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Förord 

Dokumentet du just nu håller i din hand är vår examensuppsats inom 

controllerfördjupningen på Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Växjö. Uppsatsen 

omfattar 30 högskolepoäng och är skriven under vårterminen 2012. 

Vi vill ta chansen att tacka respondenterna på vårt fallföretag Duni, som har tagit sig tid 

att svara på våra frågor och störst tack vill vi ge vår kontaktperson Magnus Carlsson 

som har varit väldigt tillmötesgående och hjälpsam under studiens gång. Utan dem hade 

det inte varit möjligt för oss att genomföra vår studie. Ett stort tack vill vi även rikta till 

vår examinator Lars-Göran Aidemark samt vår handledare Pia Nylinder som har varit 

ett nyttigt bollplank för oss. Slutligen tackar vi våra opponenter som bidragit med 

konstruktiv kritik och värdefulla synpunkter. 

Arbetet med studien har varit väldigt intressant och har givit oss värdefulla erfarenheter 

och kunskaper som vi kommer att ha nytta av i vårt stundande arbetsliv. 

Vi önskar er en trevlig läsning och hoppas att studien kommer ge er nya kunskaper och 

tankar angående prestationsmätning i internationella organisationer. 

 

Linnéuniversitetet, Växjö, torsdag den 24 maj 2012 

 

Johan Andersson Johan Svärd 
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organisationer, Styrning, Enhetlig, Situationsanpassning, Ramverk, Integration, 
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Syfte: Studien syftar till att utvärdera den nuvarande differentierade 

prestationsmätningen inom Dunis olika produktionsenheter samt förklara vilka för- och 

nackdelar den medför. Studien syftar även till att förklara vilka aspekter som påverkar 

internationella organisationers val av ett enhetligt kontra differentierade 

prestationsmätningssystem (PMS). Vidare ska ett förslag formuleras på hur vi anser att 

Duni ska agera i frågan samt hur de kan gå vidare med föreslaget alternativ. 

Metod: Vi har gjort en fallstudie på företaget Duni AB. Uppsatsen bygger på en 

abduktiv forskningsansats och en kvalitativ undersökningsdesign. Insamlingen av det 

empiriska materialet har gjorts genom intervjuer samt telefonintervjuer. Den teoretiska 

referensramen bygger på litteratur i form av böcker, vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar. Vi har förhållit oss till kvalitetskriterierna: begreppsvaliditet, intern 

validitet, extern validitet samt reliabilitet för att säkerställa studiens resultat. 

Slutsats och rekommendationer: Vår huvudsakliga slutsats från studien är att 

situationen där en internationell organisation har sina produktionsenheter utspridda i 

olika länder inte är den avgörande faktorn för vilken typ av PMS som bör väljas. Det är 

snarare huruvida produktionsenheternas produktionsuppsättning överensstämmer samt i 

vilken utsträckning enheternas prestationer har en signifikant påverkan på varandra som 

är den mest betydande faktorn.  

De aspekter som är avgörande för hur en internationell organisation med 

produktionsenheter i olika länder ska utforma enhetlig kontra differentierad 

prestationsmätning är följande: I vilken utsträckning organisationens olika 

produktionsenheter har en överensstämmande produktion och om produktionsenheterna 

är verksamma inom samma värdekedja samt om deras prestationer har en signifikant 

påverkan på varandra.  

Vår rekommendation till Duni är att de ska implementera organisationsmål som kan 

brytas ned på produktionsenheterna för att sedan utforma en enhetlig prestationsmätning 

med gemensamma riktlinjer för arbetsmetoderna kring prestationsmätningen. De bör 

även möjliggöra en till viss del differentierad prestationsmätning där en enskild enhet 

kan tillämpa individuellt utformade mått. 
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Abstract 

Master thesis, Program of Master of Science in Business and Economics, School of 

Business and Economics at Linnaeus University in Växjö, Major in Controlling, 
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Title: Performance Measurement in International Organizations- A Case Study on Duni 
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Examiner: Lars-Göran Aidemark 

Keywords: Performance Measurement, Performance Measurement Systems, 

International Organizations, Frameworks, Integration, Uniformed PMS, Differentiated 

PMS, Benchmarking, Management control 

Purpose: The purpose is to evaluate the existing differentiated performance 

measurement systems (PMS) that are used by the production units and explain which 

advantages and disadvantages they possess. The purpose is also to explain which 

aspects that are affecting international organizations choice of using a uniformed or a 

differentiated PMS. Finally a proposition will be formulated concerning Duni and their 

performance measurement. 

