsmått. Första steget, 

performance objectives, går ut på att fastställa prestationsmål som är kompatibla med organisationens 

eller funktionens strategi. Andra steget, iterations of performance criteria and success factors, handlar 

 

  

Activity 

Input 

Process 

Output 

I P O 

Figur 1: Damelios exemplifiering av symboler som kan användas i processkartor. 



7 

 

om att genom upprepning av prestationskriterier (performance criteria) och framgångsfaktorer (success 

factors) ta reda på vad som behöver göras och hur det ska göras.  Prestationskriterierna beskriver vad 

som behöver göras och framgångsfaktorerna fokuserar på hur det ska göras. Tredje steget, performance 

indicators, handlar om att utforma prestationsmått för de fastställda prestationskriterierna och 

framgångsfaktorerna utifrån den ansats och de riktlinjer som anges av Neelys et al. (1997). Ansatsen och 

riktlinjerna beskrivs i nästa avsnitt. 

 

 

2.3.1 Framework - Designing Performance Indicators  

I och med att prestationsmått definieras och karaktäriseras olika beroende på författare har Neely et al. 

(1997) gjort en omfattande och detaljerad revidering av litteraturen i syftet att sammanställa en lista som 

definierar kriterierna för prestationsmått. Den reviderade litteraturen har inte valts utifrån slumpmässiga 

grunder utan den har genomgått omfattande granskningar och valts med noggrannhet. Utifrån 

litteraturen sammanställdes totalt 22 påståenden som beskriver vad prestationsmått är (Bilaga 29). Dessa 

kriterier anger hur välutformat ett prestationsmått är beroende på hur många kriterier det uppfyller. 

Mallen konstruerades med kriterierna som utgångspunkt. Efter att mallen tillämpats av fler än 200 

ledare från 50 olika organisationer konstaterades att den underlättar vid framställning av välformulerade 

prestationsmått (Neely et al. 1997).  

Performance 

objectives 

 

Performance 

criteria 

Success factors 

Performance 

indicators 

I II III 

Figure 1: Modell för formulering av prestationsmått. Figur 2: Modell för formulering av prestationsmått. 
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Tabell 1: Neelys et al. mall för utformning av prestationsmått. 

Designing performance indicators (DPI) – Mall  

1. Title: Måttets titel ska vara tydligt och spegla dess innebörd. 

2. Purpose: Mått måste ha ett syfte, om inte bör det ifrågasättas. Därför är det viktigt att måttets syfte 

specificeras explicit.  

3. Relates to: Mått måste förhålla sig till något mål, om inte bör det ifrågasättas. 

4. Target: Mått bör innehålla mål om önskat utfall, exempelvis: 40 procent mindre lager inom 24 

månader. 

5. Formula: Anger hur måttet mäts, exempelvis: produktivitet= output / input; produktionskapacitet= 

antal tillverkade enheter / tid 

6. Frequency of measurements: Beskriver måttets frekvens, det vill säga på vilken basis mätdata 

registreras. Högre frekvens genererar högre datavolym. 

7. Frequency of review: Beskriver måttets frekvens avseende rapportering, det vill säga hur ofta 

mätdatan rapporteras och redovisas. 

8. Who measures? Den eller det som mäter och rapporterar bör identifieras och anges. 

9. Source of data: Källan till mätdatans ursprung bör anges. Detta är väsentligt för komparativa studier. 

10. Who owns the measure? Beskriver vem som ansvarar för att måttets prestation och grad av 

uppfyllelse ökar. 

11. What do they do? Beskriver vilka åtgärder som vidtas beroende på om måttet indikerar på ett 

acceptabelt eller oacceptabelt värde. Det är vanligtvis svårt att specificera exakt vilka åtgärder som 

kommer att vidtas då olika situationer bedöms annorlunda. Dock kan en standardiserad process 

fastställas för uppföljning beroende på om måttet indikerar på ett acceptabelt eller oacceptabelt resultat.  

12. Who acts on the data? Beskriver vem som säkerställer att det i praktiken verkställs för att förbättra 

måttets prestation . Exempelvis är VD:n ansvarig för en god arbetsmiljö men säkerhetschefen är den 

som i praktiken verkställer för att säkerställa en god arbetsmiljö. 

13. What do they do? Samma punkt 11 men handlar mer om hur personen i punkt 12 agerar beroende 

på om måttet indikerar på ett acceptabelt eller oacceptabelt värde. 

14. Comments: Här lämnas övriga kommentarer och noteringar tillhörande måttet. 
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2.4 Performance Indicators 

Parmenter (2010) beskriver fyra typer av prestationsmått, key result indicators (KPIs) och result 

indicators (RIs), samt key performance indicators (KPIs) och performance indicators (PIs). Genom att 

dela in prestationsmåtten i olika kategorierar betonas dess betydelse för organisationen. KPIs och KRIs 

är kopplade till flera av organisationens kritiska framgångsfaktorer och är därmed mest fundamentala. 

PIs och RIs är också viktiga för organisationen men inte lika kritiska. Parmenter rekommenderar 

tumregeln 10/80/10 som innebär att organisationer bör begränsa sig till 10 styck KPIs, 10 styck KRIs 

och 80 styck PIs/RIs. Författaren har sammanställt kriterierna för, och skillnaderna mellan 

prestationsmåtten vilka presenteras i tabellerna nedan. 
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Tabellen nedan klargör totalt åtta kriterier för key result indicators och key performance indicators. 

Tabell 2: Tabellen visar kriterierna som kännetecknar KRIs och KPIs. 

KRIs KPIs 

Can be financial and nonfinancial (e.g., Return on 

capital employed, and customer satisfaction 

percentage) 

Nonfinancial measures (not expressed in dollars, 

yen, pounds, euros, etc.) 

Measured mainly monthly or sometimes quarterly Measured frequently (eg., 24/7, daily or weekly) 

As a summary of progress in an organizations 

critical success factor, it is ideal for reporting 

progress to a board 

Acted on by the Chief Executive Officer (CEO) 

and senior management team 

It does not help staff or management because 

nowhere does it tell what you need to fix 

All staff understand the measure and what 

corrective action is required 

Commonly, the only person responsible for a KRI 

is the CEO 

Responsibility can be tied down to the individual 

or team 

A KRI is designed to summarize activity within 

one critical success factor (CSF) 

Significant impact (e.g., it impacts on more than 

one of top CSFs and more than one balanced 

scorecard perspective) 

A KRI is a result of many activities managed 

through a variety of performance measures  

Has a positive impact (e.g., affects all other 

performance measures in a positive way) 

Normally reported by way of a trend graph 

covering at least the last 15 months of activity 

Normally reported by way of an intranet screen 

indicating activity, person responsible, past 

history, so a meaningful phone call can be made 
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Tabellen nedan klargör totalt sju kriterierna för result indicators och performance indicators. 

Tabell 3: Tabellen visar kriterierna som kännetecknar RIs och PIs. 

RIs PIs 

Can be financial and nonfinancial 
Nonfinancial measures (not  expressed in dollars, 

yen, pounds, euro, etc.) 

Measured daily, weekly, fortnightly, monthly, or 

sometimes quarterly 

Same 

Cannot be tied to a discrete activity Tied to a discrete activity and thus to a team 

Does not tell you what you need to do more or less 

of 

All staff understand what action is required to 

improve PI 

Designed to summarize some activity within a 

critical success factors/ success factors (CSF/ SF) 

Specific activity impacts on one of the CSFs/ SFs 

Result of more than one activity Focuses on a specific activity 

Normally reported in a team scorecard Same 

 

2.5 Balanced Scorecard 

Balanced scorecard (BSC) är en modell som översätter organisationers vision, affärsidé och strategi till 

en uppsättning styrtal som bildar stommen till ett strategiskt mät- och managementsystem. Modellen är 

ett fenomen som uppstod av den anledningen att det inte ansågs vara tillräckligt med finansiella styrtal, 

därmed utvecklades modellen som ett holistiskt synsätt som kompletterar andra kritiska aspekter inom 

organisationer. Scorecardet mäter organisationers resultat utifrån fyra olika perspektiv: finansiellt, kund, 

process samt lärande (Kaplan & Norton 1999). 

 Det finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet innehåller finansiella styrtal som fungerar som riktlinjer för styrtalen i de 

övriga perspektiven. Med det menas att styrtalen i alla perspektiv bör ha anknytning till ekonomiska 
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utfall. Styrtalen i samtliga perspektiv ska syfta till att förverkliga de långsiktiga finansiella målen. 

Vanligtvis kretsar finansiella styrtal kring lönsamhet och mäter exempelvis omsättning och kostnader. 

 Kundperspektivet 

Kundperspektivet går ut på att identifiera vilka målgrupper företaget ska rikta sig till. Varje kundgrupp 

har olika preferenser vad gäller service, image, funktionalitet, pris och kvalitet. Företaget bör forma 

kundmålsättningar för varje kundsegment. Det är kunderna som förverkligar företagets finansiella 

målsättningar då det är de som betalar för företagets varor och tjänster. Vanligt förekommande kundmått 

är: kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundlönsamhet och marknadsandel. Högre 

kundtillfredsställelse stärker återköpsbenägenheten och genererar fler kunder, som i sin tur resulterar i 

högre lönsamhet per kund och bredare marknadstäckning. 

 

  

 Processperspektivet 

Processperspektivet syftar till att utveckla och arbeta med processer som är av störst vikt för att företaget 

ska lyckas nå kund- och aktieägarmålen. Styrtal inom processperspektivet grundar sig oftast i variabler 

såsom kostnad, tid, kvalitet och flöde. Författarna har framställt en mall som företag kan använda när de 

utvecklar sitt processperspektiv. Mallen beskriver en generell värdekedjemodell innehållande tre viktiga 

processer.  

Kundlönsamhet 

Marknadsandel 

Kundtillfredsställelse 

Kundvärvning Återköpsbenägenhet 

Figure 2: Illustrerar hur utfallsmåtten i kundperspektivet påverkar varandra. Figur 3: Illustrerar hur utfallsmåtten i kundperspektivet påverkar varandra. 
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Figur 4: Den generella värdekedjans tre övergripande steg. 

 

1. Innovationsprocessen går ut på att identifiera nya marknader och kunder, samt kartlägga deras behov 

och preferenser ihop med de befintliga kundernas. I nästa steg utmanas företagen att framställa 

produkter i enlighet med dessa behov och preferenser före sina konkurrenter.  

2. Supply-processen består av de aktiviteter som ingår i kundorderprocessen, det vill säga från det att 

man mottar en beställning från en kund tills ordern levererats till kunden. I kundorderprocessen ingår 

tillverkningen av den beställda produkten, förutsatt att den inte finns tillgänglig i ett färdigvarulager.  

3. Eftermarknadsprocessen handlar om den service som kunden erbjuds efter att ha mottagit produkten. 

Reklamationer, garantiåtaganden och underhåll är några exempel på processer tillhörande 

eftermarknadsservice. Till denna process tillhör även fakturerings- och indrivningsprocessen.  

 Lärandeperspektivet 

Styrtalen inom lärandeperspektivet främjar organisationens lärande och tillväxt. Målet med 

lärandeperspektivet är att bistå med den infrastruktur som behövs för att styrtalen i de övriga 

perspektiven skall kunna nås. Perspektivet delas in tre huvudkategorier: medarbetarnas kompetens; 

tillgång till information; motivation, empowerment och samsyn.  

Parmenter (2010) rekommenderar att de fyra perspektiven kompletteras med ytterligare två perspektiv:  

 Personaltillfredsställelseperspektivet 

Författaren menar på att medarbetarnas arbetstillfredsställelse är alltför viktig för att enbart ingå som en 

underkategori till ett perspektiv, därför förtjänar den att utgöra ett eget perspektiv. 

 Miljö- och samhällsperspektivet  

Miljö- och samhällsperspektivet handlar exempelvis om att organisationens medarbetare vidgar på sin 

kompetens genom volontärarbete som bidrar till samhällsnytta; reducerar kostnader genom att minimera 



14 

 

slöseri; förmedla en positiv bild i media; öka miljömedvetenheten genom hela organisationen; förhålla 

sig till samhälleliga normer och värderingar.  

Styrtalen i BSC måste utgöra en länk i en orsakskedja, det vill säga att ”om x inträffar, blir 

konsekvenserna y” (Kaplan & Norton 1999). Styrtal med dåliga värden bör påverka flera perspektiv, om 

exempelvis ett taxibolag har svårt att hålla de överenskomna ankomsttiderna vilket innebär att ledtiden 

för processen förskjuts (processperspektivet) så blir kunderna missnöjda (kundperspektivet) och 

följderna blir att kundlojaliteten avtar; detta bidrar till förlorade intäkter (det finansiella perspektivet); 

medarbetarna får hantera frustrerade kunder vilket kan ha en negativ inverkan på medarbetarnas 

motivation och arbetstillfredsställelse (lärandeperspektivet). 

Tabell 4: BSC bestående av sex perspektiv. 

Det finansiella perspektivet 

- Anger riktlinjerna för hur 

styrtalen i de andra perspektiven 

utformas 

- Fokuserar på lönsamhet - 

kostnader och intäkter 

Kundperspektivet 

- Marknadssegmentering 

- Fokuserar på 

kundtillfredsställelse, 

återköpsbenägenhet, 

kundvärvning och 

kundlönsamhet 

Miljö- och 

samhällsperspektivet 

- Samhällsnytta 

- Public relations 

- Miljömedvetenhet 

- Normer och värderingar 

Processperspektivet 

- Arbeta med de viktigaste 

processerna 

- Innovationsprocessen 

- Supply-processen 

- Eftermarknadsprocessen 

- Stärka processkvaliteten 

Personaltillfredsställelse-

perspektivet 

- Nöjda medarbetare är en 

förutsättning för ökad kvalitet, 

produktivitet och bättre 

kundservice 

- Medarbetarundersökningar 

- Personalomsättningshastighet 

Lärandeperspektivet 

- Beskriver de färdigheter som 

krävs för att åstadkomma höga 

resultat 

- Medarbetarkompetens 

- Informationstillgång 

- Motivation, empowerment och 

samsyn 
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2.6 Teoretisk referensram 

Processkartläggning kommer att användas som stöd för att framställa processkartor med tillhörande 

beskrivningar i syftet att bilda förståelse för UTPMs verksamhet. Designing performance indicators-

modellen kommer att tillämpas som verktyg för att härleda prestationsmått med anknytning till den 

kartlagda verksamheten. För att belysa vikten av samtliga prestationsmått kommer de att klassificeras 

enligt Parmenters (2010) indelning av prestationsmått. Slutligen kommer varje prestationsmåtts 

fördelar/möjligheter och nackdelar/risker att synliggöras genom att dess orsakskedja diskuteras utifrån 

scorecardets perspektiv. Den teoretiska bakgrunden kommer att användas som diskussionsstöd i 

diskussionsavsnittet. 
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3 Metod 

I detta avsnitt återges genomförandet som under studiens gång varit aktuellt. Genomförandet har också 

granskats med en kritisk infallvinkel för att reflektera kring vad som kunde gjorts bättre. Vidare 

diskuteras studiens och källornas trovärdighet. 

