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Förord 
 

Det finns flera personer som i stor grad bidragit till att vi har lyckats sammanställa denna 

kandidatuppsats hos Swedwood AB. Att få undersöka ett område, som verkligen intresserar 

oss, i ett tillverkande företag har varit både roligt och lärorikt. Vi har träffat många personer 

på vägen som vi nu skulle vilja tacka för deras hjälp och råd. 

 

Vi vill tacka alla anställda på Swedwood AB i Älmhult för deras trevliga bemötande och 

hjälpsamhet samt alla i ledningsgruppen för deras engagemang och positiva inställning till 

vårt arbete. Vi tackar Niclas Johansson, Verkställande direktör, Olle Carlsson, Ekonomichef, 

Nicklas Borgman, Produktionschef, Marcus Gunnarsson, Kvalitets- och miljöchef, Per 

Karlsson, Personal- och inköpschef samt Kjell Johansson, Inköpsansvarig. 

 

Vi vill även rikta ett speciellt tack till vår handledare på Swedwood, Olle Carlsson för hans 

stora engagemang, hjälpsamhet och tillit för oss två studenter. Utan hans hjälp hade vi aldrig 

kommit så här långt. 

 

Vidare vill vi tacka vår handledare Rolf G Larsson och vår examinator Lars-Göran Aidemark 

för inspiration och vägledning i uppsatsen. 

 

 

Ett stort tack till er alla! 

 

Växjö, 2007-05-25 

 

 

Mirza Rasidovic  Erhan Tuncer 
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Sammanfattning 
 

Kanditatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 

ekonomistyrning, EKC 362, VT 2007 

Författare: Mirza Rasidovic & Erhan Tuncer 

Handledare: Rolf G Larsson 

Examinator: Lars-Göran Aidemark 

 

Titel: Nyckeltal i Swedwood AB – utformning av en ny uppföljningsstruktur 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforma nyckeltal som ska användas för uppföljningssyfte 

samt förbättringssyfte och ska vara uppbyggd ur Swedwoods egna strategi och vision. 

Nyckeltalen ska byggas upp nerifrån och uppåt i organisationen, det vill säga från individuella 

mätetal på arbetarnivå ända upp till nyckeltal på ledningsnivå. 

 

Metod: För uppsatsen har fallstudiemetoden använts. Företaget som valts är Swedwood AB i 

Älmhult. Vår uppsats kommer vara av den kvalitativa forskningen då syftet med den 

kvalitativa forskningen är att utforma en teori som kan införas i just det valda fallföretaget.  

Data kommer att samlas in främst genom egna observationer och intervjuer med diverse 

chefer och anställda. Därav är det främst primär data som ska användas. 

 

Empiri: I empirin så studerades Swedwoods nyckeltal och uppföljning för att se var 

problemen uppstod och hur dessa skulle kunna lösas. Vi kom fram till att det var för många 

nyckeltal samtidigt som de flesta hämtades utifrån företaget och visade inte företagets 

situation. Därför utvecklades nya nyckeltal för en bättre uppföljning. 

 

Analys och slutsats: För att Swedwood ska kunna följa upp sin prestation på bästa sätt, så 

måste de förändra uppföljningsstrukturen och ha en struktur som gynnar både ledningens 

uppföljning och arbetarnas strategiska medvetenhet samt sin bidragande prestation.   

Vår modell byggdes upp med samma grundstruktur som redan fanns i företaget men med en 

ny uppföljningsstruktur med 5 nya perspektiv och 25 mätetal varav 15 av dessa är nyckeltal 

för ledningen och deras uppföljning. Används denna uppföljning så får företaget en klar och 

tydlig information om företagets prestation och förbättringsmöjligheter.  
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1. Inledning 

 
I detta kapitel presenteras en bakgrundsbeskrivning och en problemdiskussion som mynnar ut 

i en problemformulering och uppsatsens syfte. Därefter följer avgränsningar samt en 

beskrivning av uppsatsens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

En naturlig del i varje företags arbete har varit den ekonomiska uppföljningen som 

sammanställs efter varje tidsperiod. Just detta moment har en enorm betydelse för den 

strategiska styrningen och planeringen. Uppföljningen är stark knuten till ledarnas och 

anställdas beteende (prestation) och kan därmed, beroende på utformning, ge mer eller mindre 

gynnsamma förutsättningar för fortsatt arbete. Den traditionella prestationsmätningen 

redovisades i finansiella mätetal som därefter ställdes mot budgeten, prognoserna och de 

allmänna målen/kraven. Denna uppföljning blev sedan beslutgrundande för vilka åtgärder 

som ska utföras så att företagets nästa tidsperiod blir bättre.1 

 

I mitten av 1980-talet började kritik att framkomma mot den traditionella uppföljningen pga. 

dess snäva bild, då den uppmanar till kortsiktigt tänkande och suboptimering samtidigt som 

informationen i regel är förvrängd och aggregerad. Denna kritik kom att kallas för ”Relevance 

Lost-teorin” och presenterades av Thomas H. Johnson och Robert S. Kaplan året 1987 med 

boken ”Relevance Lost: The rise and fall of management accounting”. De menade att den 

traditionella ekonomistyrningen inte riktigt hunnit med i företagens utveckling och därför inte 

tog hänsyn till de aktuella kraven som ställdes från till exempel leverantörer, kunder, 

samhället med flera och hade därmed förlorat sin relevans. Förespråkarna menade även att 

företag måste gå över från ett finansiellt hierarkiskt ekonomisystem till ett operationellt 

värdekedjetänkande.2 

 

I början av 1990-talet utvecklade Harvard-professorn Robert Kaplan och konsulten David 

Norton det balanserade styrkortet (The balanced scorecard). Denna skulle ge företagens 

ledning fler perspektiv än det finansiella och bestå av mätetal som inte uteslutande är av 

ekonomisk karaktär. Dessa ska tillsammans ge en klar helhetsbild av företaget där de, förutom 

                                                
1 Simons, Robert, “Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy”, 2000. 
2 Johnson, H. Thomas & Kaplan, Robert S., “Relevance lost: The rise and fall of management accounting”, 
1987. 
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det ekonomiska perspektivet, även tar upp prestation mot kund (kundperspektivet), intern 

effektivitet (processperspektivet) samt utveckling och lärande (utveckling och lärande 

perspektivet).3 

 

På senare tid har företag på ett eller annat sätt börjat tillämpa ”The Balanced Scorecard”- 

filosofin på sin prestationsmätning. Även om teorin inte tillämpas fullt ut så har ändå 

kategorisering av mätetalen börjat samt användning av icke-finansiella mått i allt större 

omfattning.4 

 

Upphovsmännen, Kaplan och Norton, jämför det balanserade styrkortet med traditionell 

ekonomistyrning med ett exempel där de jämställer företag med ett flygplan och ledning med 

pilot. Om piloten endast har ett styrningsinstrument, vilket som helst, till sin hjälp så kan han 

ändå inte styra ett flygplan. Piloten måste ha samtliga sina instrument så att han får en 

helhetsbild av flygplanet och resan.5 

 

Företagen har börjat inse nackdelarna med endast finansiella mätetal och börjat söka efter 

andra sorter. Det balanserade styrkortet och andra filosofier med icke-finansiella mått har 

dragit till sig uppmärksamhet just för att den löser det problemet. Swedwood är ett av 

företagen som uppmärksammat icke-finansiella mått. Företaget ingår i koncernen ”Swedwood 

Group” som ägs av ”IKEA of Sweden”. Swedwood har hittills haft en uppföljning som bestått 

av olika mätetal, inte bara finansiella, men den har inte varit utformat på ett effektivt sätt. 

Problemet, som företaget upplever, är att det har en mängd av information om många delar av 

företaget, men saknar helhetssynen. Ledningen har svårt att bilda sig en uppfattning om 

företagets prestation, utveckling och tillstånd genom en analys av den tillämpade 

uppföljningen. Det finns ingen klar röd tråd och därmed försvåras ekonomistyrningen. 

Likaså kan inte anställda på olika avdelningar relatera sitt arbete till prestationsmätningarna 

och dess påverkan på företaget i stort. Det resulterar i att anställda inte vet hur de ska göra för 

att det ska bli bättre. Anledningen till detta har varit den höga tillväxt, som företaget upplever 

och de ständigt ökande kraven de har på sig. Detta har lett till att förtaget inte har kunnat ge 

uppföljningsutformningen den uppmärksamhet som den förtjänar.6 

                                                
3 Lindvall, Jan, “Verksamhetsstyrning – från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning”, 
2001. 
4 Kaplan, Robert S. & Norton, David P., “Linking the Balanced Scorecard to Strategy”, 1996. 
5 Ibid. 
6 Olle Carlsson, Ekonomichef, Swedwood AB, Älmhult, 2007-03-12. 
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1.2 Problemdiskussion 

Allt fler företag har börjat ge upp den traditionella uppföljningen och har riktat in sig på 

införande av icke-finansiella nyckeltal. Detta har dock lett till flera problem som ledare har 

upplevt. Även om de har insett att endast finansiella mätetal är otillräckliga, så anser de ändå 

att mätetalen är tydliga, objektiva och ger en klar fokus på målen. Icke-finansiella mätetal har 

istället många gånger upplevts som förvirrande och otydligt. Att mätetalen är både finansiella 

och icke-finansiella kan det leda till att de, sinsemellan, inte är lika jämförbara som endast 

finansiella. Likaså har det upplevts att olika mätetal motsäger varandra eller står i direkt 

konflikt med varandra. Detta skapar en osäkerhet och därmed försvåras ekonomistyrningen.7 

 

Det finns även en klar skillnad mellan mätetal och nyckeltal. Det gäller att urskilja de mätetal 

som är nyckeltal, det vill säga de som har en avgörande och vital betydelse för företagets 

framgång. Genom att hitta de nyckeltalen (Key Performance Indicators, KPI) och följa upp 

dem regelbundet kommer ledningen lättare kunna se hur och vad som ska förbättras. Det kan 

vara svårt för företag att urskilja vilka som är nyckeltal och vilka som är mätetal. Detta 

resulterar i att de, av rädsla för att missa något, tar med för många mätetal i sin uppföljning. 

Swedwood har erfarit just detta problem.8 

 

Swedwood har idag en uppföljning som består av ett 100-tal mätetal, men få nyckeltal. 

Ledningsgruppen är överens om att denna uppföljning ”lever sitt eget liv” och på grund av 

dess dåliga utformning inte ingår i ekonomistyrningen. Företaget vill utforma en uppföljning 

som består av endast ett fåtal nyckeltal. Dessa nyckeltal ska vara uppbyggda av flera mätetal 

som ska användas av anställda i företaget som kan påverka dessa tal. På det sättet kommer 

förtaget att knyta sin strategi och sina mål till mätningarna, dela upp målen ner i 

organisationen samt få en organisation där alla medlemmarna kan utvärdera sin prestation 

direkt och se dess påverkan på företaget i stort.9 

 

1.3 Problemformulering 

Hur kan Swedwoods egentliga nyckeltal urskiljas, som är de viktigaste för prestationen, 

strategin och måluppfyllelsen från vanliga mätetal? 

 

                                                
7 Kaplan, Robert S. & Norton, David P., 1996. 
8 Simons, Robert, 2000. 
9 Olle Carlsson, Ekonomichef, Swedwood AB, Älmhult, 2007-03-12. 
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1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utforma flera nyckeltal som ska användas för uppföljningssyfte samt 

förbättringssyfte och som ska vara uppbyggda ur Swedwoods egna strategi och vision. 

Nyckeltalen ska byggas upp nerifrån och upp i organisationen, det vill säga från individuella 

mätetal på arbetarnivå ända upp till nyckeltal på ledningsnivå. 

 

1.5 Avgränsning 

Vi kommer att avgränsa oss genom att vi accepterar teorierna bakom det balanserade 

styrkortet och dess perspektiv samt prestationsmätningssystem och dess mätetal. Dock så 

kommer vi att undersöka vidare om det går att förändra och förbättra utformningen för just 

Swedwood och deras styrsätt. Vidare kommer vi inte att utforma själva styrkortet, då detta bör 

göras på ledningsnivå, utan endast undersöka möjligheterna och förenklingar för att därefter 

ge ett underlag för nödvändiga mätetal och hur de ska följa upp viktiga mätetal som används i 

företaget.  

 

1.6 Fortsatt disposition 

• Kapitel 2 –Metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsens metodval och fallföretaget som valts ut. Även 

datainsamlingssättet samt arbetsgången presenteras. 

• Kapitel 3 – Teori 

Här presenteras de teorier som är aktuella i arbetet. Bland dessa 

prestationsmätningssystem, balanserat styrkort samt mätetalsteorier.  

• Kapitel 4 – Empiri 

I empiriavsnittet presenteras fallföretagets uppföljning och problem med den samma samt 

den nya uppföljningsformen och dess perspektiv. Syftet är att ge läsaren en grund att stå 

på inför analysavsnittet. 

• Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel jämförs teori och empiri i en analys som ligger till grund för uppsatsens 

slutsatser. 

• Kapitel 6 – Slutsats 

Här redovisas uppsatsens slutsatser utifrån analysen samt förslag till fortsatt arbete.  
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2. Metod 

 

I detta kapitel återges de metodval som gjorts i studien samt förklaringar till varför dessa 

valts. Därefter förklaras valet av fallföretag och slutligen beskrivs vår informationsinsamling 

och vår arbetsgång. 

 

2.1 Val av metod 

Syftet med denna uppsats är att utforma nyckeltal som ska användas i uppföljningssyfte samt 

hur uppföljningsstrukturen bör se ut. När en uppsats är av det förklarande slaget används ofta 

fallstudiemetoden. Karaktäristiskt för en uppsats där fallstudiemetoden används är att frågorna 

hur och varför ställs för att komma in på djupet i fallföretaget.10  

Då vårt mål är just av den förklarande karaktären så tycker vi att fallstudiemetoden är den 

mest lämpliga för vår studie. 

 

2.2 Val av fallföretag 

Företaget som vi valt för vårt examensarbete är Swedwood AB, som är en viktig leverantör 

till IKEA. Med marknadens och IKEAs framväxt har även Swedwood vuxit sig stark och har 

utökat verksamheten väldigt mycket de senaste åren. Det som gjorde oss väldigt intresserade 

var att företagets uppföljning har mist sin tillförlitlighet, i och med tillväxten, och Swedwoods 

ledning har börjat fundera på att utforma en ny uppföljning samt ett balanserat styrkort.  

 

Då framtagningen av ett balanserat styrkort helst bör göras på ledningsnivå enligt Kaplan, så 

kan vi inte utforma själva styrkortet utan bara undersöka vilka deras nuvarande styrtal och 

mätetal är och hur dessa används i företaget. Därefter ska vi utifrån aktuella teorier samt egna 

kunskaper och iakttagelser, ge förslag på nyckeltal som kan vara viktiga för Swedwood att 

använda och följa upp. Vårt mål är därav att utforma en ny uppföljning samt att presentera 

mätetal som starkt influeras av balanserat styrkortsfilosofin. Samtidigt kommer vi även att 

undersöka och ge förslag på vilka olika perspektiv som Swedwood bör ta hänsyn till vid 

utformningen av deras balanserade styrkort, samt mätetal för varje perspektiv som ska ge den 

information ledningen behöver och kan använda. Detta kommer självklart att göras i enlighet 

med företagets vision och mål, för att senare lättare kunna implementeras i företagets strategi. 

 

                                                
10 Yin, Robert K., “Case Study Research Design and Methods”, 2002. 
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I dagsläget så har de väldigt många mätetal i Swedwood, som inte nödvändigtvist behövs för 

företaget och som istället bara skapar förvirring och oreda. Detta leder till svårigheter med 

uppföljningsarbete då det blir oorganiserat samtidigt som helhetsbilden blir oklar på grund av 

att den röda tråden saknas. Därför ska vi försöka att framhäva de viktigaste mätetalen samt 

skapa en standard för lättare uppföljning, då ledningen i dagsläget inte ser helheten med 

mätetalen samt framstegen som sker i verksamheten. Då företaget inte har några konkreta 

finansiella mätetal som de använder sig av, så får ledarna inte en verklig syn på hur företaget 

gör sig ekonomiskt utan endast en helhetssyn av produktionsmängdens förändring och ökad 

verksamhet. Även om Swedwood inte direkt kan påverka sina priser så bör de ändå mäta 

finansiella mätetal då de får en annan syn på företagets framgång och tillväxt.  