Methodology: We have conducted a case study on the company Duni AB. The thesis is 

based on an abductive reasoning and on a qualitative research design. The empirical 

material is collected through interviews and telephone interviews. The theoretical 

framework is based on books and scholarly articles. To ensure the results of our study, 

the results have been discussed considering different quality criteria. 

Conclusion and recommendations: Our conclusion of the study is that the main factor 

for what PMS to choose is not whether the production units are placed in different 

countries. The main factor is if the units’ production structures are corresponding and to 

what extent the units´ performance are affecting each other.  

The aspects which are crucial for the choice of a uniform or a differentiated 

performance measurement are the following: To what extent the organizations different 

production units have a corresponding production. If they are active in the same supply 

chain and if their performance are affecting each other. 

Our recommendation for Duni is to start with an implementation of new organizational 

goals which can be transferred on to the production units. Then they should design a 

uniformed PMS with mutual directions regarding the working methods with the 

performance measurement. They should also allow the units to use individually 

designed indicators in addition to the PMS.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges en bakgrundsbeskrivning av hur ämnet ekonomistyrning växt fram samt en 

kort beskrivning av prestationsmätning, vilken är den del av ekonomistyrning som studien fokuserar på. 

Vidare presenteras fallföretaget och därefter följer en problemdiskussion med inriktning på 

prestationsmätning i internationella organisationer. Kapitlet avslutas med problemformulering, syfte 

samt en disposition som ger en visuell bild av uppsatsens upplägg. 

1.1 Introduktion 

Uppsatsen är skriven med Duni AB som fallstudieföretag. Duni är ett svenskt företag 

som levererar produkter för dukning och take away (Duni AB, 2012). Företagets 

sortiment består framförallt av pappersartiklar som till största delen produceras inom 

koncernen, resterande artiklar köps in för att kunna erbjuda kunderna fullständiga 

dukningskoncept (Group Controller, 2012). Företaget har tre stycken 

produktionsenheter som är placerade i Skåpafors/Dals Långed, Sverige, i Bramsche, 

Tyskland och i Poznan, Polen (Group Controller, 2012). Vår studie fokuserar på de tre 

produktionsenheterna och utgår från Dunis önskemål om att få hjälp med att utvärdera 

samt förbättra enheternas prestationsmätning. 

1.2 Ämnesbakgrund  

När företag styr sin verksamhet mot ekonomiska mål benämns det som 

ekonomistyrning och hjälpmedlet som används kallas ekonomistyrsystem (Greve, 

2009). Slås ordet styrsystem upp i Nationalencyklopedin ges den företagsekonomiska 

definitionen ”de formaliserade delarna vid styrning av en organisation” (Ne.se, 2012).  

Att tillämpa olika styrverktyg för ekonomisk kontroll har ansetts som oundvikligt av 

stora företag sedan början av 1900-talet (Macintosh, 1994). Det traditionella hjälpmedel 

som använts för att skapa en bild av den organisatoriska verkligheten är redovisning, 

men i takt med att organisationer, deras processer samt intressentstrukturer blivit allt 

mer komplexa har kraven på hjälpmedel och kontrollsystem ökat (Johansson & Skoog, 

2000). Ouchi (1979) menar att framväxten av ekonomiska styrsystem även beror på 

problemet att få en organisations anställda att arbeta mot ett gemensamt mål. Vidare 

hävdar han att samtliga individer till viss grad har olika målsättningar och att det 

därmed krävs vissa styrande element för att få medarbetarna inom organisationen att 
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arbeta i samma riktning. I takt med att fler företag globaliserats har den ekonomiska 

kontrollen fått en allt större roll, delvis beroende på att det ekonomiska språket till och 

med är mer universellt gångbart än engelskan (Macintosh, 1994). 