3.1 Forskningsningsdesign 

Studien är en ingående analys av ett enskilt fall och klassas därmed som en fallstudie (Bryman & Bell 2005). 

3.2 Genomförande 

 Processkartläggning 

UTPMs huvudsakliga arbetsuppgifter med koppling till logistik kartlades genom observation och 

ständiga dialoger med gruppchefen samt medarbetarna tillhörande avdelningen. Orderhandläggning, 

inköp, lagerhållning och distribution var avdelningens huvudsakliga logistikuppgifter. Processkartorna 

med tillhörande beskrivning granskades av gruppchefen och medarbetarna för korrigering av eventuella 

oriktigheter. Det bakomliggande motivet till kartläggningen var att genom förståelse för avdelningens 

aktiviteter, formulera relevanta prestationsmått. Ritprogrammet Gliffy användes vid framställningen av 

processkartorna.  

 Formulering av prestationsmått 

Efter utformningen av alla processkartor och beskrivningar påbörjades formuleringen av 

prestationsmåtten. UTPMs övergripande prestationsmål fastställdes, vilka prestationskriterierna och 

framgångsfaktorerna härleddes ur. Med prestationsmålet, prestations- och framgångskriterierna som 

underlag utvecklades verksamhetsspecifika prestationsmått genom att följa Neelys et al. (1997) mall för 

utformning av prestationsmått. 

 Kategorisering av prestationsmått 

Prestationsmåtten kategoriserades efter vilken typ av prestationsmått de speglade. Parmenters (2010) 

kriterier för de fyra olika typerna av prestationsmått var utgångspunkten i kategoriseringen.  

 Tillämpning av BSC 

Scorecardet användes som verktyg för att klargöra kring vilket perspektiv respektive prestationsmått 

tillhörde. Prestationsmåttens orsaks-verkan samband framhölls genom en diskurs om respektive 
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prestationsmåtts påverkan på scorecardets andra perspektiv. Orsaks-verkan sambanden beskriver 

eventuella för- och nackdelar med användandet av respektive prestationsmått. 

3.3 Trovärdighet 

Eventuella upprepningar av studien kommer troligtvis att leda till andra utfall med varierande mått och 

annorlunda processbeskrivningar. Detta beror på att verksamheten i avdelningen som studien undersöker 

ständigt förändras och även på grund av att prestationsmåtten formulerats subjektivt. Därför kan 

studiens reliabilitet betraktas som låg (Bryman & Bell 2005). Prestationsmåtten kan med stor säkerhet 

sägas mäta det de avser att mäta. Processkartorna med tillhörande beskrivning stämmer väl överens med 

verksamheten. Vidare anses slutsatsen besvara studiens syfte. Därmed kan validiteten betraktas som hög 

(Bryman & Bell 2005). 

3.4 Kritisk granskning av studien 

Enligt Merriam (1994) är nackdelarna med fallstudier att det är tidskrävande att förstå det särskilda 

fallet; forskarna tappar kommunicerbarheten på grund av fackterminologier som de tar för givet att 

läsarna ska förstå; att information inhämtas och tolkas subjektiv. Därmed togs det hänsyn till 

kommunicerbarheten, objektivitet och effektiv tidsallokering längs studiens gång. 

Cedergrens (2011) ”Designing Performance Indicators” modell beskrivs i en doktorsavhandling som 

behandlar prestation i utvecklingen av komplexa produkter snarare än prestationsmätning generellt. 

Dock bygger modellen på element tagna från universala metoder för utveckling av prestationsmått, 

exempelvis Neelys et al. (1997) mall. 

Genom att utföra kvalitativa intervjuer med medarbetarna hade studien kunnat utvidgas med intressanta 

diskussioner, infallsvinklar och prestationsmått. 

En del källor är äldre och skulle kunna anses vara inaktuella men efter att ha jämförts med nyare 

litteratur visade sig att de pekade på gemensamma ståndpunkter och anses därför fortfarande ha hög 

relevans.  
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4 Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas och analyseras de genererade resultaten. Teorierna har använts som underlag 

och stöd i framställningen av resultaten. Avsnittet inleds med en presentation om Scania. 

4.1 Företagspresentation 

Historian om Scania började år 1891 när Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelge (VABIS) bildades. 

Företagets huvudverksamhet var tillverkning av järnvägsvagnar på den tiden. Som en konsekvens av 

den ökande konkurransen i Europa slogs VABIS samman med cykel-, personbils- och 

lastbilstillverkaren Maskinfabrikaktiebolaget Scania och bildade Scania-Vabis år 1911. 

Företagsfusionen innebar en fortsatt tillverkning av person- och lastbilar samt bussar i Södertälje och 

Malmö men tillverkningen av cyklar samt järnvägsvagnar avvecklades. År 1921 gick Scania-Vabis i 

likvidation och företaget blev då uppköpt och fortsatte bedrivas i samma namn. År 1969 gick Scania-

Vabis ihop med Saab och blev Saab Scania. Scania blev självständigt år 1995 och börsnoterades året 

därpå. Företaget koncentrerade sin tillverkning till Södertälje och specialiserade sig inom tillverkning av 

tyngre lastbilar och bussar (Peyron & Boman 2011). 

För närvarande är Scania ett världsledande företag inom tillverkning av lastbilar, bussar samt industri- 

och marinmotorer (Peyron & Boman 2011). Företaget sysselsätter totalt omkring 41 000 medarbetare i 

cirka 100 länder och är således globalt etablerat. Huvudkontoret samt forsknings- och 

utvecklingsverksamheten är beläget i Sverige och tillverkningen sker i Europa och Sydamerika. 

Brasilien är Scanias största marknad i dagsläget och står för den största andelen av försäljnings- samt 

serviceintäkterna. Scaniakoncernens totala nettoomsättning uppgick till 89 529 MSEK år 2013 (Scania 

2014). Volkswagen AG köpte ytterligare en andel i Scania och fick därefter ett totalt aktieinnehav 

motsvarande 98,19 procent och har påkallat tvångsinlösning av resterande aktier.
1
  

Scanias forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivs av Scania Research and Development (R&D), 

(Peyron & Boman 2011). UT (Technology Development) är en av flera avdelningar i R&D, vars 

funktion är att ge ett proaktivt stöd till Scanias produktutveckling. Vidare består UT av flera sektioner, 

varav en är UTP (Process support), som har till uppgift att stödja R&D med förbättringsarbete, 

förprototyptillverkning och logistik. UTP är indelat i ytterligare enheter, varav ena är mät- och 

logistikavdelningen UTPM, alltså den enhet som studien fokuserar sig på. Chefen för UTPM kommer 

fortsättningsvis att kallas för gruppchef. Avdelningen bistår med följande funktioner: 

                                                 
1
 se.scania.com 
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 Materialförsörjning – ordermottagning, inköp och distribution. 

 Godshantering – godsmottagning, godsavsändning och avfallshantering. 

 Lagerhantering – lagerför artiklar, tillgodoser R&D med godsförråd, arkiverar testade produkter 

etcetera. 

 Mätning – tillgodoser R&D med före och efter mätningar som ingår i provningsprocessen. 

 

Figur 5: Organisationsstruktur för UT-avdelningen. 

4.2 Kartläggning och beskrivning av UTPMs verksamhet 

UTPMs huvudsakliga logistikprocesser; orderhanterings-, inköps-, godsmottagnings- och 

godsavsändningsprocessen, distributionsflödet och hanteringen av lastbilsflaken skildrades och kartlades 

i form av processkartor.  Syftet var att erhålla kunskap om avdelningens logistiska verksamhet. Utan 

inblick i verksamheten hade utformningen av verksamhetsspecifika prestationsmått försvårats.  

4.2.1 Ordermottagningsprocessen – från kundorder till orderregistrering 

Ordermottagningsprocessen initierades av att kunden la order genom en standardiserad orderblankett via 

intranätet. Kundens order mottogs därefter av orderhandläggarna genom UTPMs affärssystem för 

behandling av ordrar. UTPM behandlade enbart ordrar innehållande beställningar av serieartiklar 

(serietillverkade produkter) medan beställningar av prototypartiklar (kundanpassade artiklar som 

används i testprodukter) hanterades av avdelning 220 (lagerhållning och distribution).  
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Orderförfarandet innebar olika rutiner beroende på behovet av artikeln/artiklarna. Icke-akuta ordrar 

beställdes från centrallagret med en ledtid på omkring sex dagar, det vill säga sex dagar från mottagen 

order till avisering. I de fall icke-akuta artiklar inte fanns tillgängliga i centrallagret kontrollerade 

orderhandläggarna lagertillgängligheten i andra lager. Trots att artikeln fanns lagerförd i de andra 

lagrena innebar det nödvändigtvis inte att kundens beställning beviljades. Förutsatt att 

orderhandläggarna inte kunde få tag i den efterfrågade artikeln meddelades kunden om det.  

Lagertillgängligheten för akutartiklar avstämdes först med det närliggande regionallagret. Trots att 

akutartikeln var lagerförd i regionallagret innebar det nödvändvändigtvis inte att kundbeställningen 

beviljades. Det kunde exempelvis bero på att akutartikeln var reserverad av en annan avdelning. Under 

sådana omständigheter avstämde orderhandläggaren lagertillgängligheten i andra lager. Förutsatt att 

behovet inte gick att tillgodose meddelades kunden om det.  

Beställningar innehållande tillgängliga artiklar som beviljas registrerades av orderhandläggarna. 

Därefter skrev orderhandläggarna ut beställningarna och arkiverade ordersedeln (förteckning över de 

beställda artiklarna). Ordersedeln användes senare för att stämma av de mottagna artiklarna mot vad 

som framgick av orderlistan. 
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Figur 6: Processkarta för ordermottagningsprocessen.
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4.2.2 Från centrallagret till UTPM 

Registrerade ordrar bestående av artiklar från centrallagret vidarebefordrades till centrallagret vars 

ordermottagare behandlade ordern. Vanligtvis anlände godset från centrallagret med lands- och 

luftvägstransporter. Ledtiden för transporterna från centrallagret är som tidigare nämnt, cirka sex dagar. 

När godset anlände till Sverige fraktades det vidare till regionallagret som registrerade godset. Därefter 

sorterades godset i olika zoner utomhus under tak. Respektive zon tillhörde en specifik kund som själv 

ansvarade för avhämtning. Zonen som tillhörde UTPM hanterades av interna transportörer som körde 

godset till avdelningen senast klockan 13.00 varje dag. Skulle transportörerna överskrida deadline för 

avhämtning måste godset hämtas senast klockan 07.00 påföljande dag. När godset anlände till UTPM 

lastades det av med truck och sorterades därefter. Det som avsåg att gå till eller passera UTPM 

sorterades på tillhörande godstorg (avlastningsyta för gods), resterande gods sorterades på rätt godstorg 

motsvarande rätt recipient. 

 

Figur 7: Processkarta för transportflödet från centrallagret till UTPM.



23 

 

4.2.3 Godsmottagningsprocessen 

När gods anlände till UTPM lastades det av i slussen (porten för in- och utgående gods) på ytan för 

inkommet gods. Godset sorterades olika beroende på om det var pall- eller plockgods. Pallgodset 

ställdes i pallställagen och hanterades med truck, medan plockgodset ställdes av i plockhyllan för 

hand. Akutordrarna passerade aldrig avdelningen utan de levererades direkt till kunden. Därefter 

stämdes godset av mot ordersedeln för att se om ordern var komplett. Förutsatt att ordern var 

komplett aviserades kunden med ett telefonsamtal. Obesvarade telefonsamtal aviserades via mejl. 

Kunder som hade innestående inkompletta ordrar erbjöds delleveranser.  

Kunderna hade två dagar på sig att hämta sitt gods efter aviseringen innan första uppmaningen 

utgick. Nedräkningen för dagarna började dagen efter att artiklarna anlänt. Första varningen innebar 

att kunden uppmanades till att hämta sitt gods personligen. Andra varningen innebar att en 

uppmaning förmedlades till kunden genom sin närmaste chef. I tredje uppmaningen fick kunden en 

varning genom sektionschefen. Slutligen returnerades eller kasserades (skrotades) godset förutsatt att 

kunden inte hämtat sina artiklar. Tiden mellan den första, andra och tredje uppmaningen samt 

returneringen eller kassationen hade ingen bestämd frist. I situationer där exempelvis lagerutrymmet 

har hög fyllnadsgrad och som för tillfället är begränsat så utgår uppmaningarna samt returneringen 

eller kassationen mycket snabbare. Detta i och med att lagerkapacitet måste frigöras för nyanlänt 

gods genom att bli av med äldre gods. Processen tog slut när godset hämtades, kasserades eller 

returnerades.
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Figur 8: Processkarta för godsmottagningsprocessen.
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4.2.4 Godsavsändningsprocessen 

Avgående gods paketerades och märktes av avsändaren vid packningsstationen. Därefter ställdes 

godset på zonen för utgående gods där det samlades med andra avgående leveranser.  