 

Vi kommer samtidigt att undersöka olika perspektiv i företaget, för att se om vi kan hitta och 

utveckla nya perspektiv utöver Kaplans fyra grund perspektiv, som kan användas vid 

utformningen av ett framtida balanserat styrkort. Kaplan och Norton menar att alla företag 

kan använda sig av flera perspektiv som kompletterar styrkortet, men att de ännu inte lyckats 

hitta rätt. Fler perspektiv kan leda till en mer lättsam integrering med det balanserade 

styrkortet och kan ge ett bättre styrkort än som tidigare trotts kunna utformas. Medel som vi 

kommer att använda oss av kommer främst att vara böcker och vetenskapliga artiklar om 

balanserat styrkort, prestationsmätningssystem samt mätetal, för att hämta aktuella teorier och 

information. Empirin kommer att hämtas från företaget samt information av anställda genom 

intervjuer och egna iakttagelser. I och med detta kommer en hel del tid att spenderas på 

företagets säte i Älmhult för att mer ingående studera företagets struktur och strategi. 

Beräknad tid på företaget är ungefär två dagar i veckan under två månader. Vilket kommer att 

ge oss stor insikt i företaget och deras produktionssätt.  

 

2.3 Kvantitativ eller kvalitativ forskning 

Vid forskning av diverse art så kan två olika metoder väljas, kvantitativ eller kvalitativ 

forskning. Enligt Bengt Starrin är kvalitativ metod och kvantitativ metod är två forskningssätt 

som båda behövs för att vi ska uppnå vetenskaplig kunskap. Han menar att metoderna 

undersöker helt olika aspekter hos verkligheten och att vi därför behöver använda oss av dem 

båda för att få en fullkomlig bild av verkligheten. I kvantitativ forskning ställs en hypotes upp 

som sedan testas mot observationer som görs under kontrollerade undersökningar. Då kan till 

exempel experiment, korrelationsstudier eller dylikt användas, för att undersöka fenomenet. 

De fenomen som här undersöks är oftast mätbara eller så definieras de på ett sådant sätt att de 
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kan bli mätbara. All data som samlas in genomgår samtidigt statistiska analyser, där resultaten 

av dessa analyser alltid blir kvantitativa. Målet med den kvantitativa forskningen är att finna 

kunskap som är förklarande och kan generaliseras på snarlika områden.11   

 

Kvalitativ forskning har målet att identifiera variationer, strukturer och processer. Det innebär 

att data samlas in och därefter sökes mönster och samband i dessa data. Metoden för 

datainsamling sker vanligtvist via egna observationer eller via intervjuer. Syftet med den 

kvalitativa forskningen är att utforma en teori som kan införas i just det valda fallföretaget. 

Det som sökes är förståelse, det vill säga förståelse för informanterna och deras handlingar. 

Kunskap om denna förståelse uppnås genom att tolka sina data och slutligen erhålla förståelse 

för andra människors livssituation. Eftersom detta inte är något som kan mätas, utan handlar 

om beskaffenheten hos ett fenomen, analyseras inte data statistiskt. Istället görs försök mot att 

upptäcka mönster och samband med de insamlade data. Inte heller önskas statistiskt 

generalisering av sina resultat, utan att hitta en teori som enbart kan implementeras i 

fallföretaget. Därför strävas inte heller att urvalet ska vara representativt för populationen.12 

 

I detta arbete kommer det att vara en koncentration på den kvalitativa metoden, då vi ska 

undersöka och hitta samband på hur just Swedwood använder sig av sina mätetal och sin 

uppföljning. Vi ska utforma en uppföljningsmall som ska kunna införas i företaget och som 

ska förbättra och simplifiera mätetalen och uppföljningsarbetet.  

 

2.4 Datainsamling 

Valet av datainsamlingsmetod för en viss undersökning bör styras av de förhållanden som 

föreligger studien, det vill säga i det enskilda fallet. Därav finns ingen datainsamlingsmetod 

som generellt kan betraktas som riktig eller mest lämplig. Generellt kan sägas att den mest 

lämpliga metoden är den som forskaren tror sig få ut mest av och som passar in med 

metodvalet.13  

 

Data som samlas in kan vara antigen av primär eller sekundär karaktär. 

Primärdata är sådan information som samlats in av författaren själv för att användas för ett 

visst syfte och orsak. Dessa data är endast fullständig mot just de områden som data samlats 

                                                
11 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar, “Kvalitativ metod och vetenskapsteori”, 1994. 
12 Ibid. 
13 Yin, Robert K., 2002. 
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in ifrån. Sekundärdata däremot är sådana data som är insamlad av andra för att användas i ett 

annat syfte men som nu kan användas i ett liknande syfte eller ett helt annat. Sekundär data 

har nackdelen av att kunna bli förvrängt, då insamlaren kan tolka det på ett sätt som gynnar 

denne men inte är helt korrekt mot annan infallsvinkel. Därför är det viktigt att noggrant 

granska sekundär data och försöka se ursprunget av var den hämtades.14   

 

I denna uppsats kommer kvalitativ primärdata i huvudsak att användas. Då vi ska försöka 

analysera och förklara situationen i företaget, så är det mest lämpligt och tillförlitligt att 

använda sig av primär data som vi kan hämta ifrån företaget. De sekundära data som vi 

kommer att använda oss av kommer främst att fås av ekonomichefen och övriga chefer, men 

även från företagets databaser och övriga informationskällor som är aktuella. 

 

Yin talar om sex olika källor som brukar användas som underlag till empirin. Dessa är 

dokument, arkiv, intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer och fysiska 

artefakter. För att säkerställa uppsatsens trovärdighet är det nödvändigt att använda sig av så 

många av dessa källor som möjligt.15  
 

Källor som vi ska använda oss av i denna uppsats, kommer främst att vara egna observationer 

(direkta & deltagande) i företaget och dess avdelningar samt genom intervjuer med anställda 

och chefer på företaget. Även information från dokument och arkiv kommer att användas som 

ett komplement till övrig information,  

 

Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade, vilket innebär att endast några få grundfrågor 

som ställs har formulerats innan intervjutillfället och att nya följdfrågor framställs vart efter 

samtalen fortskrider. Dock så kommer grundfrågorna att vara likartade för att på så sett kunna 

se likheter och skillnader mellan olika avdelningar. Målet med intervjuerna är att få en bild av 

hur de intervjuade personerna ser på rådande situation med mätetalen, 

uppföljningssvårigheterna och förfaringssätten i företaget. Vi kommer inte enbart intervjua 

ledningen utan även olika arbetare i hela produktionen för att få oss en bild av deras synsätt 

och tankar om produktionen. Intervjuerna med arbetarna kommer nästintill att vara helt 

ostrukturerade för att inte missleda deras tankar och svar. Efter varje intervju kommer 

materialet att sammanställas och diskuteras med de intervjuade personerna så att det inte 

                                                
14 Yin, Robert K., 2002. 
15 Ibid. 



 13

förekommer missuppfattningar och feltolkningar. Intervjusvaren kommer även att diskuteras 

med de ansvariga cheferna för att på så sätt så få rätt information från början, vilket oerhört 

sänker felmarginalen. Se bilaga 1 för intervjufrågorna.  

 

Information om mätetal och övrig data kommer vi att hämta från företaget och deras databaser 

för att analysera gentemot deras verksamhet och aktuella teorier. Därefter ska vi försöka 

förenkla uppföljningen och informationshanteringen i företaget samt att komma fram till 

andra användbara mätetal som kan vara aktuella och nödvändiga för företaget. 

 

Empirin kommer att byggas på en sammanställning av all information och data som inhämtas 

ifrån företaget. All data kommer att granskas, analyseras och ställas mot varandra för att se 

var det avviker och vad som behöver förändras samt förenklas. Informationen från 

intervjuerna kommer dock att värderas högre och mer vägledande än övrig information 

eftersom målet med arbetet är just att förändra och förbättra rådande situation och 

otillräckligheter. Då uppsatsen är en kvalitativ fallstudie så kommer empiridelen vara en 

större del i uppsatsen än den teoretiska. 

 

2.5 Arbetsgång 

Detta är en ungefärlig uppskattning av vår arbetsgång. Då vårt arbete består mycket av det 

praktiska så kommer vi tillbringa mycket tid hos Swedwood, därav den långa metodperioden. 

Därmed så blir även vår empiri ganska omfattande och tidskrävande. Dessa delar kommer 

oftast att göras parallellt för att bättre kunna koppla teorin med empirin.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figur 2.1 Arbetsgång (Källa: Egen bearbetning) 

Metod och företagsbesök 

Empiri 

Teori 

v.10     v.11   v.12     v.13     v.14     v.15     v.16     v.17     v.18     v.19     v.20     v.21 

Slutsats 

Analys 

Inledning 
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3. Teori 

 

Detta kapitel presenterar vår teoretiska referensram. Inledningsvis beskrivs vision och mål, 

strategi samt uppföljningsteorier för insikt i företagsmiljön. Därefter beskrivs prestations-

mätningsteorier samt mätetalsteorier för djupare insikt. Slutligen beskrivs det balanserade 

styrkortet och dess perspektiv.   

 

3.1 Vision och mål 

Det som utgör den absoluta kärnan i varje företag är visionen och målet. Visionen utformas 

oftast av grundaren/grundarna och är en framtida bild av företaget, med andra ord det 

företaget strävar efter att bli. Här framkommer företagets ambition men även de moraliska 

och etiska ståndpunkterna och förhållningssättet. Visionen kan tolkas som ett långsiktigt mål. 

För att kunna styra mot detta mål (visionen) måste det övergripande målet delas in i delmål 

(dvs. det som kallas endast ”mål”). På så sätt kan företaget lättare styras och utvecklingen 

utvärderas. Målen brukar vara både kort- och långsiktiga samt både övergripande för 

företaget, för en enskild avdelning eller för en grupp.16 

När målen vidareutvecklas, på ovan nämnda sätt, kallas det för måldelning (Policy 

Deployment). Måldelning används för att samtliga arbetare, i samtliga avdelningar och 

processer lättare ska kunna relatera sina arbetsuppgifter till ett visst mål. Detta mål ska vara 

koordinerat på det sättet så att det passar in i avdelningens mål som i sin tur passar in i 

företagets mål. I slutändan ska företagets mål styra mot visionen. En måldelning är genomförd 

på ett bra sätt när samtliga målen genomsyras av och leder mot visionen samtidigt som de inte 

motarbetar varandra.17 

 

3.2 Strategi 

När företaget har en klar vision och mål måste varje företag hitta en strategi. Chapman (2005) 

definierar strategi som; ”en noggrann och väldefinierad plan för hur man ska uppnå målen”.18 

Denna definition är en av många där även Simons (2000) kan urskiljas, då han menar att 

strategi; ”definierar tillvägagångssättet hur företaget ska maximera värdet på sina 

                                                
16 Collis, David & Montgomery, Cynthia A., “Corporate Strategy – A Resource-based Approach”, 2005. 
17 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt, “Kvalitet – från behov till användning”, 2001. 
18 Chapman, Christopher S., “Controlling Strategy – Management, Accounting, and Performance Measurement”, 
s.16, 2005. 
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resurser”.19 Trots skillnaderna i definition så är det klart att strategi är det sätt och det verktyg 

som företag använder sig av för att hävda sig mot omgivningen och för att uppnå sina mål.20 

Vision och mål brukar oftast vara relativt statiska medan strategier förändras hela tiden 

tillsammans med omgivningen. När omgivningen förändras, så förändras även 

förutsättningarna och därmed måste företagen anpassa sig till den rådande situationen.21 

Företagens strategi brukar oftast vara fokuserad och uppbyggd kring marknaden och kunden. 

Likaså identifierar företag sig genom sin relation och förhållningssätt mot kunden.22 

 

Att utforma en strategi kräver en analys av såväl det egna företaget och resurserna som 

marknaden och konkurrenterna. Oftast nämns en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities och Threats) vid omgivningsanalyser. Övertag som det egna företaget har 

gentemot konkurrenterna ses över, det vill säga vilka företagets styrkor är. Vidare undersökes 

vilka företagets svagheter är, det vill säga konkurrenternas styrkor. Möjligheter syftar på 

oupptäckta behov eller marknader som inte har bearbetats. Det kan även vara ny teknologi 

eller förbättrade produkter som företaget anser sig kunna åstadkomma. Den sista punkten är 

hoten, där analyser görs av eventuella marknadsförändringar eller andra faktorer som kan vara 

till nackdel för företaget i fråga.23 

 

Med denna analys som utgångspunkt ska företaget ta ställning till om det ska betjäna hela 

marknaden eller endast vissa segment. Vidare ska företaget även bestämma om de vill 

differentiera sig eller erbjuda standardiserade produkter till låga priser.24 

Därefter läggs fokus på hur produkterna ska se ut och vad som ska prioriteras samt vilka 

resurser företaget måsta införskaffa för att ha förutsättningarna att klara målen.25  

 

Utformningen av strategin kan liknas vid måldelning där den övergripande strategin delas till 

mindre, koordinerade strategier. Huvuduppgiften för varje strategi kan delas in i två delar. 

Den ena är att företaget ska positionera sig gentemot konkurrenterna (extern positionering) 

                                                
19 Simons, Robert, s.16, 2000. 
20 Chapman, Christopher S., 2005. 
21 Simons, Robert, 2000. 
22 Elg, Mattias, Gauthereau, Vincent & Witell, Lars, “Att lyckas med förbättringar – förbättra, förändra, 
förnya”, 2007. 
23 Simons, Robert, 2000. 
24 Chapman, Christopher S., 2005. 
25 Ax, Christian & Ask, Urban, “Cost Management – Produktkalkylering och ekonomistyrning under 
utveckling”, 1995. 
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och den andra (intern positionering) är hur samordningen av företagets enheter och resurser 

ska ske, för att uppfylla positioneringen.26   

 

3.3 Uppföljning 

Uppföljningsmötet är en viktig del i styrningen och beslutsfattandet. Företags uppföljning 

brukar bestå av olika nyckeltal som är direkt knutna till företagets mål och strategi. På detta 

möte samlas ledningsgruppen och går igenom företagets prestation och utveckling. Likaså 

förs en diskussion om händelserna som har inträffat under perioden och påverkat prestationen 

samt vad de ska göra för att händelser med negativ påverkan ska undvikas i framtiden. 

Ledningen diskuterar även utvecklingen samt den kommande periodens mål.27 

Detta möte ska inte endast ske på ledningsnivå utan detta ska vara en kontinuerligt 

uppkommande aktivitet inom alla nivåer i organisationen. Enda skillnaden mellan mötena är 

frekvensen, informationen samt fokusen. Anledningen är att mötena bör uppkomma så 

frekvent som den egna arbetsuppgiftens tidshorisont bestämmer. I exempelvis, produktionen 

ska mötet ske en gång i veckan (i vissa fall varje dag) medan i marknadsföringsavdelningen 

kanske endast en gång i månaden räcker. Likaså behandlas endast information som är relevant 

för den egna avdelningen och det fokuseras mestadels på avdelningens processer.28 

 

Syftet med uppföljningsmötena kan delas in i fem övergripande kategorier29; 

• Beslutsfattande 

• Kontroll 

• Signalering 

• Utbildning och lärande 

• Extern kommunikation 

 

Ledningen använder oftast uppföljningen som underlag för att förbättra beslutsfattandet. 