Det kontrollsystem som den här studien fokuserar på är företagens mätning av 

prestationer och mer specifikt särskilda aspekter för hur internationella organisationer 

ska tillämpa prestationsmätning. Simons (2000) förklarar prestationsmätning som 

innehållande av kvantitativa mått, vars värde kan skalas för att möjliggöra jämförande 

av utfall. Vidare menar han att prestationsmåtten kan delas in i finansiella- samt icke 

finansiella mått. De prestationer som företag väljer att mäta ska återspegla den 

övergripande strategin och verka i ett vägledande syfte för organisation samt dess 

medarbetare (Anthony & Govindarajan, 2007). 

1.3 Problemdiskussion 

Ett allmänt problem som företagsledningar brottas med avseende prestationsmätning är, 

enligt Meyer (2002), att det finns ett gap mellan det ledningen önskar vore mätbart och 

det som faktiskt går att mäta. Han menar att företagsledningar önskar att det vore 

möjligt att mäta framtida prestationer, medan det i verkligheten endast går att mäta 

nivån på tidigare utförda prestationer. Vidare är utformningen av ett 

prestationsmätningssystem (benämns hädanefter även som PMS) samt att välja vilka 

indikatorer som ska ingå i ett företags PMS en svår och omdebatterad fråga. Det 

huvudsakliga kriteriet för val av indikatorer, förutom att de ska vara möjliga att mäta, är 

att de ska verka i linje med organisationens övergripande strategi (Brown, 1996; Meyer, 

2002).   

Vid sökning efter vetenskapliga artiklar inom ämnet prestationsmätning samt hur 

system för mätningen ska utformas handlar en stor mängd av träffarna om vikten av att 

inkludera icke-finansiella indikatorer. En betydande del av dagens företag bedriver 

prestationsmätning med enbart finansiella indikatorer, vilket anses ge en bristfällig bild 

av verksamheten samt motivera till ett kortsiktigt lönsamhetstänkande (Kaplan & 

Norton, 1999; Ittner et al., 2003; Anthony & Govindarajan, 2007). Aktuell studie 

grundar sig på ett problem som uppkommer i ett tidigare skede, än valet av indikatorer, i 

företagens arbete med att utforma ett optimalt prestationsmätningssystem. För stora 

organisationer med produktionsenheter i olika länder uppkommer ett komplicerat 
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problem som måste behandlas före frågan om vilka indikatorer som ska ingå i deras 

PMS. Frågan avser, enligt Dossi och Patelli (2010), om varje enskild enhet bör se till 

sina egna specifika förutsättningar samt till de förhållanden som råder i det aktuella 

landet där de är belägna och optimera sitt PMS därefter, eller om samtliga enheter bör 

tillämpa ett enhetligt PMS. Det senare alternativet innebär att ledningen anser att det är 

mer gynnsamt för organisationen som helhet att enheterna tillämpar ett enhetligt PMS, 

än att varje enhet utformar ett optimalt system efter deras specifika förutsättningar.  

Det är en svår utmaning för alla företag att lyckas översätta strategin till tydliga mål och 

därefter utforma ett lämpligt PMS som ska verka i linje med de uppsatta målen, men för 

en internationell organisation med enheter utspridda i flera länder blir utmaningen än 

större (Busco et al., 2006). Problemet kan delvis härledas till att varje enskild enhet har 

sina egna specifika mål samt att enheterna ofta eftersträvar en hög grad av självstyre. 

Medan huvudkontoret å andra sidan önskar att enheterna i större utsträckning arbetar 

efter gemensamma riktlinjer samt att de övergripande organisationsmålen har högsta 

prioritet (Dossi & Patelli, 2010). 