Leveranser till avdelning 183 (provkörning av motorer) i Södertälje ombesörjdes av UTPM, dock var 

kunder tvugna att boka egna transportörer för motorer och dylikt då avdelningen inte kunde 

transportera så stora enheter. Provkörningsavdelningar för motorer (kallat ”övriga 183” i 

processkartan) fanns också i Tyskland, Österrike samt Haninge och kunden ansvarade själv för att 

anordna transport för gods som var aviserat till någon av dessa. För gods som var adresserat till 

avdelning 317 (arkiveringen) var kunden tvungen att först boka lagerplats för. När lagerplatsen var 

anordnad registerades lagergodset i Microsoft Excel. Excelfilen var en förteckning över lagerförda 

artiklar i arkivet som avdelningarna delade gemensamt. Därefter flaggades artikeln i syftet att skapa 

spårbarhet. Gods som var adresserat till mottagare utöver de som diskuterats transporterades på 

godsflaket till avdelning 220 (lagerhållning och distribution) som övertog ansvaret för att godset 

vidaretransporterades till rätt mottagare. Akutartiklar som var aviserade till 220 gick dock med 

UTPMs leveransbil, resterande med godsflaket. Allt avgående gods flyttades sedan från zonen för 

utgående gods till slussen. Från slussen lastades godset på rätt lastbärare och transporterades vidare. 
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Figur 9: Processkarta för godsavsändningsprocessen.
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4.2.5 Det taktade och akuta transportflödet 

Med taktat flöde i detta avseende menas att när leveransbilen anländer enligt ankomsttiderna ska 

varje nod i transportflödet förberett avgående gods för direkt pålastning så att leveransbilen kan 

lämna omgående. Idealet är att leveransbilen ska stå stilla så lite som möjligt. Det taktade flödet ägde 

rum tre gånger per dag och innebar att leveransbilen åkte från UTPM, till avdelning 220 

(lagerhållning och distribution), 150 (motormonteringen) och därefter 183 (provkörning av motorer). 

Senast klockan 08.00, 10.00 och 14.00 skulle leveransbilen ha anlänt till avdelning 150 och hanterat 

alla föregående leveranser som ingick i transportrutten. Gods både lämnades och hämtades mellan 

destinationspunkterna i transportslingan, exempelvis kunde gods hämtas från 220 och lämnas till 

150. Gods som gick från just 220 till 150 kvitterades alltid. Föraren kunde även hämta gods som 

lämnades till avdelningar som inte ingick i det i det taktade flödet, dock efter att den taktade 

transportrutten avslutats – förutsatt att det inte var en brådskande leverans. 

Ibland förekom situationer där det fanns gods från UTPM i väntan på att levereras till avdelningar 

som inte ingick i det taktade flödet men som föraren planerade in i sin rutt, exempelvis kunde det 

finnas gods som skulle lämnas eller hämtas från avdelning 280 (utformar metoder och standarder för 

Scania), 270 (regionallagret) eller 317 (arkiveringen).  

Situationer där föraren mottog akutleveranser som avbröt det taktade flödet kunde inträffa, detta i 

och med att det akuta flödet prioriterades högst. Föraren återgick till det taktade flödet efter att ha 

tillgodosett det akuta behovet. I övrigt avbröts endast det taktade flödet när lastutrymmet till följd av 

fyllnadsgraden inte räckte till för fortsatt körning. Det taktade flödet var med andra ord oerhört 

händelsestyrt och volatilt. 
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Figur 10: Processkarta för det taktade flödet. 
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4.2.6 Lastbilsflakens flöde 

På området utanför UTPM stod ett flertal lastbilsflak som användes för olika ändamål. Det fanns två 

godsflak som växlade mellan UTPM och avdelning 220 (lagerhållning och distribution). Det var ett 

dubbelriktat flöde, vilket innebär att det var en utväxling av gods mellan avdelningarna. När godsflaket 

från UTPM levererades till 220 ställdes det av och det andra som stått hos 220 kopplades på och 

transporterades till UTPM. På så vis försäkrade sig båda om att det alltid fanns ett flak tillgängligt för 

lastning. Godsflaken hade hög frekvens och växlades 3 gånger per dag. 

Ett av flaken användes i syftet att att leverera gods till och från arkiveringen (förvaring av testartiklar). I 

området för arkiveringen fanns en avställningsyta som utnyttjades när lagringskapaciteten hos Scania 

R&D var otillräcklig. Flaket transporterades fram och tillbaks en gång per dag oberoende av 

fyllnadsgraden. 

Emballageflaket fylldes med pallar som transporteras till en återvinningscentral för återanvädning. 

Transportfrekvensen för flaket styrdes av fyllnadsgraden. 

Skrotflaket användes för att förvara kasserade produkter. Vid hög fyllnadsgrad stängdes flakets dörrar 

som ett signalement på att det är fullt. Därefter transporterades flaket till avdelning 218 (skrotcentralen) 

som sedan övertog ansvaret för avfallshanteringen. 

4.3 Utformning och analysering av prestationsmått 

I följande avsnitt presenteras stegvis hur och vilka prestationsmått som härledits utifrån kartläggningen 

av verksamheten. Därefter analyserades prestationsmåttens orsakskedja där för- och nackdelar 

diskuterades samtidigt. 

4.3.1 Performance objective 

Som första steg i Cedergrens (2011) modell för utveckling av prestationsmått måste avdelningens 

prestationsmål fastställas. I UTPMs fall fanns inga formellt faställda prestationsmål, därmed 

framställdes ett övergripande prestationsmål för avdelningen utifrån den kunskap som hade erhållits: 

UTPMs övergripande prestationsmål för sin logistiska verksamhet är att bedriva ett resurseffektivt och 

högkvalitativt materialflöde med kunden i centrum; med ansvar för medarbetarna, miljön och samhället. 
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4.3.2 Performance criterias & success factors 

Andra steget i Cedergrens (2011) modell handlar om att härleda prestationskriterier och 

framgångsfaktorer utifrån prestationsmålet/-målen. Bådadera anger riktlinjerna för hur 

prestationsmålet/-målen är tänkta att uppnås. Från det övergripande målet har följande 

prestationskriterier och framgångsfaktorer utvecklats: 

 Effektivisera det taktade flödet 

 Effektivisera ordermottagningsprocessen  

 Effektivisera lagerhållningen 

 Optimera graden av resursutnyttjande 

 Optimera personaltillfredsställelsen 

 Optimera utnyttjandegraden av humankapital 

 Optimera kundnöjdheten genom att sätta kunden i centrum 

 Optimera flexibiliteten 

 Bedriva verksamheten med miljömässigt och socialt ansvar  

 Upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö 

 Minimera kapitalbindningen längs flödet 

 Förebygga flaskhalsar 

 Arbeta med målstyrning 

4.3.3 Performance indicators 

I följande avsnitt presenteras alla prestationsmått som utvecklats specifikt för UTPM. Mallen för 

”Designing Performance Indicators” tillämpades i utformningen av alla prestationsmått, samtliga har 

bifogats som bilagor. Varje prestationsmått inleds med en ingress följt av formeln. Därefter 

klassificerades prestationsmåtten enligt Parmenters (2010) kriterier för prestationsmått. Respektive 

prestationsmått sorterades också utifrån vilket perspektiv i BSC som det ingick i. Därefter analyserades 

för- och nackdelar hos respektive prestationsmått genom att beskriva orsakskedjan i scorecardet. 

Prestationsmåtten diskuterades utifrån en generell eller verksamhetsspecifik aspekt, eller både och. 

 KPI - Måluppfyllelse (Bilaga 1) 
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Prestationsmåttet klargör avdelningens grad av måluppfyllelse och hjälper sektionschefen kontrollera att 

gruppchefen sköter sitt jobb och att avdelningen uppfyller sina mål. Det anger även huruvida 

avdelningen går i rätt riktning eller inte. 

Formel: Måluppfyllelse= n uppfyllda mål / n bestämda mål (n= antal) 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Processperspektivet 

Orsakskedja: Detta är ett avstämningsmått mot alla de andra förekommande måtten. En högre grad av 

måluppfyllelse tyder på att organisationen/avdelningen gör framsteg. I förhållande till organisationens 

framsteg växer också dess konkurrenskraft. 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Prestationsmåttet påverkar alla perspektiv då en låg 

grad av måluppfyllelse beror på att alla andra prestationsmåtts mål inte uppnåts; och som i sin tur 

influerar samtliga perspektiv. 

 KPI - Leveranstidshållning (Bilaga 2) 

Leveranstidshållning handlar om transporternas förmåga att hålla de överenskomna leveranstiderna. 

Prestationsmåttet är centralt för det taktade flödet då rutterna har schemalagda ankomsttider som måste 

hållas. Brister i måttet identifierar eventuella bakomliggande orsaker. 

Formel: Andel försenade transportrutter [ORSAK]= n försenade transportrutter / n transportrutter 

Prestationsmåttet tillhör: Processperspektivet 

Orsakskedja: Högre precision i leveranstidshållning innebär att risken för störningar i flödet minskar 

och förutsägbarheten tilltar. Kundnöjdheten växer när den utlovade leveranstiden uppfylls. Högre krav 

på säkring av leveranstidshållning kan innebära mindre miljövänliga transportalternativ; det kan 

exempelvis innebära att brådskande leveranser transporteras med flygplan i stället för järnväg. 

Prestationsmåttet kan ha en negativ beteendepåverkande sida genom att föraren känner sig stressad av 

tidspressen i vissa sammanhang. Vid upplevd tidspress kan föraren köra snabbare för att försäkra sig om 

att leveransen anländer i tid. Risken för olyckor och inkurans ökar med vårdslösare körning.  

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Finansiella perspektivet, kundperspektivet, 

processperspektivet, personaltillfredsställelseperspektivet och miljö- och samhällsperspektivet. 

 KPI - Flexibilitetsindex (Bilaga 3) 

Flexibilitet handlar om organisationers förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar. En 

organisation med hög anpassningsförmåga har högre odds att överleva och utvecklas framgångsrikt 
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(Bergman & Klefsjö 2012). Prestationsmåttet visar hur väl organisationen, eller i detta fall UTPM, 

lyckas anpassa sig efter förändrade förutsättningar. 

Formel: Flexibilitetsindex= n anpassningar efter förändrade förutsättningar / n förändrade 

förutsättningar 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Processperspektivet 

Orsakskedja: Flexibilitetens betydelse ökar i och med den ständigt föränderliga marknaden vilket 

innebär att företagen måste vara formbara och anpassa sig efter förändrade förutsättningar (Bergman & 

Klefsjö 2012). Flexibilitet kan även diskuteras ur kundperspektivet. I det sammanhanget handlar det om 

huruvida kundens önskemål om förändringar har uppfyllts eller inte. Det kan innebära att kunden begärt 

att få sitt gods utkört till punkt A men ändrar sig och önskar få det levererat till punkt B i stället. 

Förmågan att anpassa sig har en inverkan på kundtillfredsställelsen och adderarhögt mervärde för 

kunden. Organisationers flexibilitetsförmåga är avgörande för den totala framgången och kan därför 

sägas verka i det finansiella perspektivet. Det kan dock ha en negativ påverkan på miljöperspektivet då 

hög flexibilitet exempelvis kan innebära spontanta utryckningar med lastbilar i stället för planerade 

åkturer med högre fyllnadsgrad. Spontana utkörningar med mindre fyllnadsgrad bidrar till högre 

kostnader på grund av lägre resursutnyttjande  

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Processperspektivet, kundperspektivet, finansiella 

perspektivet samt miljö- och samhällsperspektivet. 

 KPI - Genomsnittlig ledtid (Bilaga 4) 

Ledtid är den tid det tar för en särskild process och är viktigt av flera anledningar, i orsakskedjan 

beskrivs ledtidens betydelse. 

Formel: Genomsnittlig ledtid= summa ledtider för process [X] / n upprepningar av process [X] 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Processperspektivet 

Orsakskedja: Kortare genomsnittlig ledtid för aktiviteten i fråga leder till effektivare processer. Kortare 

ledtid medför mindre lager, inkurans, produkter i arbete, kapitalbindning och -kostnader samt kortare 

cykler; högre kundnöjdhet och så vidare (Bjørnland, Persson & Virum 2003). Ur ett miljö- och 

samhällsperspektiv kan det påverka negativt. Det kan exempelvis vara positivt med snabbare och mer 

frekventa transporter för kunden men sämre för miljön.  

Att minimera ledtiden kan dock vara negativt i vissa avseenden. Ledtiden för exempelvis transport av 

lågvärdiga produkter såsom sand- och grusprodukter bör inte optimeras genom att frakta det med 

snabbast möjliga tillvägagångssätt. Det beror på att godsets värde inte kan motiveras med kostnaderna 
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för transporten. Därför är det lönsammare att låta det fraktas med fartyg eller godståg snarare än lastbil 

eller flygplan (Lumsden 2012). 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Beroende på i vilket sammanhang ledtiden används kan 

prestationsmåttet ha olika påverkan. 

 KPI - Andel ledtid (Bilaga 5) 

Andelen ledtid betonar den specifika ledtiden för en subprocess i den övergripande processen. Med 

andelen ledtid för samtliga subprocesser kan fokus riktas mot den andel som är enklast och mest lönsam 

att reducera. Genom att räkna fram förhållandet kan avdelningen avgöra om det är nödvändigt att 

fokusera på att reducera ledtiden från mottagen order till avisering.  

Formel: Andel ledtid= genomsnittstid från mottagen order till avisering / (genomsnittstid från mottagen 

order till avisering + genomsnittstid för avhämtning) 

Skulle måttet indikera på en genomsnittstid motsvarande tio dagar för avisering och två dagar för 

avhämtning skulle utfallet bli följande: 10/(10 + 2)= 0,833. Kvoten pekar på att genomsnittstiden från 

mottagen order till avisering motsvarar 83,3 procent av den totala genomsnittstiden. I detta fall bör 

avdelningen arbeta med att minska sin andel av den totala ledtiden. Skulle förhållandena vara tvärtom, 

det vill säga två dagars genomsnittstid från mottagen order till avisering och tio dagars genomsnittstid 

för avhämtning, skulle resultatet bli: 2/(2 + 10)= 0,166. Kvoten pekar på att genomsnittstiden från 

mottagen order till avisering motsvarar ynka 16,6 procent av den totala ledtiden. Givet denna situation 

bör avdelningen arbeta med att reducera tiden det tar för kunden att hämta sitt gods snarare än att 

reducera sin egna ledtid. Detta då det föreligger störst förbättringspotential i kundens andel av den totala 

ledtiden. Den är betydligt mycket längre och därmed enklare att reducera. Det finns ingen mening i att 

halvera den genomsnittliga ledtiden för avisering från två dagar till en, om kundens genomsnittliga tid 

för avhämtning är tio dagar. 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Processperspektivet 

Orsakskedja: Samma som i föregående. Jämfört med den genomsnittliga ledtiden anger andelen ledtid 

tidsåtgången för respektive subprocess i den övergripande processen; och kan användas för att ta 

ställning till vilken andel i den totala ledtiden som bör prioriteras vad gäller förbättring. 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Beroende på i vilket sammanhang ledtiden används kan 

prestationsmåttet ha olika påverkan. 