Dessa beslut berör oftast planering och koordination. Uppföljningen används också i 

kontrolleringssyfte. För att styrelsen ska försäkra sig att ledningen handlar i styrelsens 

intressen och att ledningen ska försäkra sig om att underchefer handlar i ledningens intressen 

osv., använder de uppföljningen och prestationsmätningarna som ”ett intyg” på detta. Utan 

detta skulle beslutsfattarna, på olika nivåer, inte kunna veta om chefer, under en själv, arbetar 
                                                
26 Collis, David & Montgomery, Cynthia A., 2005. 
27 Armstrong, Michael, “Performance Management – key strategies and practical guidelines”, 2000. 
28 Ibid. 
29 Simons, Robert, 2000. 
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mot egna mål eller mot företagets. Ledningen kan, genom uppföljningen, signalera vilka 

preferenser den har och vilka aspekter som är de viktigaste. Detta påverkar fokusen för de 

anställda som börjar fokusera på samma saker som uppföljningen behandlar. Som ett 

hjälpmedel för att öka anställdas förståelse för företagets processer samt de faktorer som kan 

påverka processernas prestation, använder sig företag av uppföljningen för att utbilda och 

lära de anställda. Genom ständiga genomgångar av nyckeltal samt analyser av dessa, leder 

det till att sambanden och orsakerna kan bli tydligare och mer konkret. Den ökade kunskapen 

och förståelsen kan leda till bättre prestation, högre kvalitet och mindre problem de 

kommande perioderna. Uppföljningens betydelse sträcker sig även utanför företagets ramar 

och är av intresse för flera externa intressenter. Ägare vill ha ständiga uppdateringar om 

företagets prestation och prognoser för nästa period. Likaså banker och andra långivare 

behöver informationen för att kunna bedöma riskerna med att låna kapital till företaget. En 

tredje intressent är leverantörer, som genom uppföljningen kan bilda sig en uppfattning om 

företaget i fråga kan hålla de avtalade betalningarna.30  

 

Flera studier har visat att om uppföljningen är utformad på ett bra sätt, knuten till företagets 

mål och strategi, leder det till att de anställda får större förståelse för målen och strategin. 

Detta leder till att de anställda anpassar sitt tänkande och handlingar efter dessa mål och i 

enighet med strategin. Följdriktigt medför det en avsevärt mindre risk att anställda handlar på 

ett sätt som motarbetar det företaget strävar efter. Samma undersökningar har visat att 

anställda på företag med en sämre uppföljning har mindre eller liten kunskap om den egna 

organisationens mål och strategi. Detta medför också att dessa urholkas och därmed ökar 

riskerna att anställda handlar mot egna mål och intressen.31 

 

3.4 Prestationsmätningar 

Som det har nämnts tidigare så följer företag upp målen genom prestationsmätningar. Den 

konkreta delen av prestationsmätningar är mätetalen. Dessa tal kan indelas i två kategorier; 

• PI-tal (Performance Indicators); mätetal som är av stor vikt för prestationsmätningarna 

relativt företagets mål. Dessa tal följs upp regelbundet och stor vikt läggs på dessa. Oftast 

används PI-talen av chefer på mellannivå.32 

                                                
30 Simons, Robert, 2000. 
31 McWhorter, Laurie B., Matherly, Michele, Frizzell, Desereé M., “The Connection between Performance 
Measurement and Risk Management”, 2006. 
32 Parmenter, David, “Performance measurement”, 2007. 
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• KPI-tal (Key Performance Indicators); nyckeltal som är de absolut viktigaste och är 

starkt knutna till de viktigaste och övergripande målen för företaget. KPI-talen används 

mestadels av ledningen för att kunna analysera företagets prestation och som 

beslutgrundande information.33 

 

Anledningen till att mätetalen delas upp i olika kategorier är för att olika delar av en 

organisation behöver olika detaljerad information. På den operativa nivån efterstävas oftast en 

detaljerad information, direkt knuten till arbetsuppgiften, som ett led i förbättringsarbetet. På 

mellannivå används hellre PI-tal, som är en blandning av detaljerad och övergripande 

information. Detta för att gynna den dagliga styrningen av processerna och den kortsiktiga 

planeringen. Ledningen behöver använda sig av KPI-tal för att dessa är övergripande och inte 

detaljerade på något sätt. Eftersom de används i den strategiska styrningen så behövs oftast 

inte detaljerad information. Varje KPI-tal är oftast starkt knutna och påverkas direkt av flera 

PI-tal. Detta leder till att om ett KPI-tal visar oroande siffror så kan orsaken härledas genom 

att analysera de bakomliggande PI-talen. På så sätt underlättas felsökningen och 

lokaliseringen av problemet. Denna informationsstruktur är uppbyggd på så sätt att 

informationen blir mindre och mer övergripande ju högre upp i organisationen den kommer. 

Då de flesta organisationer är uppbyggda på ett hierarkiskt sätt där det är färre människor ju 

högre upp som undersöks och så följer även informationsstrukturen en logisk tråd. 34 

 

3.5 Prestationsmätningar som strategiskt verktyg 

Det primära målet för ett företag är att uppfylla ägarnas vilja. Detta mål kommer oftast i direkt 

konflikt med andra intressenter vars mål inte är av ekonomiskt slag. Företag är beroende av 

intressenterna för att kunna uppnå ägarnas mål och därmed måste företaget hitta ett 

tillvägagångssätt där båda parters behov uppfylls till den mån att måluppnåelsen optimeras. 

De flesta forskarna uppger att det finns fem intressenter som företaget måste tillfredsställa 

(sekundära mål) för att kunna uppnå sina mål (primära mål)35; 

• Kunder 

• Anställda 

• Leverantörer 

• Ägare 

                                                
33 Parmenter, David, 2007. 
34 Simons, Robert, 2000. 
35 Atkinson, Anthony, “Linking Performance to Strategy”, 1997. 
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• Samhället 

 

Målkonflikterna kan anta många olika former och beror oftast på att samtliga intressenter vill 

uppnå sina egna mål, även på bekostnad av andras; 

• Kunder vill ha så lågt pris som möjligt medan företaget vill sälja för så högt pris som 

möjligt. Samma gäller mellan företag och leverantör dock i omvända roller. 

• Anställda vill ha höga löner, medan företaget vill minimera sina kostnader, dvs. ge 

låga löner till anställda.  

• Ägarna vill att företaget betalar så lite skatt som möjligt medan staten vill att de 

betalar så hög skatt som möjligt. 

• Samhället ställer krav på miljövänlighet som orsakar ovälkomna kostnader för företag. 

Dessa exempel är några av otaliga målkonflikter mellan företag och intressenter.36 

 

Relation och kommunikation måste existera i någon mån (beror på företaget, situationen, 

branschen mm) och dessa måste vårdas och utvecklas kontinuerligt. Dessa fem grupper av 

intressenter bildar tre kategorier; 

• Krav- definitionsgruppen (Kunder); denna grupp är den viktigaste. Uppfylls inte denna 

gruppens krav, så kommer verksamheten att gå under. Denna grupp ställer krav på 

företaget som i sin tur måste möta dem. 

• Process- definitionsgruppen (Leverantörer, anställda); denna grupp är vital för att 

kundens krav ska kunna tillfredsställas. Leverantörerna behövs för att försörja 

företaget med rätt material till rätt pris och kvalitet. De anställda behövs för att kunna 

förädla materialet till den produkt som kunden ska ha. 

• Omgivnings- definitionsgruppen (Ägare, samhälle); dessa sätter ramar inom vilka 

företaget måste handla inom. Ägarna sätter målen och strategin medan samhället de 

lagar och normer som måste följas. Uppfylls inte gruppens krav införs sanktioner. 

Detta leder till att varje företag måste kontinuerligt följa upp den egna prestationen relativt de 

strategiska målen. Dessa mål måste i sin tur vara baserade och utformade utifrån 

intressenternas mål. En välutformad prestationsmätning kan underlätta denna balansgång 

avsevärt samtidigt som den kan signalera i tid då det närmar sig gränser som ej får 

överskridas.37  

 
                                                
36 Chapman, Christopher S., 2005. 
37 Atkinson, Anthony, 1997. 
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De senaste åren har många teorier uppkommit där det behandlas hur en prestationsmätning 

ska utformas för att vara knutet till strategin samtidigt som den är enkel att använda. Den teori 

som kan urskiljas och som används i större skala är ”The balanced scorecard” (det 

balanserade styrkortet) utformad av Harvard-professorerna Norton och Kaplan i början av 90-

talet.38 

 

3.6 Balanserat styrkort 

Teorin om det balanserade styrkortet lanserades i Harvard Business Review året 1992 av 

professorerna Robert S. Kaplan & David P. Norton. Teorin grundade sig på att 

verksamhetsstyrning efter enbart finansiella mätetal inte var tillräckligt längre i de 

föränderliga marknaderna som rådde under sena 80-talet. De tryckte på att andra perspektiv 

var viktiga att ta iakt för att höja organisationens konkurrerande fördelar gentemot andra 

företag. Icke-finansiella mätetal började bli lika viktiga som de finansiella, då kundernas 

efterfrågan skiftade till mer kvalitetsvaror från de tidigare lågpris varorna. De finansiella 

mätetalen visar inte på hur företaget förhåller sig till bra kvalitet, låga ledtider, kundnöjdhet 

eller motivationen hos sina anställda etc. Författarna identifierade ytterliggare 3 perspektiv 

som var nödvändiga att implementeras för att koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen 

med den långsiktiga visionen och strategin som kunde ha varit kärnan i det balanserade 

styrkortet och kopplade ihop alla dess perspektiv. De övriga perspektiven var 

kundperspektivet, interna processperspektivet samt lärande- och utvecklingsperspektivet.39 

 

3.6.1 Finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet handlar om företagets långsiktiga mål och hur företaget ska agera 

gentemot investerare. Finansiella mätetal som kan användas är till exempel avkastning på eget 

kapital, soliditet eller vinstmarginal och har den fördelen att de på ett konkret och enkelt sätt 

kan ge en bild av hur verksamheten har presterat under den senaste tidsperioden. 40 

Problemet med det finansiella perspektivet är att cheferna sätter starkt fokus på nyckeltalen 

vilket kan leda till att företag fokuserar på att prestera goda kvartalsrapporter på kort tid och 

undviker investeringar som kommer att löna sig först på lång sikt. Detta leder då till att 

cheferna agerar mot positiva kortsiktiga resultat på bekostnad av långsiktiga fördelar.41 

                                                
38 Atkinson, Anthony, 1997. 
39 Kaplan, Robert S. & Norton, David P., “The Balanced Scorecard: från strategi till handling”, 1999. 
40 Ibid. 
41 Kaplan, Robert S. & Norton, David P., “Transforming the Balanced Scorecard from performance 
measurement to strategic management: part 2”, 2001. 
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3.6.2 Kundperspektivet 

Kundperspektivet går ut på att identifiera sina kunder och marknadssegmentet som företaget 

handlar i och att därefter undersöka vad kundens syn på värde är och vad denne egentligen 

efterfrågar. På detta sätt ser företaget ur kundens perspektiv och vad olika kundsegment 

efterfrågar och värderar. Resultatet av detta blir att företaget identifierar olika typer av kunder 

och segment som sedan kan matchas och kartläggas för framtida användning. Denna kunskap 

är värdefull när företagen ska segmentera sig mot specifika kunder som de tror kan bli mest 

lönsamma för företaget.42 

 

3.6.3 Interna processperspektivet 

Interna processperspektivet är till för att identifiera de mest kritiska interna processerna i 

organisationen där kund- och aktieägarvärde skapas. Företaget kan då fokusera sig på sådant 

som ökar värdet för intressenterna.43 Om exempelvis leveranssäkerhet är något som 

uppskattas av kunderna måste ledningen bryta ned detta till något mer greppbart och se till att 

alla i organisationen kan se hur deras individuella prestationer leder till en förbättring av 

resultatet. På så sätt engageras alla anställda i företaget och arbetar därmed mot samma mål. 

Det är även viktigt att ägarna får tillfredställande resultat av företagets framgång då de 

förväntar sig något tillbaka på deras investeringar.44 

 

3.6.4 Lärande- och utvecklingsperspektivet 

Det fjärde perspektivet identifierar infrastrukturen som organisationen måste bygga upp för att 

kunna skapa utveckling och förbättring på lång sikt. Organisationellt lärande och utveckling 

kommer utav tre källor: humankapital, informationssystem och procedurer. Gap som finns 

mellan den rådande arbetskompetensen, systemen och procedurerna och vad som kommer att 

krävas för genombrottsframgångar är vanliga gap som företag måste försöka täppa igen 

genom att göra vissa förändringar och investeringar i till exempel omskolning av anställda, 

förbättring av informationsteknologi och system samt att organisera procedurerna och 

rutinerna mot samma mål.45 Många organisationer har även upptäckt att det finns en nära 

koppling mellan deras förmåga till utveckling och medarbetarnas kunskap. Det har därför 

                                                
42 Kaplan, Robert S. & Norton, David P., 1999. 
43 Ibid. 
44 Kaplan, Robert S. & Norton, David P., 2001. 
45 Kaplan, Robert S. & Norton, David P., 1996. 
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blivit nödvändigt att ta fram mått som visar hur pass bra organisationen är på att skapa lärande 

genom vidareutbildning av personal.46 

 

3.6.5 Andra perspektiv 

Andra perspektiv förutom Kaplan & Nortons grundläggande fyra har på senare tid utvecklats 

och blivit mer vanliga på senare tider. Några av dessa är till exempel medarbetarperspektivet, 

ägarperspektivet, miljöperspektivet, leverantörsperspektivet med mera. Beroende på 

företagens strategier och mål så kommer olika kombinationer av perspektiven att uppstå i 

styrkortens framtagningar både avseende antal och typ av perspektiv.47 

 

3.7 Mätetal 

Ett stabilt företag fångar oftast upp stora mängder information och har många mätetal i sitt 

informationssystem. För att viktig information inte ska försvinna i ”bruset” måste de viktiga 

mätetalen urskiljas. Definitionen för ett mätetal är; ”Ett kvantitativt värde som är föränderligt 

och används i jämförande syfte”.48 

Mätetalen kan delas in i ett flertal kategorier beroende på deras natur49; 

• Finansiella – intäkter, aktievärde, tillfört värde, räntabilitet 

• Output – produktionsvolym (st, kg, m2 etc.) 

• Påverkan – kassationer, omarbete, beteendeförändringar 

• Reaktion – utomståendes bedömning/åsikt t.ex. kundvärde 

• Tid – ledtider, omsättningshastighet 

 

Historiskt sett har företag högst värderat finansiella mätetal då de ansåg att dessa var pålitliga 

och jämförbara. Till skillnad från icke-finansiella var de betryggande och ansågs vara 

precisare. Icke-finansiella mätetal ansågs var otillräckliga och beskrev inte företagets 

övergripande mål (vinstmaximering) samtidigt som de sinsemellan var ojämförbara. Dessa 

ståndpunkter började förändras i början av 90-talet när den industriella eran närmade sig sitt 

slut. Forskare menar att finansiella mätetal var tillräckliga tidigare när företagens enda mål 

var vinstmaximering. I dagens företagssituation skulle det bli otillräckligt och missvisande då 

dagens företag har många fler mål (miljö, kundvärde, arbetsmiljö, kvalitet etc.).50 

                                                
46 Kaplan, Robert S. & Norton, David P., 1999. 
47 Olve, Nils-Göran, et al, “Framgångsrikt styrkortsarbete – metoder och erfarenheter”, 2003. 
48 Simons, Robert, s.16, 2000. 
49 Armstrong, Michael, 2000. 
50 Kaplan & Norton, “The balanced scorecard; measures that drive performance”, 2005. 
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När företag väljer sina mätetal måste de försäkra sig om att dessa beskriver måluppnåelsen. 