Ett synsätt där verksamhetsstyrningen baseras på premisserna att det inte förekommer 

ett universellt styrsystem som passar alla företag benämner Otley (1980) som ett 

situationsanpassat synsätt. Han menar att åtminstone vissa delar av styrningen ska 

utformas med det aktuella företagets (eller den aktuella företagsenhetens) inre och yttre 

förutsättningar i åtanke. Jaehne et al. (2009) framför ett resonemang som ligger i linje 

med Otleys teori om situationsanpassning där de menar att det inte är lämpligt att 

jämföra PMS för företagsenheter belägna i olika länder eftersom vissa indikatorer 

endast är relevanta i sin specifika kontext. Något som motsäger att prestationsmätningen 

tillhör den del av verksamhetsstyrningen som enligt Otley borde situationsanpassas, är 

att flertalet studier har visat att de organisationerna med högst grad av integration 

mellan sina enheter är de mest lönsamma (Lummus et al., 2008). Att organisationer som 

tillämpar ett enhetligt PMS bland sina enheter därmed även når en högre grad av 

integration är logiskt och styrks av Busco et al. (2006) och av Dossi och Patelli (2010). 

De sällar sig till skaran som förespråkar ett enhetligt utformat PMS med motiveringen 

att det bidrar till ökad integration samt att ökad integration i förlängningen leder till 

högre lönsamhet för organisationen som helhet. 
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Duni fungerar i den här studien som ett exempel på en internationell organisation med 

produktionsenheter i flera olika länder. Från Dunis sida har flera, av teorin 

uppmärksammade, problem förts på tal och de vill undersöka möjligheten att 

implementera ett enhetligt PMS för samtliga produktionsenheter alternativt om det 

optimala för organisationen som helhet är att tillämpa individuellt utformade PMS. 

Eftersom Dunis produktionsenheter idag tillämpar differentierade PMS ser inte 

ledningen någon möjlighet att kunna jämföra de olika enheternas prestationer. De vill 

därför få hjälp med en undersökning om vilket av alternativen, enhetligt kontra 

differentierade PMS, som skulle vara mest lämpligt för organisationens 

produktionsenheter.   

1.4 Problemformulering 

 Vilka aspekter är avgörande för hur en internationell organisation med 

produktionsenheter i olika länder ska utforma enhetlig kontra differentierad 

prestationsmätning? 

 Hur ska Duni som en internationell organisation med produktionsenheter i olika 

länder utforma sin prestationsmätning?  

1.5 Syfte 

Studien syftar till att utvärdera den nuvarande differentierade prestationsmätningen 

inom Dunis olika produktionsenheter samt förklara vilka för- och nackdelar den medför. 

Studien syftar även till att förklara vilka aspekter som påverkar internationella 

organisationers val av ett enhetligt kontra differentierade PMS. Vidare ska ett förslag 

formuleras på hur vi anser att Duni ska agera i frågan samt hur de kan gå vidare med 

föreslaget alternativ. 

1.6 Teoretisk och praktisk relevans 

Den teoretiska relevansen uppnås genom att studiens resultat kan ligga till grund för 

utveckling av teoretiska kunskaper rörande vilka aspekter och förutsättningar som valet, 

av differentierat eller enhetlig prestationsmätning för internationella organisationer, ska 

baseras på. Uppsatsen har praktisk relevans eftersom Duni vill utvärdera sin 

prestationsmätning för att se om det enligt litteraturen är optimalt utformat samt om de 
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Dunis organisation 
och styrning 

Inledning Metod Referensram Empiri Analys Slutsats 

Prestationsmätning 

Styrning i 
internationella 
organisationer 

Produktions-
enheterna 

Utveckling av 
nuvarande PMS 

Utvärdering av 
nuvarande PMS 

Internationell 
styrning 

bör ha differentierade system för varje produktionsenhet eller ett enhetligt system för 

samtliga enheter. Uppsatsen bidrar med förbättringsförslag för Dunis 

prestationsmätning samt belyser viktiga aspekter för valet av ett differentierat kontra 

enhetligt prestationsmätningssystem. Förhoppningen är att uppsatsen ska bidra till en 

bättre förståelse och ökad kunskap hos Duni angående företagets prestationsmätning 

samt ligga till grund för ett förbättrat eller nydesignat prestationsmätningssystem. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex stycken huvudkapitel där referensramen samt empiri- och 

analyskapitlet även är indelade i underliggande delar. Indelningen syftar till att skapa en 

röd tråd och därmed underlätta för läsaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur I - Disposition (Egenkonstruerad) 
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2. Metod 

Metodkapitlets huvudsakliga syfte är att ge en utförlig beskrivning av hur studien är genomförd. 