 PI - Andel returer pga. fyllnadsgrad (Bilaga 6) 
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Leveransbilen kan tvingas avbryta transportrutten på grund av att lastutrymmet blir alltför begränsat. 

Avbrottet innebär att leveransbilen återvänder i syftet att lasta av gods för att minska på fyllnadsgraden 

och därmed frigöra lastutrymme. Därefter återupptar leveransbilen transportrutten genom att återgå till 

avbrottspunkten. Beroende på måttets utfall kan UTPM ta ställning till om huruvida det är av vikt att 

investera i en leveransbil med större lastkapacitet. 

Formel: Andel returer (fyllnadsgrad)= n returer pga. fyllnadsgrad / n taktade transportrutter 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Processperspektivet 

Orsakskedja: Genom att eliminera returer till följd av fyllnadsgraden elimineras också tidsförlust, 

slitage på inventarier och onödig slöseri av drivbränsle. Mindre tidsförlust leder till att ledtiden trimmas 

och risken för avvikelser i flödet avtar. Mindre avvikelser skapar ett flöde med högre förutsägbarhet och 

blir därmed enklare att planera. Samtliga fördelar innebär att kvaliteten på processen stärks. Det bidrar i 

sin tur till att kundnöjdheten växer.  

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Finansiella perspektivet, processperspektivet, miljö- och 

samhällsperspektivet, kundperspektivet samt personaltillfredsställelseperspektivet. 

  PI - Andel avbrott pga. akutleveranser (Bilaga 7) 

Leveransbilen kunde avbryta sin taktade transportrutt på grund av akutbeställningar utan varsel. När det 

akuta behovet tillfredsställts återgår leveransbilen till transportrutten precis som det tidigare beskrevs. 

Prestationsmåttet kan användas för att överväga huruvida ett flöde som enbart ombsesörjer de akuta 

leveranserna bör utvecklas. Vid alltför många avbrott i det taktade flödet bör dess innebörd ifrågasättas 

då det inte uppfyller definitionen för vad det taktade flödet avser att vara. 

Formel: Andel avbrott (akutleveranser)= n avbrott pga. akutleveranser / n taktade transportrutter 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Processperspektivet 

Orsakskedja: Akuta leveranser prioriteras högre än planerade leveranser. Prestationsmåttet används i 

syftet att klargöra om det vore aktuellt med att utveckla två separata flöden. På så vis blir det taktade 

flödet effektivare samtidigt som akuta behov tillfredsställs. Därmed blir båda flödena effektivare och 

risker för störningar minimeras. Två separata flöden hade inneburit ytterligare en leveransbil och förare. 

Kostnaderna och resurserna för ett ytterligare transportflöde innebär att den ekonomiska aspekten 

påverkas negativt. Givet detta innebär det en något större miljöpåverkan dessutom. Dock kan detta 

motiveras med att eventuella produktionsstopp på grund av ineffektiva flöden skulle innebära betydligt 

högre kostnader och risker. Kundnöjdheten kan också minska till följd av försenade leveranser orsakade 

av produktionsstoppet. 
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Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Processperspektiv, finansiella perspektivet, miljö- och 

samhällsperspektivet och kundperspektivet. 

 PI - Kartläggning av noder (Bilaga 8) 

En nod är en destination i transportslingan. Genom att kartlägga besöksfrekvensen för noderna kan man 

enklare ta ställning till huruvida den specifika noden bör ingå i det taktade flödet eller inte. Därmed 

minskar antalet avvikelser och förutsättningarna för att åstadkomma ett standardiserat förutsägbart flöde 

blir större. Med hjälp av prestationsmåttet kan avdelningen identifiera besöksfrekvensen för respektive 

avvikande nod som inte ingår i den taktade transportslingan.  

Formel: Andel avvikande leveranser till [AVDELNINGSNAMN]= n avvikande leveranser / n taktade 

transportrutter 

Det kan exempelvis visa på att den taktade rutten avviker i 9 av 10 fall för att hämta gods från avdelning 

230 (chassimonteringen). Den höga besöksfrekvensen indikerar på att det bör göras en övervägning om 

huruvida avdelning 230 bör ingå som en nod i den taktade transportslingan. Detta stödjer avdelningen i 

utformningen och utvecklingen av det taktade flödet. Genom att inkludera exempelvis avdelning 230 

som i exemplet ovan blir flödet förutsägbart, standardiserat och mindre avvikande. 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Processperspektivet 

Orsakskedja: När noderna för det taktade flödet är på förhand fastställda blir förutsägbarheten större och 

det blir enklare att upprätthålla ett standardiserat taktat flöde. Därmed blir processerna mindre avvikande 

och effektivitet tilltar. Med mindre avvikelser i flödet blir leveransprocessen miljö- och kostnadsmässigt 

effektivare samt tillför ytterligare kundnöjdhet.  

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Processperspektivet, finansiella perspektivet, 

kundperspektivet samt miljö- och samhällsperspektivet. 

 PI - Kötid vid noder (Bilaga 9) 

När leveransbilen anlände i tid till noderna kunde det inträffa att den ändå fick vänta i kö. Köbildningen 

kunde exempelvis bero på andra fordon som stod före i väntan på att bli insläppta; truckförare som var 

upptagna med att betjäna andra fordon. Trots att leveransbilen enbart hade en pall för avlastning kunde 

den få stå i väntan på att exempelvis ett fullastat lastbilsflak först hanteras. Detta prestationsmått kan 

därför användas som stöd i beslut rörande diskussioner som handlar om ifall leveransbilen bör 

prioriteras och därmed tillåtas göra omkörningar i köer, få en egen infartsficka vid noderna samt andra 

privilegier. Det kan även förklara eventuella förseningar. Prestationsmåttet pekar på om det förekommer 

ineffektivitet i inflödet vid noderna. 
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Formel: Kötid= summa kötid / n kötillfällen 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Processperspektivet 

Orsakskedja: Kötiderna som ligger inom företagets kontroll och som kan påverkas är viktiga att 

minimera. I UTPMs fall har leveransbilen fått köa i 45 minuter som längst enligt gruppchefen. All kötid 

är slöseri och ökar risken för störningar i flödet. Förseningar kan som tidigare nämnt påverka 

kundnöjdheten negativt och därmed resultera i förlorade inkomstkällor. I och med det är det av 

betydelse att eliminera den kötid som går att påverka. Risken för produktionsstopp till följd av att 

leveransbilen får köa anses dock vara obefintlig då den troligtvis hade givits företräde i en sådan 

situation. 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Processperspektivet, kundperspektivet och det 

finansiella perspektivet.  

 PI - Tidsförlust vid godshantering (Bilaga 10) 

I godsmottagningsprocessen kunde det hända att lageroperatörerna tvingades ommöblera gods för att 

frigöra lagerkapacitet till det nyinkomna godset. Vanligtvis berodde kapacitetsunderskottet på gods som 

inte avhämtats. Förutsatt att prestationsmåttet pekar på oacceptabla värden kan avdelningen överväga 

om de exempelvis bör utöka sina lagerutrymmen eller införa strängare krav vad gäller avhämtning av 

gods.  

Formel: Tidsförlust orsakat av ommöblering= tidsåtgång för ommöblering av gods - normaltiden för 

godshantering 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Processperspektivet 

Orsakskedja: All tid som avser att ommöblera godset för att frigöra lagerutrymme är icke-

värdeskapande tid och har således en negativ påverkan på de ekonomiska utfallen. Lageroperatörerna 

tvingas utföra arbetsuppgifter som de, utifrån en dialog med de, anser vara frustrerande då de har annat 

arbete som väntar på att utföras. När dubbeljobb som i detta fall överträder tiden för processerna som 

ligger i väntan på att verkställas, kan det hända att arbetarna tvingas arbeta övertid. Allt detta har ett 

negativt inslag på personaltillfredsställelsen. 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Processperspektivet, finansiella perspektivet, 

personaltillfredsställelseperspektivet. 

 PI - Andel genomförda förslag (Bilaga 11) 
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Andelen genomförda förslag är en viktig indikator som tyder på i vilken grad som avdelningen 

involverar och tar hänsyn till medarbetarna i utvecklingen av verksamheten. Prestationsmåttet tyder på 

förslagens kvalitet och medarbetarnas delaktighet. En högre andel genomförda förslag beror troligtvis på 

att det lämnats bra förslag, och vice versa. Nackdelen är att prestationsmåttet kan uppfattas som om det 

syftar till att maximera graden av genomförda förslag. Syftet är självklart inte att alla lämnade förslag 

skall genomföras, då alla förslag inte är fördelaktiga eller ömsesidiga. 

Formel: Andel genomförda förslag= n genomförda förslag / n lämnade förslag 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Lärandeperspektivet. 

Orsakskedja: Genomförda förslag från medarbetarna kan leda till förbättringar som genererar bättre 

lönsamhet. Det kan till exempel påverka innovationsprocessen, supply-processen och 

eftermarknadsprocessen positivt. Medarbetarnas förslag kan leda till innovativa framgångar, 

miljövänligare distribution eller bättre kundservice. De genomförda förslagen kan bidra till ny lärdom 

dessutom.  

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Lärandeperspektivet, finansiella perspektivet, 

processperspektivet, miljö- och samhällsperspektivet, kundperspektivet. 

 PI - Andel beslut med involvering av medarbetarna (Bilaga 12) 

Andelen beslut som involverar medarbetarna är en viktig indikator som tyder på i vilken grad 

avdelningen involverar medarbetarna i beslutsfattande. Fördelen med att involvera medarbetarna är att 

de får vara med och påverka och lämna subjektiva synpunkter som speglar deras egna intressen och sig 

själva, vilket höjer prestationen (Gruman & Saks 2011).  

Formel: Andel beslut med involvering av medarbetarna= n beslut med involvering av medarbetarna / n 

besluttotalt 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Lärandeperspektivet 

Orsakskedja: Genom involvering av medarbetarna ökar arbetstillfredsställelsen då de anställda känner 

delaktighet. Medarbetarnas engagemang som uppstår genom involvering bör ses som en värdefull resurs 

som kan generera förbättringar (Bergman & Klefsjö 2012). Medarbetarna kan oftast sina egna 

arbetsområden bättre än exempelvis beslutsfattaren själv, av den anledningen att det just är de som utför 

arbetet i praktiken. Det är därför av stort värde att ta till sig vad de har att säga gällande olika beslut. De 

kan komma med olika infallsvinklar i olika beslut som beslutsfattaren inte tänkt på men som är till stor 

hjälp. På så vis kan det tas säkrare beslut med hänsyn till fler synvinklar. I UTPMs fall har medarbetarna 
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befogenhet att bedriva egen beslutsfattning. Man anser nästan att kulturen gett medarbetarna för stor 

handlingsfrihet då beordring från högre auktoriteter ofta ifrågasätts i syftet att undvika direktiven. 

Goda såsom dåliga beslut kan bidra med lärdom. Bättre beslut kommer att grunda en effektivare 

verksamhet bestående av välpresterande processer och därmed nöjdare kunder. Med allt detta sagt kan 

det konstateras att det har en indirekt verkan på det finansiella perspektivet. 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Lärandeperspektivet, persontillfredsställelsemåttet, 

kundperspektivet, finansiella perspektivet, processperspektivet. 

 PI - Miljöprestation (Bilaga 13) 

Miljöprestation har fått en alltmer central betydelse på marknaden av den anledningen att samhället 

ställer krav på företagen vad gäller miljömedvetenhet. Miljöaspekten blir därför viktigt som ett medel 

för att skapa good will och starkare konkurrenskraft. Bättre miljömedvetenhet kan även innebära 

ekonomiska fördelar (Ammenberg 2004). 

Formel: Miljöprestation= n anmärkningar från tillsynsmyndigheter; miljöcertifikat såsom ISO14001 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Miljö- och samhällsperspektivet. 

Orsakskedja: Genom att värna om miljön skapas good will jämfört med om miljöaspekten hade 

nonchalerats (Ammenberg 2004). Det finns kunder som efterfrågar och värderar miljövänligare 

produkter högre än konventionella produkter. Att ta hänsyn till miljön når alltså ut till ett bredare 

kundsegment och höjer kundtillfredsställelsen. Högre kundtillfredsställelse leder till högre 

kundlönsamhet och större marknadsandelar, därigenom kan miljöprestation öka de ekonomiska 

resultaten indirekt sett. Personaltillfredsställelsen kan också öka genom miljömedvetenhet då 

medarbetare vanligtvis identifierar sig mer med goda organisatoriska värden (Greening & Turban 2000). 

Medarbetarna i en miljövänligare organisation kan känna sig stoltare som representanter än om de hade 

representerat en organisation som ignorerar miljöaspekten (Greening & Turban 2000). Att vara 

miljövänlig innebär exempelvis att minska på allt slöseri såsom överproduktion och onödiga transporter. 

Minskat slöseri har en direkt verkan på det ekonomiska resultatet. 

God miljöprestation kan självklart åstadkommas informellt utan några certifikat. Dock är fördelen med 

erhållna certifikat att företaget erhåller legitimitet. Nackdelen är att certifikaten kan medför höga 

kostnader på grund av konsultarvoden, personalutbildningar, revisioner, certifiering och så vidare. 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Miljö- och samhällsperspektivet, kundperspektivet, 

personaltillfredsställelseperspektivet och det finansiella perspektivet. 

 PI - Kompetensindex (Bilaga 14) 
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Humankapitalets kompetensnivå är allmänt avgörande för företags utveckling och framgång. I tabellen 

nedan har det sammanställts en visualiseringstavla som visar arbetarnas kompetensnivå inom en specifik 

arbetsuppgift.  

Tabell 5: Visualiseringstavla för kompetensindex. 