För att undersöka deras pålitlighet bör de prövas genom tre tester. Det första testet är om 

mätetalen sammanfaller med företagets strategi. Testet utförs genom att ställa sig frågan om 

dessa mätetal är de som de anställda ska fokusera sig på. Det ska även leda till att om 

mätetalet är positivt så har målet uppnåtts. Om målet är felfria produkter kan inte mätetalet 

”produktionsvolym” användas eftersom anställda kommer fokusera på att producera mycket 

och inte på att produkterna ska vara felfria.51  

 

Det andra testet är om mätningarna är effektiva. Ett optimalt mätetal är objektivt, komplett 

och opåverkbart. Om talet är objektivt betyder det att det inte finns utrymme för bedömningar 

vid framtagandet av densamma, m a o skulle samma resultat fås oavsett vem som utför 

mätningen eller hur många gånger den görs. Mätetalet måste också vara komplett, det vill 

säga att samtliga faktorer fångas upp, tas i akt och ingår i framtagningsprocessen. Ett 

opåverkbart mätetal är sådant som inte kan påverkas och förvrängas av ledare utan är 

otvivelaktiga.52 

 

Det tredje och sista testet är att undersöka om mätetalen är bundna till värde. Mätetalen kan 

delas in i ”indikerande” och ”utfall”. De ”indikerande” mätetalen visar på om företaget är på 

rätt väg till resultatet medan talen som visar ”utfall” ger information om det slutgiltiga 

utfallet. Exempelvis indikerande mätetal som produktionsvolym och kvalitet indikerar, om de 

uppfylls, att det har producerats av den önskade mängden till den önskade kvaliteten. Detta 

säger dock ingenting om dessa produkter kommer att sälja och om kunden anser de vara 

kvalitativa. Därmed skulle tal om utfall varit, som ett komplement till indikatorerna, 

”intäkter” och ”kundtillfredsställelse”. Forskare anser att båda sorterna behövs men att företag 

inte bör fokusera på tal som endast är av en typ utan att dessa kan kombineras.53 

 

3.8 Prestation och värdekedjestyrning 

Samtliga företag ingår i en värdekedja som är unik och där företaget endast utgör en del av 

densamma. Dagens hårdnande konkurrenssituation har lett till att företagen måste utveckla 

samarbetet med resten av värdekedjan i sin strävan efter att erhålla konkurrensfördelar. 

                                                
51 Simons, Robert, 2000. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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Samma situation har uppstått för samtliga företagen i kedjan, oavsett om de är i början eller 

slutet.54 

 

Ett integrerat samarbete skulle leda till kostnadsminimering, differentiering samt 

konkurrensfördelar för hela värdekedjan. Detta skulle betyda att företaget åstadkommer högre 

kundvärde till samma kostnad eller samma kundvärde till lägre kostnad. Genom att dela upp 

värdekedjan i sina beståndsdelar kan ledningen analysera och undersöka vilka företag de ska 

fördjupa, minska eller avsluta samarbetet med.55 

 

Vissa forskare menar att företag har upplevt stora problem med effektiva prestationsmätningar 

vid integreringen av värdekedjan. Vidare menar de att problematiken grundas i två orsaker. 

Den första är avsaknaden på ett balanserat tillvägagångssätt där finansiella och icke-

finansiella mätetal blandas utan att inse att finansiella behövs för strategiska beslut, medan 

icke-finansiella behövs för operationella beslut. Den andra orsaken är brist på avvägning av 

mätetal på strategiska, taktiska och operativa plan. Forskarna menar att företag måste inse att 

mätetal ska användas på den plan de lämpar sig bäst, till exempel lagersaldo på operativ nivå, 

räntabilitet på strategisk nivå etc.56 

 

För att förbättra samarbetet med leverantörerna måste de integreras i företagets 

informationssystem och planering. För att minska ledtiderna och öka flexibiliteten bör 

leverantörerna ta del av företagets planering inför kommande period för att på så sätt kunna 

möta företagets efterfrågan. Vidare bör företaget se över leverantörerna och undersöka vilka 

de bör utöka och vilka de ska avsluta samarbetet med. Till sist bör företaget ständigt utvärdera 

leverantörernas prestation så att de kan peka på vilka förbättringar som bör göras av 

leverantörerna och vilka aspekter som de är nöjd med. En prestationsmätning skulle leda till 

att leverantörerna hela tiden måste förbättras, samtidigt som företaget självt kan informeras i 

tid när en leverantör missköter sig.57 

 

 

 

                                                
54 Porter, Michael E., “Competitive Advantage – Creating and Sustaining Superior Performance”, 2004. 
55 Shank, John K. & Govindarajan, Vijay, “Strategic Cost Management: The Value Chain Perspective”, 1992. 
56 Gunasekaran, A., Patel, C., Tirtiroglu, E., “Performance measurement and metrics in a supply chain 
environment”, 2001. 
57 Ibid. 
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4. Empiri 

 
I detta kapitel görs en företagspresentation av Swedwood samt deras tidigare uppföljning 

samt problem och svårigheter som fanns med den. Därefter presenteras de nya perspektiven 

och nyckeltalen som företaget bör fokusera på. Slutligen presenteras den nya uppföljningen 

med viktiga nyckeltal.   

 

4.1 Företagspresentation 

4.1.1 Historia 

Swedwood AB i Älmhult är en avdelning till Swedwood International koncernen som 

bildades av IKEA året 1991. Swedwood koncernen startades pga. politiska och ekonomiska 

omvälvningar som skedde i Östeuropa efter Berlinmurens fall år 1989. För att försäkra sig om 

att få fortsatta varuleveranser och fortsätta tillväxten, så köpte IKEA upp fem möbelfabriker i 

Västeuropa och bildade just Swedwood koncernen som ett dotterbolag till IKEA.58 

 

Sedan starten har Swedwood ständigt expanderat och byggt upp nya fabriker främst i 

Östeuropa. Fortsatta utbyggnader väntas under de närmsta åren att komma. 

Koncernen består idag av fler än 35 produktionsenheter i nio länder med över 13 000 

anställda. Den totala omsättningen ligger på över 1 000 miljoner Euro. 59 

 

4.1.2 Swedwood AB:s verksamhet 

Swedwood koncernens koncept är att leverera färdiga trämöbler till IKEA. Syftet är att 

säkerställa kostnadseffektiva produktleveranser inom områden där IKEA har svårt att hitta 

prisvärda alternativ. Målet är att tillsammans med IKEA kontinuerligt effektiviseras för 

konkurrenskraftigare priser och pålitliga leveranser i stora volymer. I produktionsprocessen 

ingår hela förädlingskedjan och börjar i skogen med skogsbruk, därefter sågverksarbete, 

produktion och slutligen leverans.60 

 

Organisationen är av decentraliserad struktur och indelad i fyra geografiska områden: Sektor 

Väst, Öst, Central och Syd. Sverige ingår i den västra sektorn tillsammans med Tyskland och 

Ungern och har som främsta uppgift att ansvara för kökssektionen och dess produkter. Här 

                                                
58 “The Swedwood Group”, 2005. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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tillverkas skåpsfronter och så kallade täcksidor till IKEAs kök. Övriga sektorer ansvarar för 

råvaruproduktion samt tillverkning av möbler och övriga trävaror. Då organisationen är 

decentraliserad så lägger de stor vikt på nätverkskommunikation mellan de olika enheterna för 

att bäst hantera resurserna och kunskapen samt dra nytta av synergieffekterna.61 

 

I Sverige finns fyra produktionsenheter samt koncernens huvudkontor, som tillsammans 

omfattar totalt över 900 anställda. Huvudkontoret ligger i Ängelholm med VD, sektionschefer 

och övriga koncerntjänstemän. De fyra produktionsenheterna finns i Älmhult, Nybro, Tibro 

och Hultsfred, där företaget heter Swedspan AB. 62 

 

4.1.3 Swedwood AB i Älmhult 

Swedwood i Älmhult producerar högkvalitativa pigmentlackerade köks- och garderobsfronter 

av MDF brädor (Medium Density Fiberboard) till IKEA. Swedwood är en av de största 

leverantörerna av fronter i Skandinavien och Europa. Produktionen i Älmhult består av fronter 

och så kallade täcksidor till IKEAs kök. Dessa kan se ut på alla möjliga sätt, till exempel 

plana, mönstrade, inglasade med flera. Det mesta som produceras här blir dessutom 

färglackerat på fronterna för bättre utseende och hållbarhet. Fabriken i Älmhult har en 

ungefärlig area ca 36 000 m² och ytterliggare 5 000 m² hyrs in för lagerhållning.63 

 

Produktionen börjar med att MDF brädor mottas och kontrolleras vid mottagningen genom 

diverse olika tester, till exempel konsistens, brädstorlek, defekter med mera. Vid fel så tas den 

pallen åt sidan och leverantören kontaktas. De korrekta varorna skickas till träbearbetningen, 

där de skär MDF brädorna till rätt storlekar och borrar även hål för handtag och annat. 

Därifrån skickas de vidare till fräsmaskinerna som gör de olika mönstren på luckorna. 

Därefter skickas dessa till olika spraylinjer beroende på hur mycket de ska färgläggas och 

lackeras. Vissa luckor lackeras inte alls och skickas då till packningen direkt medan de flesta 

andra luckor går vidare till lackeringen där fronterna färgläggs och lackeras. Efter lackeringen 

så gå de vidare till packningen där dessa dessförinnan kontrolleras för eventuella fel på 

produktion och färg. Här bedöms felen som antigen allvarliga eller åtgärdbara. De åtgärdbara 

skickas oftast tillbaka till lackeringen för ny omgång färg och lack. De allvarliga felen kan 

inte åtgärdas och kastas därför bort. Efter kontrollen så packas de mindre luckorna i den 

                                                
61 “The Swedwood Group”, 2005. 
62 Ibid. 
63 “Welcome to Swedwood AB Älmhult – a company within the Swedwood Group”, 2006. 
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manuella packlinjen medan de större luckorna packas med hjälp av automatiserade 

maskiner.64 

 

Swedwoodfabriken i Älmhult arbetar dygnet runt och rullar på tre skift och ett helgskift. 

Totalt har de ca 320 anställda inklusive 39 tjänstemän. Omsättningen ligger på över 500 

miljoner kronor och den totala produktionen är på omkring 2,5 miljoner m² färdigvaror per år. 

Det används ca 4,2 miljoner packmaterial och 1 miljon liter färg per år. 

Swedwood är väldigt kvalitets- och miljömedveten som de även kontinuerligt försöker att 

förbättra och effektivisera genom olika förbättringssätt och effektiviseringsmöjligheter. De 

försöker varje år att minska sina utsläpp och farliga avfall. Swedwood är därför ISO 

certifierade på dessa områden. ISO9001/2000 för kvalitet och ISO 14001 för miljö.65 

  

4.1.4 Strategi 

Swedwood har utvecklat ett gemensamt koncept för att samordna deras tillverkning och 

industriella utveckling. Detta koncept heter SWOP (Swedwood Way of Production) och har 

som mål att nå ”utmärkning på förvandlingen av trä till möbler”. SWOP är en management 

strategi baserad på generella och operationella principer, metoder och verktyg för att leda 

företaget och produktionsflödet.66 

 

SWOP är ett verktyg som, grundat på deras centrala värderingar, gör det möjligt för dem att 

förbättra hela tillverkningskedjan, från trä till färdiga möbler. På så sätt bibehålls den strikta 

kvalitetsnivå som efterfrågas av IKEAs kunder och deras behov. SWOP sätter individen i 

centrum och uppmuntrar till enskilda initiativ så att alla kan bidra med egna idéer och 

förbättringsförslag. Alla anställda blir på detta sätt delaktiga i förbättringsarbetet och kan 

påverka utvecklingen i Swedwood.67 

 

Basen i SWOP är enkelhet, låg kostnad, människor och entreprenörskap. Dessa är alla 

kärnvärderingar som genomsyrar företaget och dess strategi. Därtill så har de några principer 

för arbetssättet som ska leda till ett bättre fungerande företag. Dessa är samspel, 

standardisering och ständiga förbättringar. Ifall samspel kan skapas mellan arbetare och 

avdelningar så blir det en positiv effekt till att alltid hjälpas åt och föra företaget framåt 
                                                
64 “Welcome to Swedwood AB Älmhult – a company within the Swedwood Group”, 2006. 
65 Ibid. 
66 “The SWOP Manual 4.0”, 2005. 
67 Ibid. 
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tillsammans. Samspel är det viktigaste principen som ett företag måste uppfylla för att se 

utveckling i företaget. Standardisering i arbetet är viktigt eftersom det ger en bas som kan 

arbetas vidare med och förbättras, samtidigt som orsakerna till resultatet syns. Ständiga 

förbättringar är även det en viktig princip för att alltid försöka bli bättra på arbetssättet och 

produkterna samt utvecklas framåt med tidens gång. Följs alla aspekter i SWOP så sköter 

företaget sig själv och utvecklas framåt med bravur.68  

 

4.1.5 Mål och Vision 

Swedwoods överskådliga mål är att bli den världsledande IKEA leverantören av 

pigmentlackerade köks- och garderobsfronter. De vill etablera sig som ett ”modellföretag” – 

ett föredöme för IKEAs leverantörer med avseende på uppträdande, miljöhänsyn, säkerhet 

och kvalitet. Swedwood har även uppgiften att dela med sig av sitt branschkunnande till andra 

delar av IKEA-koncernen för att även hjälpa dem att effektivisera sig och bli bättre. De vill 

även göra produktionen så effektiv som möjligt så att de uppnår en konkurrenskraftig prisnivå 

och pålitliga leveranser, det vill säga ”att varje dag göra något bättre, men ingenting sämre än 

dagen innan”.69 

 

Med IKEAs tillväxt och ökningen av nyöppnade varuhus varje år, så pressar det Swedwood 

till att själva bli effektivare och bygga ut befintliga fabriker men även att expandera och 

öppna nya fabriker. Sedan företagsstarten har Swedwood ständigt byggt ut sina existerande 

fabriker samtidigt som de har startat nya fabriker varje år på andra regioner. För att uppnå hög 

produktionseffektivitet etablerar de stora nya och processorienterade produktionsanläggningar 

med modern teknik och med inriktning på optimalt utnyttjande av maskiner och råmaterial. 

Swedwoods erfarenhet av trädbearbetning och möbelproduktion utgör en utmärkt grund för en 

positiv utveckling.70 

 

Swedwoods vision är att de ska förbättra arbetsmiljön för sina anställda samt att utveckla 

säkerheten i fabrikerna för att skydda de anställda. De vill även förbättra och utveckla 

kvaliteten i varorna samt värna för miljön med minimala avfall via diverse reningsprocesser. 
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69 “The Swedwood Group”, s.5, 2005. 
70 Ibid. 
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Det slutliga målet är att kunna erbjuda IKEA lägre priser varje år samtidigt som de ökar 

kapaciteten i fabrikerna, då efterfrågan ständigt ökar för varje år.71 

 
 
4.2 Swedwoods uppföljning 

För att skydda Swedwood och undvika att sätta företaget i en ogynnsam situation kommer 

inga siffror eller relationer mellan dessa redovisas och tas upp i arbetet. Istället kommer ett 

logiskt resonemang användas för att understödja påståenden. 

 
Swedwood har idag en uppföljning (se bilaga 2)72 som består av nästan 100 mätetal indelade i 

8 övergripande kategorier, eller perspektiv. Uppföljningens layout ser ut på följande sätt73; 

 

Swedwood Jan. Feb. Mars Ack. 2007 Budget 2007 

Tillverkning 20 18 21 59 148 

Leveranssäkerhet 98 % 97 % 99 % 98 % 99 % 

Tabell 4.1 Swedwoods uppföljning (Källa: Swedwoods uppföljning) 

 

Företaget gör mätningar varje månad som sammanfattas i ett ackumulerat värde för året (som 

även kan vara i genomsnitt, se ”leveranssäkerhet” i exemplet ovan) samt ett budgeterat för 

samma år. Det budgeterade värdet visar önskat resultat efter årets slut. På så sätt kan 

jämförelser göras mellan olika månader, samt jämföra prestationen med målet (budgeterade 

värdet). Uppföljningen sammanställs då koncernens huvudkontor kräver just denna 

uppföljningstyp. Syftet är att den ska användas av ledningsgruppen som ett verktyg i den 

strategiska styrningen och beslutsfattandet. Övriga avdelningar har inte några specifika 

uppföljningsformalia utan dessa sker baserade på erfarenhet och behov. 