Inledningsvis har vi valt att presentera vad som ligger till grund för ämnes- och företagsval, varpå det 

klargörs att undersökningen är en abduktiv fallstudie med en interventionistisk prägel. Vidare följer mer 

ingående beskrivningar av vilka olika metoder som använts, hur vi gått tillväga vid insamling av data 

samt hur vi agerat för att uppfylla kvalitetskriterierna. 

2.1 Ämnes- och företagsval 

Prestationsmätning är ett ämne som berörts inom flera kurser på 

Civilekonomprogrammets controllerfördjupning och det var ett ämne som vi ville 

fördjupa oss inom och studera mer ingående. Efter att tidigare ha utfört en studie 

innehållande intervjuer med en mängd olika företag hade vi den här gången ambitionen 

att istället få till ett nära samarbete med ett och samma företag. Anledningen till det är 

att det valda ämnet ansågs lämpligare att studera på ett närmare och mer ingående sätt 

samt att det kunde ge nyttiga erfarenheter inför det stundande arbetslivet.  

 

För att hitta en samarbetspartner skickades intresseförfrågan ut till en handfull stora 

företag som bedömdes som intressanta fallföretag för en studie om prestationsmätning. 

Intressanta studieobjekt valdes med utgångspunkt från allabolag.se och sedan mer 

djupgående från företags hemsidor. Grundkriterierna var att det skulle vara en större 

organisation med huvudkontor i närområdet. Duni var det företag som visade störst 

engagemang i frågan och de återkom med en lång lista med möjliga problem att studera. 

Vi blev intresserade av organisationen på grund av att Duni är ett anrikt svenskt företag 

samt på grund av deras ambition att utveckla sin prestationsmätning. Eftersom Dunis 

problem möjliggjorde att studera prestationsmätning ur ett internationellt perspektiv 

blev deras organisation än mer spännande att studera. I samråd med Dunis Group 

Controller togs beslutet att studera organisationens olika produktionsenheters 

prestationsmätning och dels undersöka hur väl de stämmer överens med organisationens 

strategi men framförallt undersöka vilket av differentierade kontra enhetligt PMS som 

är lämpligast för Dunis produktionsenheter samt vilka aspekter som är avgörande för 

valet.  
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2.2 Undersökningsdesign  

För att genomföra studien om internationella organisationers arbete med 

prestationsmätning valde vi fallstudien som forskningsmetod. Valet grundas på att 

fallstudien möjliggör en djupgående undersökning av det valda objektet och det ansåg 

vi som nödvändigt för att kunna studera och jämföra olika produktionsenheters PMS. 

Vidare är forskningsfrågan en hur-fråga vilket, enligt Yin (2007), gör fallstudien till en 

lämplig strategi. Vid genomförandet av en fallstudie menar Yin (2007) att det ska pågå 

ett kontinuerligt samspel mellan insamling av data och de teoretiska frågeställningarna. 

Vidare menar han att ett sådant samspel bidrar till att nya forskningsmöjligheter kan 

uppkomma utmed resans gång och att det samtidigt ställer höga krav på forskarens 

kunskapsnivå och förmåga att vara flexibel. Det är bred kunskap samt flexibilitet som 

utgör grunden för att forskaren ska kunna upptäcka de nya möjligheter som kan uppstå 

under en fallstudie och forskarens kunskapsnivå sätter även en betydande prägel på 

vilket resultat som studien mynnar ut i. Ytterligare kriterier och egenskaper en 

fallstudieforskare bör ha är att vara en god lyssnare, ha en klar bild av frågeställningarna 

och inte låta sig styras av skeva eller felaktiga uppgifter (Yin, 2007). Det är därmed av 

yttersta vikt att vi som forskare antar ett kritiskt förhållningssätt under hela 

genomförandet av studien. Därav minskar risken för att felaktig eller missvisande 

information påverkar undersökningen i negativ riktning. Vidare inleddes studien med en 

bred genomgång av litteratur för att förbättra förutsättningarna för att studien mynnar ut 

i ett intressant och användbart resultat. 