 Andreas Anastasiya Carl 

Arbetsuppgift 1 3 2 1 

Arbetsuppgift 2 1 2 3 

Arbetsuppgift 3 2 3 1 

Arbetsuppgift 4 3 3 1 

Arbetsuppgift 5 0 3 0 

Arbetsuppgift 6 2 0 3 

Genomsnitt, individ 1,83 2,16 1,5 

Genomsnitt, grupp= (1,83 + 2,16 + 1,5) / 3= 1,83 

 

Olika färger indikerar på olika kompetensgrader. I exemplet innebär exempelvis grön färg att individen 

kan utföra arbetet utomordentligt samt hålla i handledning och upplärning; gul färg innebär att individen 

kan utföra arbetet bra och självständigt utan uppsikt; orange färg anger att individen är under upplärning 

och röd färg på att individen saknar kunskap. Vidare kan varje färg märkas med poäng för att kunna 

räkna ut bredden på kompetensen. Högst kompetens tilldelas högst poäng, exempelvis innebär grön färg 

tre poäng; gul färg två poäng; orange färg en poäng och röd färg noll poäng. Genom att räkna ut 

genomsnittspoängen för varje arbetare kan man få fram bredden på arbetarens kompetens. Ett lågt 

genomsnitt innebär att arbetaren inte är mångsidig, det innebär dock inte att arbetaren är inkompetent. 

Det kan snarare bero på att arbetaren enbart har djup kompetens inom ett särskilt arbetsområde. Ett högt 

genomsnitt innebär att arbetaren eller gruppen är mångsidig och därmed flexiblare. En projektgrupp 

bestående av exempelvis en inköpare, konstruktör och produktionsledare har troligtvis väldigt begränsad 

kunskap om varandras arbetsuppgifter, det vill säga liten kompetensbredd; men väldigt djup kunskap 

inom sina egna arbetsområden, det vill säga djup kompetens. 

Formel:  

a) kompetensbredd [GRUPP]= summa genomsnittspoäng för arbetarna / n arbetare 
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b) kompetensbredd [INDIVID]= summa poäng / n arbetsuppgifter 

c) kompetensdjup= poäng inom en särskild arbetsuppgift 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Lärandeperspektivet 

Orsakskedja: Bredare kompetens leder till högre konkurrenskraft och genererar bättre ekonomisk 

lönsamhet. Genom att visualisera medarbetarnas kompetens kan ledarna planera verksamheten enklare, 

exempelvis kan visualiseringen hjälpa ledarna att delegera rätt arbete till rätt person. Visualiseringen 

indikerar även inom vilka arbetsområden som de anställda brister i, det kan därför användas för att fatta 

beslut om utbildning. Det kan vara i syftet att ha helhetstäckande färdigheter bland sina medarbetare för 

att skapa en flexibel organisation. Detta förbättrar processerna och därmed stärks processperspektivet. 

En bemanning bestående av bredare kompetens innebär att förutsättningarna för arbetsrotation ökar och 

graden av monotont arbete minskar. Därmed kan personaltillfredsställelsen växa av att medarbetarna 

inte behöver utföra samma uppgift konstant. Arbetsrotation innebär även att vid frånvaro av kompetens 

kan behovet backas upp genom andra medarbetarna. Det innebär att riskerna för att verksamheten 

avviker blir mindre och därmed upprätthålls kontinuitet och stabilitet. 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Lärandeperspektivet, finansiella perspektivet, 

personalltillfredsställlelseperspektivet, och processperspektivet. 

 PI - Kompetensutvecklingsindex (Bilaga 15) 

Högre kompetensnivå bland medarbetarna medför konkurrenskraftigare humankapital vilket är 

avgörande för företagets framgång. Prestationsmåttet indikerar på i vilken utsträckning medarbetarna 

tillförs bredare kompetens. 

Formel: Kompetensutvecklingsindex= n utbildningstillfällen / period 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Lärandeperspektivet 

Orsakskedja: Utvecklingstillfällen utvidgar organisationens kompetensnivå. Prestationsmåttet kan 

motiveras med samma beskrivning som i det föregående måttet.  

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Lärandeperspektivet, finansiella perspektivet, 

personalltillfredsställlelseperspektivet, och processperspektivet. 

 PI - Kunduppmaning (Bilaga 16) 

Kunduppmaningar, i detta avseende, stimulerar kunderna till att agera i syftet att hämta sitt gods som 

överskridit den max tillåtna tiden för lagring.  
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Formel: n utskick av elektronisk uppmaning riktad mot den enskilda kunden men som når alla som 

tillhör samma avdelning som kunden själv 

Genom att skicka ett mejl som är riktat mot kunden i fråga men som är synligt för alla i samma 

avdelning kan man påverka kunden till att agera snabbare. Prestationsmåttet kan även stimulera kundens 

kollegor till att ställa upp med att hämta godset om kunden exempelvis är frånvarande. Detta i och med 

att en del kunder har en tendens att fördröja och överträda tidsgränserna för avhämtning. 

Avdelningschefen för UTPM hävdade att uppmaningar som endast kunderna tilldelas inte har lika stor 

påverkan som när deras chef ombedjes att uppmana dem om att hämta sitt gods. Denna typ av 

”uthängning” har visat sig ha en beteendepåverkande sida och därför har troligtvis uppmaningar som 

blottas för hela kundens avdelning bättre påverkan. Genom att mäta antalet utskickade uppmaningar och 

jämföra utvecklingen för respektive månad kan man se ifall måttet gett effekt. Förutsatt att antalet 

uppmaningar minskar konstant efter införandet av måttet, kan dess effekt bekräftas i så fall. 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Processperspektivet 

Orsakskedja: Prestationsmåttet påverkar personaltillfredsställelsen positivt förutsatt att 

kunduppmaningen leder till mindre lager, detta då lageroperatörerna slipper att ommöblera lagret i syftet 

att frigöra lagringsutrymme för nyanlänt gods. Tillhörande tidsslöseri elimineras också och processen 

för godsavhämtningen blir effektivare. Ju snabbare kunden hämtar sitt gods desto mindre blir 

kapitalbindningen i lagret samt risken för kassation och inkurans. Andelen inkurant och kasserat gods 

minskar och innebär mindre miljöförtäring. 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Processperspektivet, 

personaltillfredsställelseperspektivet, finansiella perspektivet, miljö- och samhällsperspektivet. 

 PI - Genomsnittlig hanteringstid för kundklagomål (Bilaga 17) 

Hanteringstiden för kundklagomål är viktig då kortare hanteringstid uppskattas mer och genererar högre 

kundtillfredsställelse. Hanteringstiden definieras som tiden från att kunden framfört sitt klagomål tills 

dess att det lösts. 

Formel: Genomsnittlig hanteringstid för kundklagomål= total hanteringstid för kundklagomål / n 

kundklagomål 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Processperspektivet 

Orsakskedja: Kort hanteringstid uppskattas väldigt högt och påverkar därför kundtillfredsställelsen 

positivt. Lägre hanteringstid för kundklagomål förebygger frustrerade och irriterade kunder som har en 

negativ påverkan på arbetarnas personaltillfredsställelse. Kort hanteringstid innebär att 
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kundserviceprocessen är effektiv och har därmed hög processkvalitet. Dock finns risken att när 

hanteringstiden mäts så kan det ha en beteendepåverkande sida. Förutsatt att medarbetarna blir 

statistikförda i hanteringen av kundklagomål finns risken för att servicekvalitén får ge vika för tiden. För 

att tydliggöra detta kan en supportavdelning tas som exempel. Låt säga att supportavdelningen har som 

mål att hanteringstiden för varje kundsamtal bör ta max fyra minuter; och att hanteringstiden 

statistikförs för samtliga kundservicemedarbetare. När hanteringstiden överskrider fyra minuter kan 

medarbetaren uppleva tidspress och därmed finns risken för att medarbetaren avleder samtalet mot 

avslut vilket kan ge sämre känsla för upplevd servicekvalitet hos kunden. Samtliga argument har en 

positiv påverkan på den finansiella aspekten. 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Processperspektivet, kundperspektivet, 

personaltillfredsställelseperspektivet och det finansiella perspektivet. 

 RI - Andel lösta kundklagomål (Bilaga 18) 

Prestationsmåttet ger en bild av hur väl avdelningen presterar i att vårda sina kunder. I detta fall är 

avdelningens alla kunder interna och har inga andra alternativ att vända sig till om kundservicen vore 

dålig. Dock är det en förutsättning att kunna lösa kundproblemen, interna som externa, för att företaget 

utifrån ett helhetsperspektiv skall kunna drivas optimalt. 

Formel: Andel lösta kundklagomål= n lösta kundklagomål / n kundklagomål 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Processperspektivet 

Orsakskedja: Olösta kundproblem har en negativ inverkan på kundtillfredsställelsen och kan därför 

orsaka kundtapp. Detta har ett dåligt inslag på det finansiella perspektivet då en intäktskälla kan gå 

förlorad. Personaltillfredsställelsen kan avta förutsatt att medarbetarna tvingas bemöta irriterade och 

frustrerade kunder som influerar deras arbete negativt. Dåligt index på arbetstillfredsställelsen ger 

omotiverade medarbetare som presterar sämre vilket försämrar processerna, När processkvaliteten 

brister påverkas den ekonomiska aspekten negativt dessutom (Gruman & Saks 2011). 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Processperspektivet, 

personaltillfredsställelseperspektivet, kundperspektivet och det finansiella perspektivet. 

 RI - Andel felbeställningar (Bilaga 19) 

Felbeställningar kan bero på att kunden beställt fel artiklar; orderhandläggaren lagt beställning på fel 

artiklar; leverantören har levererat fel artiklar. Källan till felbeställningen bör därmed anges. Nackdelen 

är att orderhandläggaren kan bortse från att registrera felbeställningar orsakade av sig själv. Just därför 
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är det viktigt att främja en kultur som tillåter misstag, därmed blir inte prestationsmåtten vilseledande 

(Kendrick 2011). 

Formel: Andel felbeställningar= n felbeställningar / n beställningar 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Processperspektivet 

Orsakskedja: Felbeställningar påverkar ekonomiska resultat genom onödiga kostnader för 

orderhantering, returnering eller skrotning samt godshantering. Felbeställningar kan innebära tunga 

kostnader och orsakar alltid mer miljöbelastning än nödvändigt. Den interna kundens planerade arbete 

förskjuts och den process som ordern avsåg att tillgodose med material förskjuts. När kunden inte kan 

fortsätta det arbete som var tänkt på grund av en felbeställning och processen förskjuts, uppstår icke-

värdeskapande tid som slukar pengar. Felbeställningar innehållande artiklar som berör kostsamma 

prototypbyggen binder också mycket kapital och resulterar i höga kapitalkostnader. Felbeställningar 

som inte är orsakade av kundens själv bidrar till mindre kundnöjdhet. Orderhanterarna kan bemötas av 

irriterande och missnöjda kunder förutsatt att felet föreligger hos de eller leverantörerna. 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Processperspektivet, kundperspektivet, finansiella 

perspektivet, miljö- och samhällsperspektivet, personaltillfredsställelseperspektivet. 

 RI - Kassationskostnad (Bilaga 20) 

Då det ofta är kapitalkrävande produkter i stora kvantiteter som anländer till avdelningen blir 

prestationsmåttet för kassation väldigt viktigt. En kvot på exempelvis två procent kasserat godsvärde må 

låta väldigt lite men uttryckt i absoluta termer kan det motsvara anmärkningsbara summor pengar. 

Därför bör det ligga i avdelningens intresse att betona det kasserade godsvärdet. 

Formel: Kassationskostnad [ANGE ORSAK]= kasserat godsvärde uttryckt i kronor 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Finansiella perspektivet. 

Orsakskedja: Kassationer har en nedtyngande effekt på de ekonomiska resultaten. Det är en typ av 

resursslöseri som innebär onödig miljöpåverkan. Kassationen är en följd av bristande processkvalitet 

(Bergman & Klefsjö 2012). 

Prestationsmått påverkar följande perspektiv: Finansiella perspektivet, miljö- och samhällsperspektivet, 

processperspektivet. 

 RI - Övertidsarbete (Bilaga 21) 

Alltför mycket övertidsarbete kan minska de anställdas arbetstillfredsställelse och det är därför av 

betydelse att sammanställa övertidsarbete för den givna perioden. Målet är att eliminera övertidsarbete. 
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Formel: Summa övertidsarbete= övertidarbetare1 + övertidarbetare2 + övertidarbetare∞ 

Skulle prestationsmåttet peka på exempelvis 320 timmar övertid per månad de sex senaste månaderna så 

kan avdelningen rekrytera två heltidsarbetare som avlastning.  

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Personaltillfredsställelseperspektivet 

Orsakskedja: Beroende på medarbetarnas inställning till övertidsarbete kan det ha en dålig påverkan på 

personaltillfredsställelsen och arbetshälsan, vilket är dåligt utifrån det finansiella perspektivet då låg 

personalltillfredsställelse kan innebära sämre ekonomiska resultat (Gruman & Saks 2011). Det finns 

beordrad övertid som Scania enligt lag kan tvinga arbetarna till. Det innebär att Scania kan beordra sina 

medarbetare till att arbeta högst 200 timmar övertid per kalenderår, som kan utnyttjas fördelat om max 

50 timmar övertid per kalendermånad.
2
 För företagets egen del är övertidsarbete extra kostsamt då det 

lönepåslaget måste betalas. Genom att anställa fler i syftet att undvika övertidsarbete blir 

lönekostnaderna mindre. Nackdelen är dock att överskott av arbetskraft kan uppstå på grund av 

inkongruens mellan det planerade och det faktiska behovet, vilket medför onödiga lönekostnader. 

Övertidsarbete påverkar processperspektivet positivt då processkvaliteten blir bättre än vad den hade 

varit om medarbetarna inte hade arbetat övertid. 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Personaltillfredsställelseperspektivet, finansiella 

perspektivet och processperspektivet. 

 RI - Frånvaro (Bilaga 22) 

Arbetsfrånvaron är viktig i frågor rörande de anställdas tillstånd. En hög arbetsfrånvaro utan någon 

skälig anledning bör ifrågasättas.  

Formel: Frånvaro per enskild individ [NAMN]= n frånvarande timmar / n tillgängliga arbetstimmar 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Personaltillfredsställelseperspektivet 

Orsakskedja: Det finansiella perspektivet påverkas negativt av frånvaro i och med att inhyrning av 

personal eller övertidsarbete kan bli aktuellt. Frånvarande kompetens kan också innebära att en viss del 

inom företaget slutar funktionera, förutsatt att inte någon annan medarbetare besitter samma typ av 

kompetens. Frånvarande kompetens som inte kan backas av någon annan kan ha negativ påverkan på 

kundnöjdheten då processkvaliteten försämras. 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Personaltillfredsställelseperspektivet, finansiella 

perspektivet, processperspektivet och kundperspektivet. 
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 RI - Personalomsättningshastighet (Bilaga 23) 

Med personalomsättningshastighet menas i vilken hastighet personalen omsätts. En hög 

personalomsättningshastighet utan någon skälig anledning bör ifrågasättas. Det kan bero på 

uppsägningar till följd av exempelvis vantrivsel i arbetet, på att arbetsgivaren inte arbetar med att 

involvera, utbilda och motivera sina arbetare och att de av den anledningen söker sig till andra 

arbetsgivare. 