Uppföljningen är uppdelad i följande åtta kategorier (se bilaga 1, källa för tabellerna nedan); 

• Marknad och Affär (Market & Business) 

• Underhåll (Maintenance) 

• Råmaterial (Raw material) 

• Produktbredd (Range development) 

• Produktion (Production) 

• Logistik (Logistic) 

                                                
71 “Welcome to Swedwood AB Älmhult – a company within the Swedwood Group”, 2006. 
72 Swedwoods interna databas. 
73 Siffrorna är endast exempel och har ingenting med Swedwoods prestation att göra. Endast layouten är identisk. 
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• Kvalitet (Quality) 

• Omgivning, hälsa och säkerhet (Environment, Health and Safety) 

• Mänskliga resurser (Human resource) 

 

4.1.1 Marknad och affär 

I denna kategori följs och mäts följande punkter upp; 

• Marknadsandel; andel av IKEAs totala köksförsäljning. Denna mäts i procent och följs 

upp en gång i kvartalet. 

• Årlig försäljning/prognos/order/produktion; försäljning för den gånga perioden på året 

redovisas på årsbasis (dvs. multipliceras med den tid som är kvar på året,) för att 

kunna se hur det ligger till om försäljningen skulle fortsätta vara konstant resten av 

året. Samma princip används vid mätning av prognos (IKEAs prognos på efterfrågan), 

order (mängden beställda varor av IKEA, dvs. är lika stor som försäljningen om 

företaget lyckas uppfylla alla) och produktion. 

• Servicenivå S1, S2, S3; mätningarna är i procent 

och utförs av IKEA. Servicenivån är uppdelad i 

de olika prioriteringsnivåerna produkterna har 

där S1 är den högsta nivån (produkten måste 

alltid finnas) och S3 den lägsta (biprodukt, 

säsongsbaserad). 

• Distribution DC/Transit/Varuhus; mäts i procent 

av totala leveranserna. Distributionen är 

uppdelad i DC (distributionscentral, inrikes 

försäljning), transit (utrikesförsäljning) samt 

varuhus (direkt försäljning).     Tabell 4.2 Marknad 

• Prisnivå; är format som ett index där år 2003 = 100. Dessa är viktigt mätetal då 

Swedwood har stora krav från IKEA att kunna sänka priserna varje år. 

• Vidare mäts även ledtider, lagerstatus, returnerade produkter med mera. 

 
 
4.1.2 Underhåll    

Andel planerade stopp av totala; mäts i procent och visar hur 

stor andel av de totala maskinstoppen som är planerade. 

     Tabell 4.3 Underhåll 

MARKET & BUSINESS 
 - Market share of IKEAs BA4 sales % 
 - Yealy sales IKEA tpcs 
 - Yearly forecast IKEA tpcs 
 - Yearly orders tpcs 
 - Yearly production tpcs 
 - Stock status (Total) tpcs 
 - Service-level (IKEA) - S1 % 
 - Service-level (IKEA) - S2 % 
 - Service-level (IKEA) - S3 % 
 - Order lead-time (IKEA) days 
 - Distribution (IKEA) - DC % 
 - Distribution (IKEA) - Transit % 
 - Distribution (IKEA) - Direct store % 
 - Claimed value (IKEA) TEURO 
 - Customer return (CRS IKEA) % 
 - Price-level development (FY03 = 100) 

MAINTENANCE: 
 - Availability (bottleneck) 
 - Ratio planned/total maintenance %
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4.1.3 Råmaterial 

Mätningarna görs på leverantörens prisnivå (år 2003 

=100 i index), liknande den som görs mot IKEA, samt 

avkastning på direkt material.  

 
  

 
 Tabell 4.4 Råmaterial 
 

4.1.4 Produktbredd 

I denna kategori mäts antalet olika artiklar som finns i 

utbudet samt antalet olika artiklar som är efterfrågade 

varje månad.                    Tabell 4.5 Produktbredd 

 
4.1.5 Produktion 

De viktigaste punkterna i kategorin ”produktion” är följande; 

• Producerat antal; mäts i både kvadratmeter men 

även antal artiklar och redovisas därefter. 

Swedwood har även punkter där de redovisar 

siffror i ”antal/dag” och ”antal/arbetstimme”. 

• Kapacitetsutnyttjande; mäts som ett OEE-tal. 

Detta tal (Overall Equipment Efficiency) är ett 

mått på hur mycket maskinen utnyttjas. Det som 

mäts är arean, hastigheten, samt antalet 

potentiella arbetstimmar/dag på rullbandet (dvs. 

24h subtraherat med planerade maskinstopp). 

Därefter fås ett potentiellt antal kvadratmeter 

som kan gå igenom maskinen per dag. Detta 

ställs mot utfallet. OEE-talet brukar oftast vara 

låg (15-35 %) då det inte går att ta upp hela 

rullbandet eftersom det måste finnas mellanrum  Tabell 4.6 Produktion 

mellan artiklarna, samt att många oplanerade maskintopp uppkommer. 

  

 

RAW-MATERIAL: 
 - Price development (FY03 = 100) 
    incl. exch.rate (FY03 = 100) 
 - Delivery security % 
 - Yield MDF % 
 - Yield lacquer % (roller-coater) 
 - Yield lacquer % (wide spray water) 
 - Yield lacquer % (wide spray solvens) 
 - Yield lacquer % (narrow spray) 

RANGE DEVELOPMENT: 
 - Number of articles  
 - In going range (no.of articles) 
 - Out going range (no.of articles) 

PRODUCTION: 
 - No.of working hours direct labour 
 - No.of working hours indirect labour 
 - No.of working days/period 
 - Produced no.of square-metre 
 - Produced no.of articles 
 - Square metre/day 
 - Square-metre/direct working hour 
 - Articles/day 
 - Articles/direct working hour 
 - Capacity utilisation % 
 - OEE wood & board (DET B44) % 
 - OEE surface (roller coater G40/G41) %
 - OEE surface (wide spray G15/16) % 
 - OEE surface (wide spray G17) % 
 - OEE surface (wide spray G26) % 
 - OEE surface (edge spray) % 
 - OEE assembling % 
 - OEE packing % 
 - Prevailing bottle-neck  
 - Setup time bottle-neck, minutes 
 - Shift-utilisation bottle-neck  
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4.1.6 Logistik 

• Ledtider; mäts i antalet dagar och består av två 

punkter. Ledtid för leverantören men även för 

den egna produktionen. 

• Leveranssäkerhet: mäts i procent. Den egna 

leveranssäkerheten för utgående produkter.  Tabell 4.7 Logistik 

 

4.1.7 Kvalitet 

• Defekta produkter; mäts i andel av totala antalet 

producerade produkter. Mäts för varje potentiellt 

kategori fel som kan uppstå (t.ex. skada på trä, 

felaktiga träbearbetning, lackfel etc.). 

• Kassationer; samma som ”defekta produkter”. 

Tabell 4.8 Kvalitet 

 

4.1.8 Omgivning, hälsa och säkerhet (EHS) 

I denna kategori behandlas konsumtionen av 

förbrukningsmaterial som olja, el, lackeringsmedel mm. 

Likaså tas antalet arbetsolyckor upp samt den 

övergripande 5S- nivån, som är en intern 

prestationsmätning. 

 

     Tabell 4.9 EHS 

 
4.1.9 Mänskliga resurser 

I denna kategori mäts bland annat antalet anställda, 

inhyrd arbetskraft, sjukfrånvaro och 

personalomsättning. 

 

 

* De punkter som inte tas upp, men finns med i 

uppföljningen, är antingen otvivelaktiga till sin 

betydelse eller så pass irrelevanta att de är försumbara.          Tabell 4.10 Mänskliga resurser 

LOGISTIC: 
 - Lead-time Raw-material (MRM) days 
 - Lead-time WIP (MRM) days 
 - Lead-time FG stock (MRM) days 
 - Delivery Accuracy Finished goods % 
 - Number of active articles/month 
 - Ratio active articles/month and total  

QUALITY: 
 - Defect pcs/produced (Moulder) % 
 - Defect pcs/produced (DET) % 
 - Defect pcs/produced (Surface) % 
 - Defect pcs/produced (Assembly) % 
 - Scrap pcs/produced (Moulder) % 
 - Scrap pcs/produced (DET) % 
 - Scrap pcs/produced (Assembley) % 
 - Scrap pcs/produced (Surface) % 

EHS & SWOP: 
Environment: 
 - Purchased quantity of solvent, ton 
 - Lacquer (waste) to destruction, ton 
 - Energy consumption, MWh 
 - Oil consumption, m3 
 - Emission of solvents, ton 
Saftey: 
 - No.of incidents (work accidents) 
SWOP: 
 - Over-all 5S level 

HUMAN RESOURCE: 
 - No.of employees - total 
 - No.of employees - direct 
 - No.of employees - indirect 
 - No.of employees - white collars 
-  No.of hired people 
-  Overtime % 
 - Sickness ratio - total % 
 - Sickness ratio short-time % < 2 weeks 
 - Sickness ratio long-time % > 2 weeks 
 - Turn-over of employees  
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4.2 Problem med uppföljningen 

Själva problematiken i uppföljningen grundar sig i, enligt ekonomichefen Olle Carlsson, den 

enorma mängd information som redovisas. Detta leder till att ledningen inte kan särskilja det 

viktigaste utan det försvinner i havet av information.74 De använder sig av väldigt många 

mätetal men utan att veta vilka som är företagets verkliga nyckeltal. Detta leder till att de inte 

får en helhetsbild av företagets och avdelningarnas prestation samtidigt som det saknas en röd 

tråd i mätningarna.75 Denna uppföljning menar ledningen ”lever sitt eget liv”, det vill säga 

den görs på grund av att de har krav från koncernledningen, men används i regel inte av 

ledningen i Älmhult. Därmed saknas det helt en uppföljning som kan användas fullt ut. Likaså 

finns det flera punkter i uppföljningen som inte mäts, mäts väldigt sällan eller inte förändras 

på långa perioder (3-12 månader). Detta återspeglar även prestationsmätningarna och 

utvärderingen i de olika avdelningarna i företaget.76  

 

Den största konsekvensen får produktionsavdelningen erfara. En metafor som 

produktionschefen, Nicklas Borgman, använder för att förklara problemet är; ”för den 

enskilde operatören är det som att kasta ett bowlingklot, gå hem och få reda på efter en 

månad hur många käglor han/hon har vält”. Detta uttryck beskriver kärnan i problematiken. 

Operatörerna vet inte om det har gått bra eller mindre bra innan de ska gå hem från jobbet. 

Detta leder även till att operatören inte vet vad han/hon ska göra annorlunda för att bli bättre. 

Företaget har en viss uppföljning med de anställda men den sker för sällan och är svår att 

relatera till den enskilda insatsen. Likaså sker denna uppföljning lång tid efter insatsen och är 

därmed inte aktuell för operatören. Produktionschefen vill att varje operatör vet, innan denne 

går hem, om de ska vara nöjd med dagens arbete eller inte, oavsett andras prestation.77 För att 

uppföljningen och prestationsmätningen ska vara bra måste den visa företagets prestation, 

relativt strategin, med så lite information som möjligt. Måldelningen ska vara så pass 

koordinerad i företaget så att varje enskild anställd kan relatera sin prestation mot den 

övergripande uppföljningen.78 

 

 

 

                                                
74 Olle Carlsson, Ekonomichef, Swedwood AB, Älmhult, 2007-03-12. 
75 Niclas Johansson, Verkställande direktör, Swedwood AB. Älmhult, 2007-03-19. 
76 Olle Carlsson, Ekonomichef, Swedwood AB, Älmhult, 2007-03-12. 
77 Nicklas Borgman, Produktionschef, Swedwood AB, Älmhult, 2007-03-16. 
78 Niclas Johansson, Verkställande direktör, Swedwood AB. Älmhult, 2007-03-19. 
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4.3 Perspektiv 

I dag har Swedwood inte några klara uppdelningar/perspektiv utan har kategoriserat 

uppföljningen i ett tiotal kategorier. Dessa kategorier sträcker sig oftast mellan olika 

avdelningar och moment i företaget och därmed leder det till svårigheter vid tolkning av 

information och härledning av densamma. Då Swedwood har klara mål och strategi som de 

tillämpar och arbetar med kontinuerligt bör perspektiven utformas så att de passar dessa två. 

Swedwoods två huvudmål är att;79 

• Kunna mätta efterfrågan från IKEA 

• Kunna erbjuda lågt pris till IKEA 

 

Dessa två punkter utgör hela grunden för Swedwoods strategi och mål. Vidare kan två andra 

mål urskiljas, som också måste uppfyllas;80 

• Generera vinster 

• Ta hand om och utveckla sina anställda 

 

Detta leder till att de perspektiv som ska följas upp både ska passa dagens organisations-

uppbyggnad samt strategi och mål. Målen ovan ger två självklara perspektiv; Kund och 

Produktion. Då de viktigaste målen är att mätta efterfrågan och erbjuda lågt pris så blir de två 

perspektiven givna. Ett perspektiv som följer dessa två mål är också ”Inköp/Leverantör” då 

inköp och leverantörer påverkar både produktionsmängden och priset. Personalperspektivet 

ingår i ett av de fyra målen men genomsyrar samtliga mål och därmed bör företaget även följa 

upp detta perspektiv. Det sista perspektivet är ”Miljö”, då det både finns en etisk bakgrund 

men även en företagsekonomisk. Om det etiska bortses helt, så måste ändå Swedwood följa 

upp sin påverkan på miljön, då det finns gränser och ramar för hur stora utsläpp Swedwood 

får göra. Skulle dessa gränser överskridas skulle det leda till total stopp i produktionen, som 

skulle vara förödande för företaget. Vinsterna påverkas direkt av prestationen mot IKEA, 

produktionsvolymen samt försäljningspriset. Därmed har hänsyn tagits till detta mål då 

perspektiven utformades.  

 

 

 

 
                                                
79 “The Swedwood Group”, s.5, 2005. 
80 Ibid. 
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Uppföljningen får följande utseende; 

 
Figur 4.1 Uppföljning (Källa: Egen bearbetning) 

 

Dessa fem perspektiv kan likställas med avdelningar då denna uppdelning redan finns i 

företaget (med respektive ansvarig) men har inte använts i den tidigare uppföljningen.  

Varje perspektiv/avdelning kommer ha egna mätetal (Performance Indicators, PI) som visar 

den enskilda avdelningens prestation. Därefter kommer vissa av dessa PI-tal ”skickas” vidare 

uppåt till ledningen och kommer vara nyckeltal (Key Performance Indicators, KPI). 

Anledningen till detta är att informationen ska bli mindre ju högre upp i organisationen den 

kommer, samtidigt som den blir mer övergripande. Den som t ex är kundansvarig behöver 

mer detaljerad information om sin avdelnings prestation än vad ledningsgruppen behöver. 

Detta system skulle minska mängden information till ledningsgruppen samtidigt som all 

nödvändig information tas upp och används i uppföljning och beslutsfattande. 

 

4.3.1 Kundperspektivet 

De mätetal som ska visa prestationen mot kund bör innefatta prisnivån, produktion relativt 

efterfrågan, utveckling samt anknytning till resultaträkningen. Detta var svaren som gavs efter 

intervjuer med ekonomichefen (Olle Carlsson), VD:n (Niklas Johansson) samt 

produktionschefen (Nicklas Borgman).  

 

Genom vidare undersökningar och intervjuer började fler och fler personer och fakta peka på 

endast ett fåtal mätetal som var helt avgörande för prestationen mot kund. Detta resulterade i 

följande mätetal som krävs för att kunna besvara samtliga frågor rörande prestationen mot 

kund; 

• Intäkter (kr) 

• Försäljningsprisnivå (index) 

• Lager (antal dagar) 

• Annullerade pallar (antal annullerade pallar av totalt beställda pallar) 

• Marknadsandelar (i procent) 

Uppföljning

PI Kund PI Produktion PI Inköp/Leverantör PI Personal PI Miljö



 36

 

Intäkter ska mätas i kronor för att relateras till resultaträkningen och sätta ett värde på 

produktionen. Försäljningsprisindex ska mätas genom att beslut tas för ett basår med index 

100 och därefter kontinuerligt mäts prisutvecklingen relativt basåret. Lager ska mätas i antal 

dagar för att se om Swedwoods kapacitet räcker för att mätta efterfrågan under högsäsongen. 

Då företaget har helt stopp under vissa veckor så måste de fylla upp ett tillräckligt stort lager 

under året, förutom den vanliga produktionen. Antal annullerade pallar ska mätas som antal 

beställda pallar som annulleras, relativt totala antalet beställda pallar. Detta för att se hur 

många order från IKEA som Swedwood missar (det vill säga skillnaden mellan Swedwoods 

kapacitet och IKEAs efterfrågan). Marknadsandel beräknas som hur stor andel Swedwoods 

produkter utgör av IKEAs totala intäkter. Detta ska mätas för att se utvecklingen gentemot 

slutkonsument. Samtliga dessa mätetal mäts idag och inga åtgärder behöver göras då 

informationen redan finns tillgängligt.  

 

Om prestationen mot kund har varit bra betyder det att all efterfrågan har mättats, det vill säga 

inga annullerade pallar samt att lagret har fyllts till den behövda nivån. Likaså har det lett till 

höga intäkter, då stora volymer har sålts. Förutom själva försäljningen så måste även priset 

sänkas (och därmed de egna kostnaderna) och har företaget gjort en bra prestation så har 

priset då sjunkit. Detta leder till att IKEAs vinst blir högre på produkterna och därmed ges den 

större plats i varuhusen och då ökar Swedwoods marknadsandelar. Med detta hypotetiska 

resonemang har dessa mätetal prövats och visats beskriva den avsedda aktiviteten. En 

undersökning av Swedwoods historiska data ha visat samma tendenser som resonemanget 

antydde. Anledningen till varför inte kvalitet mot kund tas upp är att IKEA värderar och 

kräver att Swedwood tillgodoser efterfrågan och kontinuerligt sänker priserna. Idag spelar inte 

kvaliteten någon större roll eftersom Swedwood har stränga kontroller på att deras produkter 

klarar kvalitetsgränserna. Om kvaliteten inte är tillfredsställande så skickas produkterna 

tillbaka till Swedwood. Rent ekonomiskt så har kvaliteten inte någon direkt påverkan på 

Swedwoods ekonomi så länge de lyckas producera den volym som IKEA behöver. Då spelar 

det ingen roll hur stora kassationer Swedwood gör eller hur många returneringar företaget får 

från IKEA. 
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Detta får följande utseende på avdelningsnivåns uppföljning; 

 
Figur 4.2 KPI Kund (Källa: Egen bearbetning) 

 

Då prestationen mot kund är så pass viktig har samtliga mätetalen klassats som nyckeltal och 

bör användas av ledningsgruppen. Skillnaden blir att kundansvarige kommer att veta mer 

ingående anledningen till de olika siffrorna och kan specificera orsaken till prestationen. 

 

4.3.2 Produktionsperspektivet 

Eftersom produktionen är helt automatiserad är utnyttjandet av maskinerna den avgörande 

faktorn för produktionen. OEE-talet mäter detta på ett bra sätt men den behöver utvidgas, för 

att öka operatörernas förståelse, samtidigt som den måste den kompletteras. Anledningen till 

att komplettering är nödvändig är att operatörernas prestation måste mätas. Även om 

maskinerna sköter det mesta av arbetet så finns det vissa moment som operatörerna utför, som 

är helt vitala. Artiklar måste sättas på ett optimalt sätt, på rullbanden, så att maskinerna 

utnyttjas maximalt. Operatörerna måste också sköta och underhålla maskinerna på ett sådant 

sätt så att oplanerade stopp minskar och att maskinen fungerar som den ska när den är igång. 

Detta är utgångsläget i produktionsavdelningen enligt produktionschefen Nicklas Borgman 

och produktionsledarna. 

 

Genom intervjuer med produktionschefen, produktionsledarna, skiftledare samt vissa 

operatörer visade det sig att PI-talen för produktionen bör delas in i tre kategorier; 

produktivitet, fel och kostnader. Produktivitet skulle bestämmas på bästa sätt genom 

mätningar av OEE-talet för varje maskin, den totala outputen samt ledtiden för produktionen. 

Om Swedwood har varit produktiva så har de höga OEE-tal det vill säga maskinerna utnyttjas 

PI/KPI Kund

Finansiell Icke-finansiell 

•Intäkter 
•Förs pris nivå 

•Annullerade pallar 
•Lager 
•Marknadsandel 
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maximalt. Om OEE-talet är högt så har ledtiden varit kort (eller enligt mål) och inga 

stillestånd har funnits. Som ett resultat av detta har outputen varit hög. För att kontrollera att 

det som har producerats håller kvalitetskraven, så kompletteras produktiviteten med 

mätningar av kassationer och omarbeten. Om Swedwood har utvecklat processerna i 

produktionen och arbetarna är kvalitetsmedvetna så har även kassationer och omarbeten varit 

låga, även om outputen ökar. I den sista kategorin mäts kostnaderna för att kontrollera så att 

inte den ökade outputen har skett på grund av att det har använts mer resurser per artikel. De 

bör mäta åtgången av förbrukningsmaterial (det vill säga material som påverkas direkt av 

produktionsvolymen) samt oplanerade stopp för att se om maskinerna har varit tvungna att 

repareras och hur mycket.  

Detta leder till följande PI-tal; 

• OEE-tal (%) 

• Ledtid (dagar) 

• Output (m2) 

• Kassationer (% av total output) 

• Omarbeten (% av total output) 

• Förbrukningsmaterial (antal ton) 

• Oplanerade stopp (% av den totala potentiella maskintiden) 

 

Översiktligt får uppföljning för produktionen följande struktur; 

 
Figur 4.3 PI Produktion (Källa: Egen bearbetning) 

Mycket av den nödvändiga informationen, som behövs till dessa tal, finns idag i företaget 

men vissa åtgärder behöver göras; 

PI Produktion

Produktivitet 

•OEE 
•Output 
•Ledtid (produktion) 

Produktionskostnader 

Fel Driftomkostnader 

•Kassationer 
•Omarbeten 

•Oplanerade stopp 
•Förbrukningsmaterial
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• Utforma en standard för hur de olika maskinerna ska utnyttjas det vill säga hur 

operatören ska lägga på de olika artiklarna för optimal användning av maskinens 

kapacitet. Detta kan göras i form av en katalog med bilder för olika artiklar. En sådan 

åtgärd sätter en standard så att mindre erfarna arbetare lär sig korrekt från början. 

Detta påverkar prestationen och är en del i mätningen. 

• Vissa instrument kan komma att behöva installeras för att gynna 

prestationsmätningarna. De instrument som behövs, är mätningar för output/maskin 

och skift samt antal kassationer per maskin och skift. Det måste även ta fram siffror på 

hur stor kapacitet varje maskin har för varje artikel. Detta för att kunna ha något att 

orientera sig mot när företaget sätter upp målen för varje maskin. 

• Det behöver finnas en visuell ”uppföljning” för varje grupp och skift. Detta kan vara i 

form av en whiteboardtavla eller dylikt. Där ska de anställda kunna se målen för dagen 

samt hur stort antal order de har gjort vid vilken tidpunkt som helst under skiftet. Detta 

för att förstärka operatörernas fokus på de viktigaste målen. 

 

Det vägledande talet för produktionschefen bör vara OEE-talet för varje avdelning 

(maskinverkstad, lackering och paketering). OEE-talet ska även vara vägledande för 

produktionsledarna, där de dock ska använda sig av OEE-talet för varje maskin inom den 

egna avdelningen. Vidare ska även skiftledare använda OEE-talen för varje maskin i den egna 

avdelningen dock endast under det egna skiftet. Operatörer bör inte använda OEE-talet som 

prestationsmätning utan bör använda tal som är närmare knutna till den dagliga uppgiften. Det 

räcker att utsöndra OEE-talet till sina beståndsdelar för att hitta lämpliga tal. Operatören kan 

fokusera på antal maskintimmar, output och kassationer. Ju bättre underhåll av maskin desto 

fler maskintimmar, ju bättre utnyttjande av maskinen desto högre output och ju färre 

kassationer desto högre output och kvalitet. Samtidigt så baseras OEE-talet på dessa tre 

mätetal, det vill säga samtliga mätningar är koordinerade. Anledningen till den stora fokus på 

OEE-talet är att den tar hänsyn till många olika aspekter och att, då hela produktionen är 

automatiserad, maskinutnyttjandet är den enskilt viktigaste faktorn. 

 

 

 

 

De tal som ska fungera som KPI-tal och användas av ledningsgruppens uppföljning ser ut på 

följande sätt; 
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Figur 4.4 KPI Produktion (Källa: Egen bearbetning) 

 

Samtliga tal bör vara med, förutom ledtiden och förbrukningsmaterial. Ledtiden finns som  

PI-tal för att kunna lokalisera fel och hjälpa till i planeringen. Men på ledningsnivå är den 

överflödig utan produktiviteten återspeglas i OEE-talet och outputen. Förbrukningsmaterialet 

behöver inte heller användas av ledningen utan det räcker att produktionen följer upp den 

egna resursförbrukningen. OEE-talet ska vara med som KPI dock endast för de maskiner som 

är flaskhalsar, då det är de som har störst påverkan på prestationen. 

 

4.3.3 Inköps- och leverantörsperspektivet 

Inköpsavdelningen planerar sina inköp efter produktionens planering. Oftast har de ett 

buffertlager ifall leveransen uteblir i tid. Men i slutändan så påverkar försenade och 

ofullständiga leveranser produktionen men även försäljningen och därmed intäkterna. Därför 

är det av största vikt att leverantören levererar rätt mängd varor, av rätt kvalitet i rätt tid. 

Förutom det så måste leverantören erbjuda konkurrenskraftiga priser så att även Swedwood 

kan ha en vinstmarginal när varorna förädlas och säljs vidare. Hittills finns det ingen 

uppföljning av leverantörernas prestation. Det enda som följs upp idag är leverantörernas 

prisnivå. Detta är inköpsansvarigas beskrivning av den rådande situationen i 

inköpsavdelningen. 

 

 

För att kunna mäta inköpets/leverantörens prestation har intervjuer med behöriga visat på två 

viktiga punkter; prisnivå och leverantörens direkta prestation mot Swedwood. I dagsläget är 

de nöjda med prisnivå-mätningarna där de mäter nivån som ett index med ett basår. Därmed 
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finns det ingen anledning att förändra denna. Leverantörens direkta prestation kan delas in i 

tre olika mätetal; leveranssäkerhet, kvalitet samt ledtid. Anledningen till att andra aspekter 

inte behandlas beror på tillvägagångssättet och avtalet mellan Swedwood och leverantör. När 

en order upprättas fås en estimerad tid på när ordern kan levereras. Swedwood tar inte emot 

delade partier utan ordern måste vara fullständig för att mottagning ska ske. Därefter görs 

stickprover på varje pall. Visar stickproverna felaktiga värden skickas hela pallen tillbaka till 

leverantör. I och med detta så leder det till att de relevanta mätetalen är leveranssäkerhet, 

kvalitet och ledtid. Undersökningar visade att Swedwoods två största leverantörer (Karlit och 

Akzo Nobel) utgör över 80 % av inköpen och därmed räcker det endast med uppföljning av 

deras prestation. Detta leder till att PI-talen för avdelningen blir följande; 

• Prisnivå (index) 

• Leveranssäkerhet (andel leveranser i tid av totala antalet leveranser, %) 

• Ledtid (antal dagar från beställning till leverans) 

• Kvalitet (andel av pallarna som är korrekta av totala antalet pallar, %) 

 

Uppföljningsstrukturen får då följande utseende för avdelningen; 

 
Figur 4.5 PI Inköp/Leverantör (Källa: Egen bearbetning) 

 

All information som behövs till framtagningen av dessa tal finns redan tillgänglig i företagets 

databaser. Dessa tal bör formas på så sätt att de ger ett samlingsbetyg för varje leverantör (av 

de två stora) och inte att varje leverantör har tre mätetal var, vid ledningsuppföljningen. Som 

PI-tal bör de vara separerade så att orsakerna kan relateras på ett bättre och precisare sätt men 

i ledningen räcker det med ett enda tal, förutom prisnivå som ska vara för sig. 

För att dessa tre tal ska kunna vissa ett samlingsbetyg för leverantörsprestation måste deras 

enskilda påverkan på företaget undersökas. Leveranssäkerheten har varit väldigt viktig och 

har stor påverkan på produktionen. Om en leverantör är försenad en dag kan det leda till att 
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 42

flera maskiner står stilla i tre skift. Samtidigt så finns det oftast ett buffertlager som delvis kan 

täcka upp en försening. Leverantörens ledtid har visat sig ha en relativt liten påverkan på 

Swedwood. Inköpsavdelningen känner oftast till leverantörens ledtider och därför lägger de 

beställningen så att leveransen sammanfaller med behovet. Eftersom produktionen har en 

planering som sträcker sig i över en månad framåt så brukar inte leverantörens ledtid ha en 

större betydelse. Dock så kan en kort ledtid vara bra om ett oförväntat behov skulle uppstå 

och material behövs på kort varsel. Kvaliteten på de ankomna pallarna har visat sig ha den 

största påverkan på företaget. Om en pall inte uppfyller kvalitetskraven måste den skickas 

tillbaka, produceras på nytt hos leverantören, skickas igen till Swedwood, kontrolleras och 

först då kan den användas. Detta tar alldeles för lång tid och kan få stora ekonomiska 

konsekvenser. 

 

Genom en undersökning av databasen samt intervjuer med behöriga så har följande 

koefficienter tagits fram; 15 % av samlingsbetyget ska påverkas av ledtiden, 35 % av 

leveranssäkerheten och 50 % av kvaliteten. 

Följande exempel visar hur samlingsbetyget ska tas fram; 

PI Utfall Mål Koefficient Index 
Ledtid 8 dagar 6 dagar 15 11 
Lev säkerhet 94 % 100 % 35 33 
Kvalitet 96 % 100 % 50 48 
Samlingsbetyg       92 
Tabell 4.11 Samlingsbetyget för leverantörer (Källa: Egen bearbetning) 

 

Beräkningen av index sker på följande sätt; 

Ledtid – (6/8)*15 = 11,25 ≈ 11 

Lev säkerhet – (94/100)*35 = 32,9 ≈ 33 

Kvalitet – (96/100)*50 = 48 

Betyget blir summan av samtliga index och får ett värde mellan 0-100, där 100 är en 

prestation helt enligt förväntningar och mål. Vid beräkning av indexet divideras ”mål” med 

”utfall” när prestationen önskas vara så lågt som möjligt (till exempel ledtiden ska vara så låg 

som möjligt). ”Utfall” divideras med ”mål” när prestationen ska vara så hög som möjligt 

(leveranssäkerhet, kvalitet). 

 

Detta leder till att KPI-talen för ledningen blir följande; 
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 Figur 4.6 KPI Inköp/Leverantör (Källa: Egen bearbetning) 

 

Där prisnivån är identisk med den som används som PI-tal och leverantörsprestationen är 

samlingsbetyget för leverantörerna Karlits och Akzo Nobels prestation. 

 

4.3.4 Personalperspektivet 

Trots den fullständigt automatiserade produktionen så har personalen fortfarande en 

nyckelroll i företaget. Deras prestation tas upp i samband med produktionen men där borde 

även företagets prestation mot personalen tas upp. Företaget borde belysa arbetsmiljön och 

personalens utveckling lika mycket som det företagsekonomiska. Detta är personalchefen Per 

Karlssons syn på situationen. I den tidigare uppföljningen har det funnits många mätetal som 

är knutan till personalen men dessa har varit alldeles för många och de bör kunna minskas till 

endast några stycken. Detta resulterar i två kategorier; arbetsmiljö och kostnader. Som det har 

nämnts tidigare så tas anställdas prestation upp under produktionen och därmed behöver det 

inte tas upp under detta perspektiv. Kategorin ”arbetsmiljö” ska innefatta utbildning, för att 

täcka utvecklingen, men även anställdas miljö i form av arbetsskador, personalomsättning 

samt sjukfrånvaro. Under ”kostnader” ska ”resursförbrukningen” ses över, det vill säga hur 

många arbetstimmar som använts under perioden samt antalet anställda och den sammanlagda 

lönekostnaden för perioden. På så sätt kan ledningen relatera till resultaträkningen samtidigt 

som de kan se anställdas arbetsmiljö, trivsel och utveckling. 