Formel: Personalomsättningshastighet= total anställningstid för uppsägningar / n uppsägningar 

För att klargöra formeln och dess innebörd illustreras ett räkneexempel: 

N uppsägningar= 3 

Total anställningstid för uppsägningarna= 5 år + 7 år + 1 år= 13 år 

Personalomsättningshastigheten blir då= 13/3= 4,33 

Resultatet innebär att det omsätts en anställd per 4,33 år. 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Personaltillfredsställelseperspektivet 

Orsakskedja: Hög personalomsättning medför höga kostnader för rekrytering och upplärning samt 

tidsslöseri och tynger därmed ekonomin. Nyrekryterade är inte lika rutinerade som erfarna medarbetare 

och risken för att de gör fel i sitt arbete ökar. Fel i arbetet kan leda till mindre kundnöjdhet förutsatt att 

felen når kunden. 

Prestationsmått påverkar följande perspektiv: Personaltillfredsställelseperspektivet, lärandeperspektivet, 

finansiella perspektivet, kundperspektivet och processperspektivet. 

 RI - Karriärsmöjlighet (Bilaga 24) 

Karriärsmöjligheter är en förutsättning för medarbetarna att självförverkliga sin personliga idealbild. 

Dåliga karriärmöjligheter kan göra medarbetarna omotiverade. Medarbetare som avancerar 

karriärsmässigt erhåller bredare kompetens och därmed blir företagets humankapital starkare. 

Formel: Karriärsmöjligheter= n vidarebefordringar / n aspiranter 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Lärandeperspektivet 

Orsakskedja: Möjligheter till karriär påverkar, motiverar och uppmuntrar de anställda till att prestera väl 

för att uppnå självförverkligande. Det i sin tur stärker arbetstillfredsställelsen bland personalen (Gruman 

& Saks 2011). Nöjdare medarbetare leder i sin tur nöjdare kunder (Bergman & Klefsjö 2012). Detta 

leder till högre kundtillfredsställelse och ökar potentialen till högre återköpsbenägenhet. Högre 
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återköpsbenägenhet leder till att det pumpas in mer pengar i värdekedjan och ger därför positiva utslag i 

det finansiella perspektivet. I strävan efter karriär vidgas aspirantens kompetens genom sina ambitioner 

och måttet kan därför stimulera lärande. Starkare kompetens bygger starkare humankapital som är en 

framgångsfaktor för företag och avgörande för företagets prestation (Lawler 2009). Det bidrar till ökad 

processkvalitet och därmed bättre ekonomiska resultat.  

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Lärandeperspektivet, kundperspektivet, 

processperspektivet, personaltillfredsställelseperspektivet och det finasiella perspektivet. 

 RI - Arbetssäkerhet (Bilaga 25) 

Arbetssäkerhet handlar om arbetsplatsens säkerhet. Det kan exempelvis handla om ifall det finns 

trafikljus och trafikspeglar i lagergångarna för att förebygga kollisioner. Olyckor bör beskrivas och 

dokumenteras för stöd i hur det kan förebyggas så att det inte inträffar igen. 

Formel: Arbetssäkerhet= n olycksfall 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Personaltillfredsställelseperspektivet. 

Orsaksskedja: Det är viktigt att förebygga olycksrisken på arbetsplats då olyckor kan leda till 

exempelvis inkurant gods, fördärvade inventarier och sjukskrivningar. Mindre inkurans, fördärvade 

inventarier och sjukskrivningar är skonsamt mot ekonomin och arbetssäkerheten är således viktig att ha i 

åtanke. I UTPMs fall rör det sig exempelvis om kapitalkrävande lagergods och inventarier, eventuella 

olyckor kan därför innebära otroligt stora summor förlorade pengar. Exempelvis inträffade en 

arbetsrelaterad olycka på en av avdelningarna i Scania för ett par år sedan med dödlig utgång vilket satte 

stopp för produktionen. Att en person omkommit på arbetsplatsen till följd av brister i arbetssäkerheten 

kan även skada företaget image. Olyckan kan exempelvis innebära att kundordrar försenas, ledtiden 

förlängs och att kundens varor skadas, detta leder till att missnöjet hos kunden växer och har dålig 

påverkan på kundperspektivet. Missnöjda kunder innebär förlorade intäkter. Det påverkar 

processperspektivet genom att olyckorna fördröjer ledtiderna för processerna och drar därmed ned på 

processkvaliteten. 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Finansiella perspektivet, 

personaltillfredsställelseperspektivet, miljö- och samhällsperspektivet, processperspektivet och 

kundperspektivet. 

 RI - Lageromsättningshastighet (Bilaga 26) 

Avdelningens lagerförda artiklar är vanligtvis högvärdiga produkter som binder mycket kapital. Det är 

därför väsentligt att eftersträva högsta möjliga lageromsättningshastighet för att minimera 



47 

 

kapitalkostnaderna. Högre lageromsättningshastighet innebär att godsets genomloppstid från att det 

anländer, tills att det säljs är mycket kortare. 

Formel: Lageromsättningshastighet= (1) kostnad för sålda varor / genomsnittligt lagervärde; (2) n sålda 

varor / n varor på lager i genomsnitt 

Exempel: 

Kostnad för sålda varor= 15 Mkr 

Genomsnittligt lager= (lagervärde i början på året (ingående balans) + lagervärde i slutet på året 

(utgående balans)) / 2 

IB= 1 Mkr & UB= 2 Mkr 

Lageromsättningshastighet= 15 Mkr / (1 Mkr + 2 Mkr)= 5 

Resultatet tyder på att det genomsnittliga lagret omsätts 5 gånger per år. Skulle det genomsnittliga 

lagervärdet vara 30 Mkr hade utfallet blivit: 15 Mkr / 30 Mkr= 0,5. Det vill säga att enbart hälften av det 

genomsnittliga lagret omsätts per år. I det första såsom i det andra fallet har det sålts lagervaror för 

samma värde. Skillnaden är att i det första fallet är det genomsnittliga lagervärdet tio gånger mindre och 

binder därmed tio gånger mindre kapital än i det andra fallet. 

I den andra formeln, (2), säger resultatet inget om omsättningshastigheten på lagrets värde utan snarare 

på antal omsatta produkter. Därmed uppstår svårigheter vad gäller tolkning av hur kapitalbindningen 

påverkas. En hög lageromsättningshastighet med andra formeln kan vara ett resultat av att antalet 

lågvärdigt gods omsätts högt medan högvärdigt gods inte omsätts alls, därav svårigheten att tolka hur 

kapitalbindningen påverkas. Trots detta är lageromsättningshastigheten uttryckt i antal viktigt för just 

UTPM då en lågvärdig produkt kan vara minst lika betydelsefull som en högvärdig produkt. En skruv 

kan vara lika avgörande för att upprätthålla tillverkning liksom en motor. 

Prestationsmåttet tillhör följande perspektiv: Finansiella perspektivet 

Orsakskedja: Högre lageromsättningshastighet innebär mindre lager i förhållande till lageromsättningen. 

Följderna blir att kapitalbindningen minskar och kapitalkostnaderna samt inkurans likaså (Storhagen 

2011). Nackdelen är att lagertillgängligheten sannolikt blir mindre då lagernivåerna i förhållande till 

omsättningen är lägre givet en hög lageromsättningshastighet (Bjørnland et al. 2003). Kunderna kan 

uppleva det som dålig service och sannolikheten för att de vänder sig till andra företag växer. I UTPMs 

fall handlar det enbart om beställningar från interna kunder som inte har några valmöjligheter, således är 

detta ingen riskfaktor för avdelningen. Dock är nackdelen för UTPM att om den lagerförda artikeln inte 

finns, kan tillverkningen som artikeln avses användas i hejdas. Skulle tillverkningen tvärnita till följd av 
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materialbrist, hade det inneburit betydligt högre kostnader än kapitalkostnaderna för ett säkerhetslager. 

Därför behöver inte prestationsmåttets mål nödvändigtvis eftersträva fullständig lagereliminering. 

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Finansiella perspektivet, kundperspektivet och 

processperspektivet 

 RI - Arbetstillfredsställelse (Bilaga 27) 

Arbetstillfredsställelsen är betydelsefull i den meningen att nöjda medarbetare ger nöjda kunder 

(Bergman & Klefsjö 2012). I bilaga 28 har det sammanställts relevanta påståenden med koppling till 

arbetstillfredsställelse som kan användas för att utforma enkätundersökningar. Medarbetarna rangordnar 

samtliga påståenden efter en skala. Med hjälp av en poängskala kan ett poängindex summeras. 

Poängindexet klargör medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Högre poäng innebär högre 

arbetstillfredsställelse. Alla svar är slutna och för öppna svar kan det lämnas ett par rader för övriga 

kommentarer.  

Exempel: 

1. Jag har förtroende för min närmaste chef 

Instämmer inte alls___1___2___3___4___5___Instämmer helt 

2. Jag upplever arbetsrelaterad stress efter arbetstid 

Instämmer inte alls___5___4___3___2___1___Instämmer helt 

Lägg märke till att poängskalan är omvänd i frågorna. Detta beror på att högre siffra motsvarar högre 

arbetstillfredsställelse i poängsystemet. Skulle respondenten svara 5 i respektive påstående kan 

arbetstillfredsställelsen betraktas som hög avseende de sammanhang som påståendena speglar. 

Poängskalan behöver nödvändigtvis inte omvändas men då skulle påståendet behöva omformuleras till 

exempelvis: 

2. Jag upplever inte arbetsrelaterad stress efter arbetstid 

Instämmer inte alls___1___2___3___4___5___Instämmer helt 

Dock innehåller omformuleringen en negation (ordet inte i frågan), något som bör undvikas vid 

utformning av enkäter då det ofta upplevs som förvirrande för respondenterna. 

Arbetstillfredsställelse är som Ittner och Larcker (2003) menar; ett komplext fenomen som simplifierats 

i syftet att göra det mätbart. För att stärka trovärdigheten i detta tillvägagångssätt för att mäta 

arbetstillfredsställelsen kan en bredare poängskala användas, exempelvis från 1 - 10.  

Prestationsmåttet tillhör följande processperspektiv: Personaltillfredsställelse 
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Orsakskedja: En hög grad av arbetstillfredsställelse innebär nöjda medarbetare. Nöjdare medarbetare 

ger som tidigare nämnt, nöjdare kunder (Bergman & Klefsjö 2012). Medarbetare med stort engagemang 

för sitt arbete drivs starkare av att göra ett bra jobb och har ett större intresse för sitt arbete än en 

arbetare med låg tillfredsställelse. Ett gott rykte sprids om företaget genom de tillfredsställda 

medarbetarna vilket adderar good will till företaget. Det innebär att aktiviteterna som är förankrade 

inom arbetarens arbetsuppgifter verkställs effektivare vilket höjer processkvaliteten. Hög 

arbetstillfredsställelse som genomsyras i hela organisationen höjer den totala kvaliteten för 

organisationens processer vilket mynnar ut i högkvalitativa produkter (Bergman & Klefsjö 2012). 

Högkvalitativa produkter är en stor konkurrensfördel vilket företaget vinner kunder med och därmed 

större marknadsandelar. Hög arbetstillfredsställelse kan även locka till sig kompetens som identifierar 

sig med företaget och som därmed vill bli en del av det. Att vara attraktiv för spetsig kompetens är också 

en konkurrensfördel.  

Prestationsmåttet påverkar följande perspektiv: Personaltillfredsställelseperspektivet, kundperspektivet, 

processperspektivet, finansiella perspektivet, miljö- och samhällsperspektivet och lärandeperspektivet. 
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5 Diskussion 

I UTPMs fall anses prestationsmätning vara nödvändigt som verktyg för att visualisera avdelningens 

förhållande till sina mål. Aktiviteterna i avdelningen blir mät- och revisionsbara, det vill säga auditable 

(Power 1996). Logistiskt sett är prestationsmätning en avgörande faktor för effektiva flöden enligt Cai et 

al. (2009). Tillämpning av prestationsmätning i UTPMs fall anses inte strida mot moraliska principer 

som i Eisenkopfs (2009) sjukhusexempel. I sjukhusexemplet handlade det om människors hälsa och liv 

som underordnades mätningen; i UTPMs fall är prestationsmätning till nytta för kunden och hade i 

värsta fall hamnat i konflikt med medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Det kan exempelvis bero på att 

medarbetarna upplever prestationsmätning negativt av olika anledningar. Å andra sidan genererades ett 

flertal prestationsmått med hänsyn till medarbetarna.  

Prestationsmätning anses inte avprofessionalisera verksamheten. Det underminerar inte medarbetarnas 

kompetens och färdigheter, mätdatan sammaställs samtidigt som medarbetarna utför sitt arbete snarare 

än att de enbart ägnar sig åt mätning som hindrar dem från sina huvudsakliga arbetsuppgifter. 

I samband med införandet utav prestationsmätning är det viktigt att betona att mätetalen inte är ett 

kontrollmedel mot den enskilda individen, utan snarare ett stödjande medel i fastställandet av 

avdelningens prestation (Eisenkopf 2009). Medarbetarna bör också involveras för att främja 

engagemang som stödjer prestationsmätning och därigenom uppnå högre prestation (Gruman & Saks 

2011). Prestationsmätningen kommer till störst sannolikhet att misslyckas förutsatt att det inte stöds av 

medarbetarna. Risken är att det möts av motstånd från medarbetarna förutsatt att man undgår det 

Eisenkopf (2009) samt Gruman och Saks (2011) menar är nödvändigt.  