 

 

 

Detta leder till avdelningens PI-tal, som är följande; 

• Personalomsättning (ggr) 
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• Sjukfrånvaro (andel av total arbetstid, %) 

• Arbetsolyckor (antal) 

• Utbildning (antal timmar per anställd) 

• Arbetstimmar (antal arbetstimmar) 

• Antal anställda (antal) 

• Lönekostnad (kr) 

 

Swedwood har all information som behövs för att dessa tal ska kunna tas fram. 

Om det råder en bra arbetsmiljö på företaget så trivs anställda (låg personalomsättning, låg 

sjukfrånvaro) och arbetsplatsen är säker (få olyckor, låg sjukfrånvaro).  Vidare kan även ses 

hur mycket resurser som har förbrukats (lönekostnad) och orsaken kan förklaras av antal 

arbetstimmar och anställda. Detta kan sättas i relation med output och intäkter för att få en 

bättre uppfattning av företagets prestation. 

 
Strukturen för PI-talen får följande utseende; 

 
Figur 4.7 PI Personal (Källa: Egen bearbetning) 

 

Vid framtagandet av dessa tal kan både arbetsmiljön i företaget ses men även användningen 

av anställda. Likaså kan det enkelt härledas orsakerna vid alarmerande värden på något av PI-

talen. De tal som bör användas av ledningen och utgör KPI-talen är ”antal arbetstimmar” och 

”sjukfrånvaro”. Anledningen till att endast två tal används som KPI är den starka relationen 

som finns mellan talen och därmed blir de två KPI-talen representativa för samtliga PI-talen. 

Om ”antal arbetstimmar” är högt så har det påverkat lönekostnaden och samtidigt vet 

personalchefen om antal anställda har ökat eller om ökningen av arbetstimmar beror på 
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övertid. Vidare så tyder en hög ”sjukfrånvaro” på arbetsolyckor och även en högre 

personalomsättning. Detta har efter undersökningar haft ett historiskt samband i Swedwood. 

Utbildningen är viktig att följa upp men det räcker om de personalansvariga ser över talet. På 

ledningsnivå skulle talet ha varit överflödigt. 

 

4.3.5 Miljöperspektivet 

Swedwood måste ansöka om utsläppsrättigheter flera år i förväg hos miljödomstolen för att 

eventuellt kunna bedriva sin verksamhet. Miljödomstolen beslutar över de gränsvärden som 

gäller för Swedwood de kommande åren. Om något av värdena överskrids måste hela 

fabriken stängas med omedelbar verkan tills detta har åtgärdats. De tre viktigaste 

gränsvärdena berör ljudnivå, stoftutsläpp och lösningsmedelsutsläpp. Detta är 

förutsättningarna såsom miljöchefen Marcus Gunnarsson beskriver det. Ljudnivån mäts 

endast då någon granne anmäler en för hög ljudnivå. I det fallet anlitas en oberoende konsult 

som utför mätningarna. Om ljudnivån överstiger gränsvärdet måste detta genast åtgärdas, 

genom exempelvis avstängning av maskiner. Anmälningarna är dock en väldigt sällsynt 

företeelse och likaså en hög ljudnivå. Mätningarna görs inte regelbundet utan endast vid 

anmälningar. Dessa faktorer leder till att ljudnivån inte bör följas upp kontinuerligt utan 

endast om det förekommer problem med anmälningar och hög ljudnivå under en längre 

period. Utsläpp av stoft regleras genom ett mätinstrument som mäter utsläpp av stoft per 

kubikmeter. Swedwood måste rena det mesta av utsläppen och får släppa ut endast 100 mg 

stoft per kubikmeter. Det senaste årets resultat har varit långt under gränsen, endast 8 mg per 

kubikmeter. Företaget planerar att installera ytterligare en filtreringsmaskin där de förväntar 

sig att utsläppen kommer att sjunka till endast 2-3 mg. Anledningen till nyinvesteringen är att 

maskinparken utvidgas likaså och för att inte endast förlita sig på den gamla 

filtreringsmaskinen, där utsläppen skulle ha ökat, så valde de en riskfri lösning. Då detta mäts 

kontinuerlig och är en viktig faktor som kan få allvarliga konsekvenser vid misskötsel så bör 

det ofta följas upp. Det tredje, reglerade utsläppet var lösningsmedel. Swedwood renar ca 99 

% av all utsläpp genom sina reningsmaskiner. Det beslutade gränsvärdet för utsläpp av 

lösningsmedel är 40 ton per kalenderår. Swedwood släpper idag ut ca 12 ton lösningsmedel 

per år och har därmed stora marginaler. Även här planeras en utvidgning av 

reningsmaskinerna och ledningen förväntar sig ännu mindre utsläpp i framtiden. Dock så bör 

detta följas upp då ett fel på reningsmaskinerna skulle leda till att flera ton släpps ut på endast 

en dag. Detta skulle stänga ner hela fabriken och därmed är detta ett viktigt mätetal. 

PI-talen för avdelningen blir följande; 
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• Utsläpp lösningsmedel (ton) 

• Utsläpp stoft (mg/m3) 

 

Detta leder till att strukturen får följande utseende; 

 
Figur 4.8 PI Miljö (Källa: Egen bearbetning) 

 

Båda talen är viktiga att följa upp men viktigast är utsläpp av lösningsmedel då marginalen till 

gränsvärdet kan försvinna snabbt vid fel på reningen. Därmed kommer följande KPI-tal följas 

upp av ledningsgruppen; 

 
Figur 4.9 KPI Miljö (Källa: Egen bearbetning) 

 

All information finns idag tillgänglig i Swedwoods databaser och därmed är det möjligt att ta 

fram dessa tal. Avdelningsansvarig ska alarmera om någon annan faktor visar oroande värden, 

även om dessa inte är KPI-tal.  
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4.4 Ledningens uppföljning 

Ledningens uppföljning får följande struktur, sammanfattningsvis; 

 
Figur 4.10 KPI Ledningen (Källa: Egen bearbetning) 

 

Detta blir endast 15st KPI-tal från företagets avdelningar. Varje avdelning har en ansvarig 

som även sitter i ledningen. Detta blir väldigt praktiskt då det alltid finns en person på mötet 

som kan utveckla och förklara varför ett visst KPI-tal har ett visst värde. Därmed fördelas 

ansvaret där alla har djupare information om ett begränsat område och översiktlig om alla 

andra. Informationen kommer nerifrån och upp medan styrningen sker uppifrån och ner.  

 

Om ett PI-tal förändras drastiskt eller lägger sig på en oroande nivå kommer detta tas upp på 

mötet av avdelningsansvarige och kan eventuellt ändras till ett KPI-tal. Likaså bör samtliga tal 

omvandlas till en procentsiffra, vid ledningsuppföljningen, där målet alltid är 100 %. Detta för 

att minimera risken för att luras av mindre tal. Till exempel kassationerna som under en 

period var 3,5 % och målet var 3 %. Detta kan tänkas vara små skillnader (0,5 procentenheter) 

men om målet sätts till 100 % så är utfallet 85 % (3/3,5 *100) och detta visar på att skillnaden 

är stor. I detta fall är det mer än berättigat eftersom Swedwood producerar stora volymer och 

en liten förändring i till exempel kassationer kan få en stor effekt på outputen. Det 

förbättringsarbete som uppstår i företaget är att ledningen ständigt kommer att följa dessa 

KPI-tal och försöka förbättra företaget. Ledningen kommer samtidigt att kunna se framgången 

i företaget och försöka nå högre uppsatta mål för varje år. De kommer även att kunna förändra 

uppföljningen till det bättre genom nytillägg av KPI-tal som kan bli aktuella i framtiden. 

Därmed sker ett kontinuerligt förbättringsarbete i företaget mot perfektion.  
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5. Analys 

 

I detta kapitel analyseras teorin och empirin. Den gamla uppföljningen ställs mot den nya för 

att kunna analysera och se skillnaderna dessa emellan samt fördelarna med den nya 

uppföljningen. Diskussionen som förs i analysen kommer att leda till slutsatserna i uppsatsen. 

 

Swedwoods dåvarande uppföljning var bra till strukturen där de kunde följa upp mätetalen för 

varje månad, men även ackumulerat för året samt målet för året. Detta underlättar jämförelser 

mellan de olika månadernas prestation men även hur prestationen totalt varit under året, 

relativt målet. Däremot var innehållet i uppföljningen (perspektiven och mätetalen) av mindre 

bra karaktär. Perspektiven var uppdelade på ett sätt som ledde till svårigheter i felsökningen 

och förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö). Exempelvis kan mätetalen i perspektivet 

”logistik” visa på oroande värden men felet blir svårt att lokalisera. Ledningen kan inte veta 

om felet ligger hos inköpsavdelningen, leverantörerna, mottagningen, produktionen eller i 

utgående logistiken. Eftersom många avdelningar kan ha påverkat mätetalens värden så krävs 

det mer tid och resurser för att upptäcka och åtgärda problemet. Ett annat problem med 

perspektiven var att flera mätetal hade starka kopplingar till andra perspektiv och mätetal, 

men var under olika perspektiv. Ett exempel är perspektivet EHS (Environment, Health and 

Security) som har vissa mätetal, men däremot uppkommer mätetalet ”sjukfrånvaro” under ett 

helt annat perspektiv, trots den direkta kopplingen. Armstrong menar att sådan koppling även 

kan leda till att arbetarna inte tar mätetalet på allvar då de inte kan spåra ”felet”. 

 

Swedwoods gamla uppföljning bestod av ett 100-tal mätetal, vilket var ett stort problem. 

Istället för att minska antalet tal blev tendenserna att flera mätetal lades till. Simons menar att 

detta leder till flera problem med mätetalen i uppföljningen. Det grundläggande problemet är 

att många mätetal inte mäts eller följs upp eller att de följ upp med flera månaders mellanrum. 

Mätetal som inte följs upp kontinuerligt upptar endast plats i ledningens uppföljning och ska 

inte finnas med. Detta kunde istället ha tillskrivits en anställd som följer upp talen när de väl 

mäts och därefter tar upp det med ledningen om värdena är av ovanlig karaktär. Vidare 

uppkom problem där flera mätetal påverkade och var ett direkt resultat av varandra. 

Exempelvis hade de mätetalen ”antal arbetstimmar”, ”antal anställda” samt ”total output”, 

men även ”output/anställd”, ”output/timme” och ”timmar/anställd”. De tre sistnämnda är en 

direkt och enkel uträkning av de tre första. Istället skulle endast de tre första eller de tre sista 
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ha använts för att på så sätt minskat antalet mätetal eftersom de visar samma saker. Vissa 

mätetal angående Swedwoods prestation mot IKEA saknade relevans helt och hållet. Dessa 

tals värden var uträknade av IKEA och skickade till Swedwood. Dock så var de uträknade på 

grunder där det blandades in andra parters prestation, förutom Swedwoods. Detta eftersom 

Swedwood inte levererar varorna direkt till varuhusen utan det går genom flera mellanhänder 

(lager mm). På så sätt kunde Swedwoods ledning inte lita på talen då de inte visste hur 

mycket av dessa som Swedwood har påverkat och hur mycket som beror på de andra parterna. 

Om IKEA till exempel bedömer att många varor var skadade när de kom till varuhusen så vet 

inte Swedwood om de skadades vid utleveransen eller om skadan uppkommit i de olika 

mellanhändernas lager. Konsekvensen av alla dessa problem blev att ledningen inte visste 

vilka mätetal som var egentliga nyckeltal. 

 

Eftersom en välutformad uppföljning leder till större strategisk medvetenhet (McWorther) hos 

anställda i företaget så bör Swedwood överge sin gamla uppföljning och använda en som 

grundar sig på våra undersökningar. Då en av Swedwoods huvudstrategier är att de ska få 

med sig samtliga anställda och att främja entreprenörskap och innovativt tänkande skulle en 

förändring av uppföljningen understryka detta. En välutformad uppföljning, med grund i vår 

undersökning, skulle gynna måldelning och underlätta för anställda att knyta an sin prestation 

både till arbetsuppgiften och företagets övergripande mål. 

 

Vårt förslag till uppföljning har haft måldelning som kärna och är uppbyggd just för att 

underlätta för arbetarna att relatera sina arbetsuppgifter till prestationen och företagets mål 

(Armstrong). Detta visas bland annat i indelningen av mätetalen i PI-tal och KPI-tal, där PI-

talen är mer knutna till den enskilda avdelningens och dess prestation relativt målet, i enighet 

med Parameters rekommendationer. Swedwoods gamla uppföljning hade inte detta utan 

ledningen såg inte skillnaden mellan PI- och KPI-tal. Som ett direkt resultat av detta kunde 

den enskilda anställda inte relatera sin arbetsuppgift till uppföljningen som görs inom 

avdelningarna. Detta ledde till att anställda inte visste vad de skulle förändra för att höja 

prestationen och i och med det försvårades förbättringsarbetet och det innovativa tänkandet. 

 

Vår indelning av perspektiven var gjord med målet att dela in Swedwood i avdelningar som 

tillsammans utgör helheten. Valet av perspektiven grundades på Swedwoods mål och strategi. 

Detta för att avdelningens prestation ska vara enig med företagets och därmed leda till det 

övergripande målet, utan att avdelningarna motarbetar varandra (Armstrong). Vi började med 
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perspektivet ”kund” eftersom hela Swedwoods fokus är på IKEA. Detta perspektiv medförde 

per automatik perspektiven ”produktion” och ”inköp/leverantör”. Som ett understöd till dessa 

framkom ”personal” och ”miljö”. Dessa tillsammans utgör helheten i Swedwood samtidigt 

som de är grundade i företagets mål. Resultatet bör bli att om avdelningarna presterar bra så 

har även företaget uppnått målen. 

 

PI-talen som tillskrevs de olika avdelningarna grundades på Swedwoods information, 

utformning samt mål och strategi. Eftersom ledningen fokuserar på uppföljningen och 

använder den som prestationsmätning kommer det leda till att anställda också fokuserar på 

just dessa tal eftersom deras prestation bedöms mot dem, dvs. uppföljningen. 

 

De PI-tal som har valts ut för de olika perspektiven kan prövas genom ”trestegstestet” enligt 

Simons; 

• Kundperspektivet – (1) talen är knutna till strategi och mål eftersom de tar upp prestation 

mot kund, försäljningsprisnivå och intäkter, som utgör Swedwoods mål. (2) Samtliga talen 

är objektiva och räknas oftast ut per automatik av datasystemen. Eftersom talen är 

matematiska uträkningar finns det inte utrymme för subjektiva tolkningar och 

manipulation. (3) Samtliga tal är slutgiltiga och beräknas av datasystemet och därmed kan 

de inte förvrängas. 

•  Produktionsperspektivet – (1) produktionens prestation är direkt knutet till 

kundprestationen (ovan). PI-talen i produktionen ser till både effektivitet, produktivitet 

och kvalitet, som samtliga är kärnbegrepp i strategin. Eftersom dessa förklarar 

produktionen, påverkar de även kundprestationen och är därmed knutna till målet. 

(2) Talen för ”kassationer”, ”omarbeten” och ”oplanerade stopp” är påverkbara då de 

registreras manuellt av anställda och kan därmed förvrängas. Däremot kan samtliga tal 

kontrolleras och därmed minskar risken för att de skulle skilja sig från verkligheten. De 

resterande talen är matematiska uträkningar som inte kan påverkas. (3) Utfalls-talen är 

”output”, ”förbrukningsmaterial” samt ”OEE-talet” som är ett slutresultat av sin aktivitet. 

Dessa är även komplement till de fyra indikatorerna (kassationer, omarbeten, oplanerade 

stopp och ledtid) som inte ensamma kan visa på hur prestationen har varit. 

• Inköps/Leverantörsperspektivet – (1) Talen visar inköpspriset samt leverantörens 

prestation (det vill säga inköpsavdelningens prestation som är val av leverantör). Detta 

påverkar kostnaderna och därmed strategin om effektivitet och kostnadsminimering samt 

målet med lågt försäljningspris. (2) Det enda tal som är påverkbart är ”kvalitet” eftersom 
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det är en anställd som gör stickprover och bedömer kvaliteten. Dock så finns det 

gränsvärden som måste följas, annars syns det i produktionen, det vill säga talet kan 

kontrolleras. De resterande talen är objektiva och opåverkbara. (3) Utfalls-talet är 

”prisnivå” medan de tre resterande (lev säkerhet, ledtid, kvalitet) är indikatorer var för sig 

då de endast visar en del av helheten. Däremot visar de tillsammans ett slutgiltigt utfall, 

det vill säga leverantörens prestation. 