Det är viktigt att i samband med tillämpning av prestationsmätning främja uppriktighet och tolerera 

misstag och dåliga utfall. Risken för att personen i fråga undviker att registrera dåliga utfall växer, 

förutsatt en kultur med nolltolerans mot negativa utfall. En kultur av sådan karaktär kan främja 

prestationsmätningens negativa beteendepåverkande sida som Eisenkopf (2009) och Townley (2001) 

påpekar. Som tidigare nämndes bör oärlig informationsrapportering betraktas som likgiltigt med dåliga 

resultat (Kendrick 2011). I UTPMs fall hade nolltolerans mot dåliga utfall kunnat innebära att föraren i 

det taktade flödet undviker att notera förseningar. Detta hade i sin tur förmedlat en falsk bild av 

leveranstidshållningen och bör därmed betraktas likgiltigt med dåliga resultat. Skillnaden mellan oärlig 

och ärlig informationsrapportering är att dåliga resultat syns i ärlig informationsrapportering och kan 

därmed motverkas, till skillnad från oärlig informationsrapportering som döljer dåliga resultat. 
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För att undvika ett överflöd av prestationsmått som enbart hade varit nedtyngade har de som anses ha 

störst relevans för UTPM föreslagits (Ittner & Larcker 2003). Innan UTPM tillämpar prestatonsmåtten 

bör mål om önskat utfall fastställas till en relevant nivå för att undvika prestationsmåttets vändpunkt, det 

vill säga undvika den ofördelaktiga målsättningsnivån som inte resulterar i lönsamhet.  Som Ghalayini 

och Noble (1996) beskrev, kan prestationsmätning hamna i konflikt med ständiga förbättringar när 

medarbetarna inser att målen bara höjs varje gång som de uppfylls, och att de därmed undviker att 

prestera sitt bästa. För att komma omkring detta bör avdelningen involvera och kompromissa med sina 

anställda i fastställandet av målsättningsnivån.  

Alla prestationsmått som klassificerats som KPIs (måluppfyllelse, leveranstidshållning, 

flexibilitetsindex, genomsnittlig och andel ledtid) anses ha hög relevans då de är kopplade till flera 

kritiska framgångsfaktorer som är avgörande för avdelningens samt företagets framgång i helhet.  

Prestationsmåttet måluppfyllelse kontrollerar och summerar måluppfyllelsen hos alla andra 

prestationsmått som används och är därför ett viktigt avstämningsmått. Förutsatt att måluppfyllelsen inte 

mäts blir det svårt att bilda sig en övergripande bild av i vilken utsträckning avdelningen uppfyllt sina 

prestationsmål. 

Leveranstidshållningsmåttet är viktigt då Scania använder sig av sekvensleveranser, det vill säga att 

artiklar måste levereras exakt i samma ordningsföljd som monteringsföljden i produktionen. Rätt 

produkt måste finnas på rätt plats i rätt tid. Dålig leveranstidshållning kan leda materialbrist och därmed 

tillverkningsstopp, därför blir leveranstidsmåttet en avgörande indikator.  

Flexibilitetsindexet är viktigt då det tydliggör avdelningens förmåga att anpassa sig efter förändrade 

förutsättningar. Det taktade flödet var som tidigare nämnt, väldigt händelsestyrt och oförutsägbart; i 

detta sammanhang blir flexibiltetsindexet användbart. Det kan exempelvis indikera på det taktade 

flödets förmåga att hålla leveranstiderna trots att avbrott till följd av akutbeställningar inträffar. 

Genomsnittlig ledtid har hög relevans på grund av alla fördelar som kortare ledtid medför: mindre lager, 

inkurans, produkter i arbete, kapitalbindning och -kostnader samt kortare cykler; högre kundnöjdhet och 

så vidare (Bjørnland et al. 2003). Andelen ledtid är avgörande i den mening att processaktiviteternas 

relativa tidsandel avslöjas och avdelningen kan därmed ta ställning till vilken andel ledtid som enklast 

går att reducera. 

Prestationsmåttet andel avbrott pga. akutleveranser betraktas som relevant för UTPM då det kan hjälpa 

avdelningen i frågor kring utveckling av ett transportflöde som enbart tillgodoser akuta behov. Skulle 

prestationsmåttet indikera på en hög andel avbrott orsakade av akutleveranser kan det bli en riskfaktor 
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för tillverkningsstopp när det taktade flödet upphör att fungera effektivt. Givet detta scenario skulle det 

troligtvis vara önsvärt att utveckla två flöden. 

Prestationsmåttet kötid vid noder bör tillämpas då det är kötid som ligger inom avdelningens kontroll 

och som kan motverkas genom att samarbeta med de andra interna avdelningarna. Med kötiden svart på 

vitt blir det trovärdigare och enklare att argumentera för att det taktade flödet skall få företräde och 

särskilda privilegier. 

Tidsförlust vid godshantering anses vara ett viktigt prestationsmått då lageroperatörerna upplevde det 

som frustrerande och även för att det utgör ett tecken på att avhämtningsprocessen är ineffektiv eller 

lagerutrymmet alltför begränsat.  

Prestationsmåttet kunduppmaning är relevant för avdelningen då de har problem med kunder som avstår 

från att hämta sitt gods. Genom att summera antalet utdelade kunduppmaningar av denna typ, kan en 

trendlinje fastställas för att se om prestationsmåttet resulterat i avtagande kunduppmaningar. 

Prestationsmåttet kassationkostnader rekommenderas starkt i och med att det vanligtvis är högvärdigt 

gods som det rör sig om. Stora mängder kasserat gods innebär inte bara en direkt kostnad i form 

kostnaden för godset utan även indirekta kostnader såsom hanteringskostnader, transportkostnader, 

återvinningskostnader, administrativa kostnader och miljöbelastning. Det är således ett prestationsmått 

som kan stödja avdelningen i att identifiera kostnaderna för det kasserade värdet samt bakomliggande 

orsaker. Därigenom kan avdelningen arbeta med att förebygga kassationerna och spara stora summor 

pengar. 

Arbetssäkerhet bör användas som en indikator för säkerheten på arbetsplatsen. Olycksfallen bör 

beskrivas och dokumenteras. Här anses både antalet olyckor och typen av olyckor vara lika viktiga. Det 

vill säga att om måttet enbart visar på en olycka behöver det nödvändigtvis inte vara bra beroende på hur 

allvarlig olyckan är.   

Prestationsmåttet arbetstillfredsställelse är viktigt då medarbetarna är kärnan i verksamheten och det är 

således viktigt att de känner sig tillfredsställda i sina arbeten. Medarbetarundersökningar utfärdas enbart 

en gång per år, vilket anses vara för lite. Frekventare medarbetarundersökningar på exempelvis 

månadsbasis anses vara mer legitimt och trovärdigt i bedömningen av arbetstillfredsställelsen. Genom 

frekventare medarbetarundersökningar kan även brister i arbetstillfredsställelsen upptäckas och 

motverkas tidigare, utan att alltför lång tid förflyter därifrån. Orsaken till bristande 

arbetstillfredsställelse blir även enklare att identifiera med frekventare mätning. Exempelvis kan det 

indikera på låg arbetstillfredsställelse till följd av månadens löneförhandlingar som medarbetarna är 
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missnöjda med . Skulle arbetstillfredsställelsen peka på ett lågt värde i slutet på året hade det varit 

svårare att ta reda på vilken av alla företeelser under året som det är orsakat av. 
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6 Slutsats 

 Totalt sett genererades 27 prestationsmått med följande fördelning:  

- 5 x KPIs 

- 12 x PIs 

- 10 x RIs 

 Av samtliga prestationsmått ansågs 12 styck vara väsentligast för Scanias mät- och logistikavdelning 

UTPM. 

 Prestationsmåttens för- och nackdelar identifierades genom scorecardet. För- och nackdelarna var 

olika beroende på prestationsmåttet i fråga. För vissa prestationsmått lyckades inga nackdelar 

identifieras. 

 Prestationsmätningens generella för- och nackdelar som skildrades i den teoretiska bakgrunden 

diskuterades utifrån UTPMs fall. Utifrån diskussionen kan det konstateras att för- och nackdelarna är 

olika beroende på i vilket sammanhang prestationsmätning är tänkt att tillämpas. Slutligen anses  

 Prestationsmätning i just UTPMs fall bedöms som nödvändigt och fördelaktigt snarare än tvärtom. 

Fördelarna anses väga mer än nackdelarna i detta sammanhang. 
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Bilagor 

De bilagor som studien refererat till framgår av detta avsnitt. 

Bilaga 1: KPI - Måluppfyllelse 

KPI 

1. Title: Måluppfyllelse 

2. Purpose: Få en överblick av i vilken riktning verksamheten går. 

3. Relates to: Arbeta med målstyrning. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Måluppfyllelse= n uppfyllda mål / n bestämda mål    (n = antal) 

6. Frequency of measurements: Veckovis 

7. Frequency of review: Månadsvis avstämning. 

8. Who measures? Sektionschefen  

9. Source of data: Antal fastställda och uppfyllda mål. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd under förbättringsprocessen, övervakar och innehar vetorätt vid 

beslutsfattande samt följer upp resultatet vid eventuella olösta problem. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras.  
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Bilaga 2: KPI - Leveranstidshållning 

KPI 

1. Title: Leveranstidshållning 

2. Purpose: Försäkra sig om att alla kundleveranser anländer i tid.  

3. Relates to: Effektivisera det taktade flödet. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Andel försenade rutter [ORSAK]= n försenade transportrutter / n transportrutter 

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Månadsvis rapportering. 

8. Who measures? Föraren som kör transportrutten. 

9. Source of data: Förseningar i det leveransflödet. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid 

beslutsfattande; följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras.  

 



60 

 

Bilaga 3: KPI - Flexibilitetsindex 

KPI 

1. Title: Flexibilitetsindex 

2. Purpose: Öka flexibilitetsförmågan. 

3. Relates to: Optimera flexibiliteten.  

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Flexibilitetsindex= n anpassningar efter förändrade förutsättningar / n förändrade 

förutsättningar  

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Veckovis rapportering. 

8. Who measures? Sektionschefen 

9. Source of data: Ändrade förutsättningar som tvingar avdelningen att anpassa sig. 

10. Who owns the measure? Gruppchefen 

11. What do they do?  Ge stöd under förbättringsprocessen, övervakar och innehar vetorätt vid 

beslutsfattande samt följer upp resultatet vid eventuella olösta problem. 

12. Who acts on the data? Det är medarbetarna som ger upphov till måttets utfall. 

13. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras.  
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Bilaga 4: KPI - Genomsnittlig ledtid 

KPI 

1. Title: Genomsnittlig ledtid. 

2. Purpose: Minimera ledtiden. 

3. Relates to: Optimera kundnöjdheten genom att sätta kunden i centrum; Minimera kapitalbindningen 

längs flödet; Optimera flexibiliteten.  

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Genomsnittlig ledtid= summan av ledtiden för process [X] / n upprepningar av process [X] 

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Veckovis rapportering. 

8. Who measures? Den som mäter beror på i vilket avseende ledtidsmåttet används. 

9. Source of data: Mätdatan genereras utifrån den specifika processens olika ledtider och antal 

upprepningar. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid beslutsfattande; 

följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras.  
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Bilaga 5: KPI - Andel ledtid 

KPI 

1. Title: Andel ledtid. 

2. Purpose: Minimera ledtiden för godsavhämtning.  

3. Relates to: Förebygga flaskhalsar; Minimera kapitalbindningen längs flödet.   

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Andel ledtid= genomsnittstid från mottagen order till avisering / (genomsnittstid från 

mottagen order + genomsnittstid för avhämtning) 

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Veckovis rapportering. 

8. Who measures? Lageroperatörerna och kunderna som hämtar sitt gods. 

9. Source of data: Avisering och godsavhämtning. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid beslutsfattande; 

följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera vanligt förekommande problem. Sätt upp en granskningsgrupp 

bestående av berörd personal, för att fastställa hur problemen kan förebyggas. 
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Bilaga 6: PI - Andel returer pga. fyllnadsgrad 

PI 

1. Title: Andel returer pga. fyllnadsgrad. 

2. Purpose: Eliminera icke-värdeskapande tid. 

3. Relates to: Effektivisera det taktade flödet. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Andel returer (fyllnadsgrad)= n returer pga. fyllnadsgrad / n taktade transportrutter 

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Månadsvis rapportering. 

8. Who measures? Föraren som kör den taktade rutten. 

9. Source of data: Det taktade flödet. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid 

beslutsfattande; följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras.  
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Bilaga 7: PI - Andel avbrott pga. akutleveranser 

PI 

1. Title: Andel avbrott pga. akutleveranser. 

2. Purpose: Eliminera avbrott till följd akuta beställningar.  

3. Relates to: Effektivisera det taktade flödet. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Andel avbrott (akutleveranser) = n avbrott pga. akutleveranser / n taktade transportrutter 

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Månadsvis rapportering. 

8. Who measures? Föraren som kör den taktade rutten. 

9. Source of data: Akuta kundbeställningar. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen  

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid 

beslutsfattande; följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras.  
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Bilaga 8: PI - Kartläggning av noder 

PI 

1. Title: Kartläggning av noder. 

2. Purpose: Ta ställning till om det bör tilläggas/tas bort noder i det taktade flödet.  

3. Relates to: Effektivisera det taktade flödet. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Andel avvikande leveranser till [AVDELNINGSNAMN]= n avvikande leveranser / n 

taktade transportrutter 

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Kvartalvis rapportering. 

8. Who measures? Föraren som kör den taktade rutten. 

9. Source of data: Avvikande leveranser till noder som inte ingår i det taktade flödet. 

10. Who owns the measure? Gruppchefen 

11. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras.  

12. Who acts on the data? Gruppchefen 
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Bilaga 9: PI - Kötid vid noder 

PI 

1. Title: Kötid vid noder. 

2. Purpose: Eliminera kötid som uppstår vid noderna. 

3. Relates to: Effektivisera det taktade flödet. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Kötid= summa kötid / n kötillfällen 

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Månadsvis rapportering. 

8. Who measures? Föraren som kör den taktade rutten. 

9. Source of data: Köbildning vid noderna. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid 

beslutsfattande; följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera vanligt förekommande problem. Sätt upp en granskningsgrupp 

bestående av berörd personal, för att fastställa hur problemen kan förebyggas.  

 



67 

 

Bilaga 10: PI - Tidsförlust vid godshantering 

PI 

1. Title: Tidsförlust vid godshantering. 

2. Purpose: Eliminera tidsförlust till följd av ommöblering av lagergods. 

3. Relates to: Effektivisera lagerhållning. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Tidsförlust orsakat av ommöblering= tidsåtgång för ommöblering av gods - normaltiden 

för godshantering 

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Månadsvis rapportering. 