• Personalperspektivet – (1) PI-talen visar på både arbetsmiljö, utveckling samt kostnaderna 

för personal. Detta är direkt knutet till strategin och målen om att ta hand om anställda, 

minimera kostnaderna samt främja utveckling. (2) Samtliga tal är objektiva och 

opåverkbara då de är resultat av matematiska uträkningar som datasystemet utför 

automatiskt. Undantagen är talen ”sjukfrånvaro” och ”arbetsolyckor” som oftast är 

subjektiva bedömningar av vederbörande anställd. (3) Utfalls-talen är ”antal 

arbetstimmar”, ”antal anställda”, ”lönekostnad” samt ”utbildning” då de är slutgiltiga.  

Däremot är ”personalomsättning”, ”sjukfrånvaro” och ”arbetsolyckor” indikatorer på hur 

arbetsmiljön är på företaget. 

• Miljöperspektivet – (1) Talen för miljö är knutna till Swedwoods mål om miljövänlighet 

samtidigt som dessa är krav för att verksamheten ska fortlöpa och därmed ge 

förutsättningar för att andra mål uppfylls. (2) Talen är objektiva då de mäts automatiskt av 

datasystemet. (3) Båda talen är slutgiltiga och därmed utfalls-tal.  

 

För att informationen ska bli mindre till mängden och mer övergripande högre upp i företaget, 

så har vi valt att endast flytta upp vissa PI-tal till ledningsnivå som KPI-tal (Armstrong). 

Samtliga tal redovisas likadant både på PI-nivå som KPI-nivå förutom ”OEE” och 

”leverantörsprestation”. OEE-talet ska endast belysa flaskhalsarna i produktionen på KPI-

nivå, medan den ska mäta de olika produktionsdelarnas OEE på PI-nivå. 

Leverantörsprestationen kommer vara ett samlingsbetyg av PI-talen ”lev säkerhet”, ”ledtid” 

och ”kvalitet”. De tal som flyttades upp från PI till KPI är centrala och av stor betydelse för 

Swedwood samtidigt som de är starkt knutna till övriga PI-tal. Detta leder till att ledningen 

enkelt kan följa upp hur företaget presterar mot de övergripande målen, samtidigt som de kan 

härleda prestationen till varje avdelning. Med hjälp av få mätetal får ledningen den 

information som behövs i styrningen. Om ytterligare information skulle behövas om ett 

mätetal inom en avdelning så har avdelningsansvarige all information som erfordras. 
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Ledningens uppföljning bör få följande utseende (eller motsvarande)81; 

KPI Utfall Mål Standard Status 

Intäkter 14 000 12 000 117   

Marknadsandelar 24 % 26 % 92   

Förs pris nivå 97 100 103   

Lager 7 7 100   

Annullerade pallar 5 % 3 % 60   

OEE-flaskhals 26 % 30 % 87   

Kassationer 5 % 4 % 80   

Omarbeten 4 % 3 % 75   

Oplanerad stopp 2 % 5 % 250   

Output 13500 13000 104   

Leverantörsprestation 96 100 96   

Inköpsprisnivå 105 100 95   

Antal arbetstimmar 32000 35000 91   

Sjukfrånvaro 4 % 2 % 50   

Utsläpp lösningsmedel 12 40 333   

Tabell 5.1 Ledningens uppföljning (Källa: Egen bearbetning) 

 

Uppföljningen ska till stor del ha samma ram som den dåvarande där det mäts månadsvis 

utfall samtidigt som det sätts mål för varje månad. Likaså ska ett ackumulerat utfall användas 

under årets gång och ett mål för hela året. På så sätt kan jämförelser göras under hela året av 

prestationen mot målet. Enda förändringen är att det bör läggas till mål för varje enskild 

månad. Detta eftersom det förekommer stora variationer mellan olika månader både i utbud 

och efterfrågan men även kostnader. Vidare ska även en ”standard” eller ”index” läggas till 

där beräkning av utfall relativt mål görs, för att bättre se hur stor förändring som behövs för 

att uppnå målet. Detta hjälper mest när det rör sig om mindre tal. Som exempel kan målet för 

kassationer vara 4 % medan utfallet var 5 %. Detta kan vid en första anblick se ut som ”endast 

en procentenhet” men standarden visar på att förbättring måste ske med 25 %. Den sista 

förändringen, förutom mätetalen, är ”status” där färger kan användas för att snabbt kunna få 

en överblick av situationen. Detta bör användas på alla nivåer, inte endast på ledningsnivå. 

Grön färg indikerar på att målet är nått eller överskriden. Röd färg visar på att målet inte är 

nått. Antalet arbetstimmar bör förbli neutralt då det är en bedömningsfråga om en ökning eller 

minskning är av positiv eller negativ karaktär.  

                                                
81 Värdena i tabellen är påhittade och har ingenting med Swedwoods egentliga värden att göra. 



 53

6. Slutsats 

 
I den avslutande delen presenteras studiens slutsatser, vilka knyts samman med studiens syfte 

och problemformulering. Avslutningsvis ges kritik till eget arbete och fortsatta 

förbättringsförslag.  

 

6.1 Slutsatser 

Vår företagsundersökning har resulterat i de tidigare presenterade modellerna och 

uppföljningen som Swedwood bör implementera. Genom att använda den nya 

uppföljningsstrukturen så får de en klarare och tydligare uppföljning med klara nyckeltal som 

bör följas upp. Ledningen får därmed en helhetsbild av företaget och kan med säkerhet se på 

företagets prestation och hur företaget klarar sig gentemot målen. Det som Swedwood bör 

förändra är de olika perspektiven eller indelningen av mätetalen i uppföljningen. Detta för att 

underlätta felsökning men även gynna det ständiga förbättringsarbetet som sker. Vår 

undersökning och granskning av företaget och dess mål och strategi visade att perspektiven 

som behövs är; ”kund”, ”produktion”, ”inköp/leverantör”, ”personal” samt ”miljö”. Dessa 

tillsammans utgör helheten i företaget samt påverkar direkt prestationen mot mål och 

implementeringen av strategi.  

 

För att prestationsmätningarna ska knytas an till arbetsuppgifterna valde vi att utforma PI-tal 

som används av avdelningarna och dess anställda. Dessa är direkt knutna till 

arbetsuppgifterna och den enskilda arbetaren kan utvärdera sin prestation och vilken påverkan 

den har haft för avdelningen. Om samtliga avdelningar presterar bra så leder det direkt till att 

även företagets prestation är bra. Detta visar på att måldelningen är gjord på ett sätt som 

koordinerar samtliga avdelningar i Swedwood. De tal som valdes ut som KPI ska användas av 

ledningen som en sammanfattning på de olika avdelningarnas prestation och därmed 

företagets. Vi blandade finansiella med icke-finansiella mätetal för att de ska relatera både till 

arbetet som sådant men även till resultaträkningen. 

 

Efter vår presentation av våra modeller och resultatet till ledningen blev de väldigt nöjda och 

hade i tanke att implementera den nya uppföljningsstrukturen för att under en längre tid pröva 

och undersöka om dessa modeller ger den önskade resultatet och helhetsbilden av företagets 

prestation. Görs detta på rätt sätt så kan den enskilda arbetaren utvärdera sin prestation och 

vilken påverkan den har haft för avdelningen och på så sätt kan avdelningarna arbeta mot 
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samma mål. Företagets prestation kommer att förbättras om samtliga avdelningar presterar 

bra. Detta visar på att måldelningen är gjord på ett sätt som koordinerar samtliga avdelningar i 

Swedwood och bygger nerifrån och upp. 

 

6.2 Kritik till eget arbete 

Alternativa perspektiv än de vi kom fram till finns att använda, men våra perspektiv har en 

indelning som redan finns i företaget och på så sätt får varje perspektiv en naturlig ansvarig. 

Till Exempel personalperspektivet får personalchefen som ansvarig medan 

produktionsperspektivet får produktionschefen. På så sätt delegeras ansvar samtidigt som klar 

ansvarsindelning sker. Det finns även mängder av alternativa mätetal som kan användas men 

vi valde våra utifrån chefernas värderingar och erfarenhet kombinerat med undersökningar av 

data. Våra prövningar av talen visade att de, teoretiskt, både återspeglar den enskilda 

avdelningens prestation men även företagets i stort.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det måste tilläggas att nyckeltal kan förändras över tiden där viktiga mätetal idag kan bli 

mindre viktiga i framtiden, och vice versa. Detta är ett arbete som ständigt måste fortskrida så 

att uppföljningens aktualitet bibehålls då företag, marknader och deras omgivning ständigt 

förändras. Därför förslår vi att en ännu mer fördjupad insikt i företaget skulle kunna visa vilka 

mätetal som kan bli aktuella som nyckeltal i framtiden. Att samtidigt undersöka marknaden 

och IKEA skulle ge mer insikt i den föränderliga marknaden som Swedwood befinner sig i 

och hur de måste agera för att hänga med i förändringarna.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till Swedwood AB 
Kund (Olle Carlsson, Ekonomichef & Nicklas Johansson, VD) 

• Vad anser IKEA vara en bra prestation? 

• Vilka faktorer påverkar mest Swedwoods prestation mot IKEA? 

• Vad anser Swedwood är en bra prestation mot kund? 

• Hur arbetar Swedwood med förbättringar och uppföljning av prestation mot kund? 

• Hur mäts kundprestationen idag? 

• Vilken information, som är knuten till kundprestation, finns i datasystemet? 

• Hur använder ni dagens uppföljning? 

 

Produktion (Niclas Borgman, Produktionschef) 

• Vilka är de mest kritiska momenten i produktionsprocessen? 

• Vilka maskiner är flaskhalsar? 

• Vad påverkar produktiviteten mest? 

• Vilka moment påverkar mest kassationer och omarbeten? 

• Hur kontrolleras kvaliteten? 

• Hur sker prestationsmätningarna idag och vad består de av? 

• Hur sker uppföljningen med operatörerna och ledarna i produktionen? 

• Hur mäts prestationen för operatörerna, skiftledarna och produktionsledarna idag? 

• Vilka faktorer påverkar produktionens prestation mest? 

• Vilken information om produktionsprestationen finns i datasystemet? 

• Hur använder ni dagens uppföljning? 

 

Inköp/Leverantör (Per Karlsson, Inköpschef & Kjell Johansson, Inköpsansvarig ) 

• Vilka moment är de mest kritiska för inköpet och leverantörssamarbetet? 

• Vad anser Swedwood är en bra leverantörsprestation? 

• Hur arbetar Swedwood med förbättringar och uppföljning av leverantörsprestationen? 

• Hur mäts leverantörsprestationen idag? 

• Hur mäts inköpsprestationen idag? 

• Vilka faktorer påverkar mest leverantörsprestationen ur Swedwoods perspektiv? 
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• Hur kontrolleras mottagna varor, tider och kvalitet? 

• Vilken information om leverantörsprestationen finns i datasystemet? 

• Hur använder ni dagens uppföljning? 

 

Personal (Per Karlsson, Personalchef) 

• Hur mäts personalavdelningens ”prestation” (det vill säga arbetsmiljön som 

Swedwood skapar)? 

• Vilka faktorer påverkar mest arbetarna och Swedwood? 

• Vilken information finns idag i datasystemet? 

• Hur använder ni dagens uppföljning? 

 

Miljö (Markus Gunnarsson, Miljöchef) 

• Hur påverkar Swedwood miljön (vilka utsläpp mm)? 

• Vilka gränsvärden har Swedwood fått från miljödomstolen? 

• Hur mäts utsläppen idag? 

• Vilka faktorer är de mest avgörande gällande miljö och dess påverkan på omgivningen 

och Swedwoods verksamhet? 

• Vilken information finns i datasystemet? 

• Hur använder ni dagens uppföljning? 
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Bilaga 2 

Swedwoods uppföljning 
Swedwood International  T1 T2 FY07 BU07 
-KPI BA Kitchen Swedwood AB Actual Actual Acc. Acc. 
 Sept Oct Nov Dec Jan Feb     
MARKET & BUSINESS                
 - Market share of IKEAs BA4 sales %                
 - Yealy sales IKEA tpcs                
 - Yearly forecast IKEA tpcs                
 - Yearly orders tpcs                
 - Yearly production tpcs                
 - Stock status (Total) tpcs                
 - Service-level (IKEA) - S1 %                
 - Service-level (IKEA) - S2 %                
 - Service-level (IKEA) - S3 %                
 - Order lead-time (IKEA) days                
 - Distribution (IKEA) - DC %                
 - Distribution (IKEA) - Transit %                
 - Distribution (IKEA) - Direct store %                
 - Claimed value (IKEA) TEURO                
 - Customer return (CRS IKEA) %                
 - Price-level development (FY03 = 
100)                
                
RANGE DEVELOPMENT:                
 - Number of articles                 
 - In going range (no.of articles)                
 - Out going range (no.of articles)                
                
RAW-MATERIAL:                
 - Price development (FY03 = 100)                
    incl. exch.rate (FY03 = 100)                
 - Delivery security %                
 - Yield MDF %                
 - Yield lacquer % (roller-coater)                
 - Yield lacquer % (wide spray water)                
 - Yield lacquer % (wide spray 
solvens)                
 - Yield lacquer % (narrow spray)                
                
PRODUCTION:                
 - No.of working hours direct labour                
 - No.of working hours indirect labour                
 - No.of working days/period                
 - Produced no.of square-metre                
 - Produced no.of articles                
 - Square metre/day                
 - Square-metre/direct working hour                
 - Articles/day                
 - Articles/direct working hour                 
 - Capacity utilisation %                
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Swedwood International  T1 T2 FY07 BU07 
-KPI BA Kitchen Swedwood AB Actual Actual Acc. Acc. 
PRODUCTION: Sept Oct Nov Dec Jan Feb     

MAINTENANCE:                
 - Availability (bottleneck)                
 - Ratio planned/total maintenance %                
                
LOGISTIC:                
 - Lead-time Raw-material (MRM) 
days                
 - Lead-time WIP (MRM) days                
 - Lead-time FG stock (MRM) days                
 - Delivery Accuracy Finished goods 
%                
 - Number of active articles/month                
 - Ratio active articles/month and total                 
                
QUALITY:                
 - Defect pcs/produced (Moulder) %                
 - Defect pcs/produced (DET) %                
 - Defect pcs/produced (Surface) %                
 - Defect pcs/produced (Assembly) %                
 - Scrap pcs/produced (Moulder) %                
 - Scrap pcs/produced (DET) %                
 - Scrap pcs/produced (Assembley) %                
 - Scrap pcs/produced (Surface) %                
                
EHS & SWOP:                
Environment:                
 - Purchased quantity of solvent, ton                
 - Lacquer (waste) to destruction, ton                
 - Energy consumption, MWh                
 - Oil consumption, m3                
 - Emission of solvents, ton                
Saftey:                
 - No.of incidents (work accidents)                
SWOP:                
 - Over-all 5S level                
HUMAN RESOURCE:                
 - No.of employees - total                
 - No.of employees - direct                

- OEE wood & board (DET B44) %                
 - OEE surface (roller coater G40/G41) 
%                
 - OEE surface (wide spray G15/16) %                
 - OEE surface (wide spray G17) %                
 - OEE surface (wide spray G26) %                
 - OEE surface (edge spray) %                
 - OEE assembling %                
 - OEE packing %                
 - Prevailing bottle-neck                 
 - Setup time bottle-neck, minutes                
 - Shift-utilisation bottle-neck                 
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 - No.of employees - indirect                
 - No.of employees - white collars                
-  No.of hired people                
-  Overtime %                
 - Sickness ratio - total %                 
 - Sickness ratio short-time % < 2 
weeks                
 - Sickness ratio long-time % > 2 
weeks                
 - Turn-over of employees                  

 

 

 