8. Who measures? Lageroperatörerna 

9. Source of data: Ommöblering av gods. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid 

beslutsfattande; följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras.  
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Bilaga 11: PI - Andel genomförda förslag 

 

PI 

1. Title: Andel genomförda förslag. 

2. Purpose: Ta reda på om lämnade förslag övervägs samt fastslå om kvaliteten på förslagen. 

3. Relates to: Optimera utnyttjandegraden av humankapitalet; Optimera personaltillfredsställelsen. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Andel genomförda förslag= n genomförda förslag / n lämnade förslag 

6. Frequency of measurements: Månadsvis 

7. Frequency of review: Kvartalsvis rapportering. 

8. Who measures? Gruppchefen 

9. Source of data: Förslag från medarbetarna. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid 

beslutsfattande; följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Medarbetarna 

13. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras.  
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Bilaga 12: PI - Andel beslut med involvering av medarbetarna 

PI 

1. Title: Andel beslut med involvering av medarbetarna. 

2. Purpose: Öka delaktigheten bland medarbetarna. 

3. Relates to: Optimera utnyttjandegraden av humankapital; Optimera personaltillfredsställelsen 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Andel beslut med involvering av medarbetarna= n beslut med involvering av medarbetarna 

/ n besluttotalt 

6. Frequency of measurements: Månadsvis 

7. Frequency of review: Kvartalvis rapportering. 

8. Who measures? Gruppchefen 

9. Source of data: Beslutsfattande med anknytning till avdelningen. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid 

beslutsfattande; följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras.  
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Bilaga 13: PI - Miljöprestation 

PI  

1. Title: Miljöprestation 

2. Purpose: Förbättra miljöprestationen. 

3. Relates to: Bedriva verksamheten utifrån ansvarsfulla miljömässiga och sociala aspekter.  

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Miljöprestation= n anmärkningar från tillsynsmyndigheter; miljöcertifikat såsom 

ISO14001 

6. Frequency of measurements: Årligen 

7. Frequency of review: Årsvis rapportering. 

8. Who measures? Det är miljömyndigheterna och miljöansvarige som sammanställer all mätdata. 

9. Source of data: Miljöcertifikat och -regler. 

10. Who owns the measure? Gruppchefen 

11. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 
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Bilaga 14: PI - Kompetensindex 

PI 

1. Title: Kompetensindex 

2. Purpose: Visualisera medarbetarnas kompetens för att kunna identifiera eventuella kompetensbrister. 

Också för att delegera särskilda arbetsuppgifter till relevanta personer.  

3. Relates to: Optimera utnyttjandegraden av humankapital. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Kompetensindex: 

a) kompetensbredd [GRUPP]= summa genomsnittspoäng för arbetarna / n arbetare 

b) kompetensbredd [INDIVID]= summa poäng / n arbetsuppgifter 

c) kompetensdjup= poäng inom en särskild arbetsuppgift  

(Se Tabell 5: ”Visualiseringstavla för kompetensindex” i avsnitt 3.8.3 ”Utformning och analysering av 

prestationsmått” för förklaringar) 

6. Frequency of measurements: Kvartalvis 

7. Frequency of review: Årsvis rapportering. 

8. Who measures? Avdelningschefen 

9. Source of data: Praktiska såsom teoretiska utbildningar. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid 

beslutsfattande; följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Avdelningschefen 

13. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras. 
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Bilaga 15: PI - Kompetensutvecklingsindex 

PI 

1. Title: Kompetensutvecklingsindex 

2. Purpose: Stärka medarbetarnas kompetens. 

3. Relates to: Optimera utnyttjandegraden av humankapital; Optimera personaltillfredsställelsen. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Kompetensutvecklingsindex=  n utbildningstillfällen / period 

6. Frequency of measurements: Kvartalvis 

7. Frequency of review: Årsvis rapportering. 

8. Who measures? Gruppchefen 

9. Source of data: Praktiska såsom teoretiska utbildningar. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid 

beslutsfattande; följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras.  
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Bilaga 16: PI - Kunduppmaning 

PI 

1. Title: Kunduppmaning 

2. Purpose: Få kunden att hämta sitt gods.  

3. Relates to: Förebygga flaskhalsar; Minimera kapitalbindningen längs flödet;  

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: N utskick av elektronisk uppmaning riktad mot den enskilda kunden men som når alla som 

tillhör samma avdelning som kunden själv. 

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Veckovis rapportering. 

8. Who measures? Orderhandläggarna 

9. Source of data: Utskick av uppmaningar till kunder. 

10. Who owns the measure? Gruppchefen 

11. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 
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Bilaga 17: PI - Genomsnittlig hanteringstid för kundklagomål. 

PI 

1. Title: Genomsnittlig hanteringstid för kundklagomål. 

2. Purpose: Minimera hanteringstiden för kundklagomål. 

3. Relates to: Optimera kundnöjdheten genom att sätta kunden i centrum. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Genomsnittlig hanteringstid för kundklagomål= total hanteringstid för kundklagomål / n 

kundklagomål 

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Månadsvis 

8. Who measures? Gruppchefen och orderhanterarna. 

9. Source of data: Klagomål från kunden. 

10. Who owns the measure? Gruppchefen  

11. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 
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Bilaga 18: RI - Andel lösta kundklagomål 

RI 

1. Title: Andel lösta kundklagomål. 

2. Purpose: Maximera antalet lösta kundklagomål. 

3. Relates to: Optimera kundnöjdheten genom att sätta kunden i centrum. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Andel lösta kundklagomål= n lösta kundklagomål / n kundklagomål 

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Veckovis rapportering. 

8. Who measures? Medarbetarna 

9. Source of data: Klagomål från kunder. 

10. Who owns the measure? Gruppchefen 

11. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

 



76 

 

Bilaga 19: RI - Andel felbeställningar 

RI 

1. Title: Andel felbeställningar. 

2. Purpose: Eliminera alla felbeställningar.  

3. Relates to: Effektivisera avropsprocessen. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Andel felbeställningar= n felbeställningar / n beställningar  

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Veckovis rapportering. 

8. Who measures? Lageroperatörerna 

9. Source of data: Avropsblanketter, fraktgods och ordersedlar. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid 

beslutsfattande; följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera vanligt förekommande problem. Sätt upp en granskningsgrupp 

bestående av berörd personal, för att fastställa hur problemen kan förebyggas.  
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Bilaga 20: RI - Kassationskostnad 

RI 

1. Title: Kassationskostnad 

2. Purpose: Eliminera all kassation. 

3. Relates to: Optimera graden av resursutnyttjande. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Kassationskostnad [ANGE ORSAK]= kasserat godsvärde uttryckt i kronor 

6. Frequency of measurements: Veckovis 

7. Frequency of review: Månadsvis rapportering. 

8. Who measures? Lageroperatörerna 

9. Source of data: Kasserat lager/gods. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid 

beslutsfattande; följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera vanligt förekommande problem. Sätt upp en granskningsgrupp 

bestående av berörd personal, för att fastställa hur problemen kan förebyggas. 
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Bilaga 21: RI - Övertidsarbete 

RI  

1. Title: Övertidsarbete 

2. Purpose: Eliminera övertidsarbete. 

3. Relates to: Optimera personaltillfredsställelsen. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Summa övertidsarbete= övertidarbetare 1 + övertidarbetare 2 + övertidarbetare ∞ 

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Månadsvis rapportering. 

8. Who measures? Alla anställda inrapporterar övertid. 

9. Source of data: Övertidsarbete 

10. Who owns the measure? Gruppchefen 

11. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

 



79 

 

Bilaga 22: RI - Frånvaro 

RI 

1. Title: Frånvaro 

2. Purpose: Upptäcka frånvaro som är oskäligt begrundad. 

3. Relates to: Optimera personaltillfredsställelsen. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Frånvaro per enskild individ [NAMN]= n frånvarande timmar/ n tillgängliga arbetstimmar 

6. Frequency of measurements: Veckovis 

7. Frequency of review: Kvartalvis rapportering. 

8. Who measures? Gruppchefen 

9. Source of data: Arbetsfrånvaro 

10. Who owns the measure? Gruppchefen 

11. What do they do? Identifiera vanligt förekommande problem. Sätt upp en granskningsgrupp 

bestående av berörd personal, för att fastställa hur problemen kan förebyggas.  

12. Who acts on the data? Gruppchefen 
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Bilaga 23: RI - Personalomsättningshastighet 

RI 

1. Title: Personalomsättningshastighet. 

2. Purpose: Upptäcka om det förekommer brister i de anställdas trivsel. 

3. Relates to: Optimera personaltillfredsställelsen. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Personalomsättningshastighet= total anställningstid för uppsägningar / n uppsägningar  

6. Frequency of measurements: Årligen 

7. Frequency of review: Årligen 

8. Who measures? Gruppchefen 

9. Source of data: Uppsägningar 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid 

beslutsfattande; följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras.  
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Bilaga 24: RI - Karriärsmöjlighet 

RI 

1. Title: Karriärsmöjlighet 

2. Purpose: Ge medarbetarna möjligheten att uppnå självförverkligande. 

3. Relates to: Optimera utnyttjandegraden av humankapital; Optimera personaltillfredsställelsen. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Karriärsmöjligheter= n vidarebefordringar / n aspiranter 

6. Frequency of measurements: Kvartalvis 

7. Frequency of review: Årlig rapportering. 

8. Who measures? Gruppchefen 

9. Source of data: Medarbetare som ansöker om högre befattningar. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen ansvarar för måttets prestation och grad av uppfyllelse. 

11. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras. 

12. Who acts on the data? Sektionschefen 
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Bilaga 25: RI - Arbetssäkerhet 

RI 

1. Title: Arbetssäkerhet 

2. Purpose: Eliminera antalet olycksfall.  

3. Relates to: Upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö. 

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Arbetssäkerhet= n olycksfall 

6. Frequency of measurements: Dagligen 

7. Frequency of review: Veckovis rapportering. 

8. Who measures? Gruppchefen 

9. Source of data: Olycksfall på arbetsplatsen. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid 

beslutsfattande; följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera orsak till olyckan. Sätt upp en granskningsgrupp bestående av berörd 

personal, för att fastställa hur problemen kan förebyggas.  
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Bilaga 26: RI - Lageromsättningshastighet 

RI 

1. Title: Lageromsättningshastighet 

2. Purpose: Åstadkomma hög lageromsättningshastighet. 

3. Relates to: Minimera flödets kapitalbindning.  

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Lageromsättningshastighet= kostnad för sålda varor / genomsnittligt lagervärdet; n sålda 

varor / n varor på lager i genomsnitt 

6. Frequency of measurements: Månatligen 

7. Frequency of review: Kvartalvis rapportering. 

8. Who measures? Gruppchefen 

9. Source of data: Avdelningens lager. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd i förbättringsprocessen; övervaka och inneha vetorätt vid 

beslutsfattande; följ upp resultat. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera brister i prestation och utred orsaker samt överväg hur resultatet kan 

förbättras.  
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Bilaga 27: RI - Arbetstillfredsställelse 

RI 

1. Title: Arbetstillfredsställelse 

2. Purpose: Höja arbetstillfredsställelsen i de avseenden som den brister. 

3. Relates to: Optimera måltillfredsställelsen.  

4. Target: Önskat utfall fastställs av måttets ansvarige. 

5. Formula: Poängindex, se exemplet i "RI – Arbetstillfredsställelse" i avsnitt 3.8.3 "Utformning och 

analysering av prestationsmått" 

6. Frequency of measurements: Månatligen 

7. Frequency of review: Kvartalvis rapportering. 

8. Who measures? Human Resources. 

9. Source of data: Medarbetarnas uppfattning om sitt arbete. 

10. Who owns the measure? Sektionschefen 

11. What do they do? Ge stöd under förbättringsprocessen, övervakar och innehar vetorätt vid 

beslutsfattande samt följer upp resultatet vid eventuella olösta problem. 

12. Who acts on the data? Gruppchefen 

13. What do they do? Identifiera vanligt förekommande problem. Sätt upp en granskningsgrupp 

bestående av berörd personal, för att fastställa hur problemen kan förebyggas. 
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Bilaga 28: Alternativa frågor för utformning av medarbetarundersökningar 

- Jag känner att jag kan vara med och påverka min arbetsplats 

- Jag känner mig motiverad av mina arbetsuppgifter 

- Jag har förtroende för min närmaste chef 

- Jag uppfattar min närmaste chef som en bra ledare 

- Jag trivs på min arbetsplats 

- Stämningen mellan mig och mina arbetskollegor är bra 

- Jag upplever mitt arbete som påfrestande 

- Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

- Min närmaste chef är tillgänglig när jag behöver det 

- Min närmaste chef stödjer mig i mitt arbete 

- Min närmaste chef engagerar och motiverar mig 

- Jag upplever mitt arbete som meningsfullt 

- Jag upplever arbetsrelaterad stress efter arbetstid 

- Jag känner att jag har stora karriärsmöjligheter 

- Jag vågar framföra kritik till min närmaste chef 

- Jag har möjligheten att nå mina personliga mål 

- Gemenskapen och sammanhållningen på arbetsplatsen är god 

- Jag känner mig trakasserad på min arbetsplats 

- Övriga kommentarer 
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Bilaga 29: Kriterierna för prestationsmått 

1. Performance measures should be derived from strategy  

2. Performance measures should be simple to understand  

3. Performance measures should provide timely and accurate feedback 

4. Performance measures should be based on quantities that can be influenced, or controlled, by 

the user alone or in co-operation with others 

5. Performance measures should reflect the “business process” – i.e. both the supplier and 

customer should be involved in the definition of the measure 

6. Performance measures should relate to specific goals (targets) 

7. Performance measures should be relevant 

8. Performance measures should be part of a closed management loop 

9. Performance measures should be clearly defined  

10. Performance measures should have visual impact 

11. Performance measures should focus on improvement 

12. Performance measures should be consistent (maintain their significance as time goes by) 

13. Performance measures should provide fast feedback  

14. Performance measures should have an explicit purpose 

15. Performance measures should be based on an explicitly defined formula and source of data 

16. Performance measures should employ ratios rather than absolute numbers  

17. Performance measures should use data which are automatically collected as part of a process 

whenever possible 

18. Performance measures should be reported in a simple consistent format 

19. Performance measures should be based on trends rather than snapshots  

20. Performance measures should provide information  

21. Performance measures should be precise – be exact about what is being measured 

22. Performance measures should be objective – not based on opinion 

 