2.3 Forskningsansats  

Studien tillämpar en abduktionsansats vilken Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver 

som den vanligast använda forskningsansatsen vid fallstudier. Det är orimligt att hävda 

att studien inte påverkas av tidigare teoretisk kunskap inom ämnesområdet, vilket talar 

för abduktion som forskningsansats (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vidare studerades 

teori parallellt med insamlandet av empiri för att vi därefter skulle kunna utföra en 

djupgående analys och utifrån det dra välgrundade slutsatser. Det beror på att vi inte på 

förhand kunde förutse exakt vilka teoretiska områden som skulle komma att anses som 

nödvändiga att studera för den valda forskningsfrågan. Vidare ansågs det inte möjligt att 

genomföra studien på ett bra sätt utan att på förhand vara väl bekant med vad teorin 

säger om det valda ämnet. 
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I studien agerar vi närmast som en del i företaget i syfte att belysa ett känt problem samt 

ge upphov till nya infallsvinklar och valmöjligheter. Jönsson och Lukka (2007) 

beskriver det som ett interventionistiskt förhållningssätt där forskaren figurerar som en 

slags insider för att på så sätt få tillgång till vital information från företaget och dess 

medlemmar. Vidare menar de att forskaren måste framstå som kunnig och påläst för att 

bli delgiven vital information samt ha förmåga att koppla samman empiriska fynd med 

relevant teori för att därigenom producera nya teorier inom undersökningsområdet. Att 

utföra studien på det sättet kräver att vi ständigt förhåller oss kritisk till all information 

för att bibehålla en oberoende ställning så långt det är möjligt.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Kvalitativ intervjumetod 

I studien har kvalitativ metod använts för att samla in data. Metoden har valts för att 

erhålla intressanta åsikter och mönster i svaren (Bryman & Bell, 2005). Forskaren ges 

också en möjlighet att förstå sammanhanget från respondentens perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Bryman och Bell (2005) menar att det som utmärker 

intervjufrågorna för en kvalitativ intervju är att de kan ge komplexa och detaljerade 

svar. 

 

I studien har semi-strukturerade intervjuer använts och vi har haft förutbestämda 

frågeområden och huvudfrågor (om prestationsmätning och internationell styrning) att 

förhålla oss till och sedan tillåtit respondenten utveckla svaren i så hög grad som 

möjligt, vilket gett ett större djup till insamlad empiri (Bryman & Bell, 2005). Syftet 

med intervjutekniken och anledningen till att den valdes för den här studien är att 

uttömmande och detaljerade svar önskats och därmed har öppna frågeställningar 

använts, samt att följdfrågor ställts på respondenternas svar (Bryman & Bell, 2005). Vid 

användning av en ostrukturerad intervjuform finns en risk att svaren avviker allt för 

mycket från det som ämnats undersökas. Det kan leda till svårigheter när 

intervjuresultaten analyseras och jämförs vilket vi har önskat att undvika i studien och 

därför valdes den semi-strukturerade intervjuformen.  
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Som stöd till de semi-strukturerade kvalitativa intervjuerna som bidragit med data till 

studien har en intervjuguide använts. Guiden fanns tillhands för att intervjufrågorna 

skulle hålla sig till det som är relevant för det valda undersökningsämnet. Trost (2010) 

förklarar att intervjuguiden är av yttersta vikt när en kvalitativ intervju ska genomföras. 

De guider som användes vid intervjuerna innehöll frågeområden angående Dunis 

prestationsmätning och organisation snarare än tydligt preciserade frågor. 

Intervjuguiderna finns tillgängliga som bilagor. Listorna på frågeområden är kort (cirka 

15 frågor) och innehållet studerades innan respektive intervju så att guiden knappt 

behövdes, vilket är en förutsättning för ett bra intervjuresultat enligt Trost (2010). Det är 

komplicerat enligt Bryman och Bell (2005) att på förhand specificera frågor som i sig 

kan generera maximal information vilket innebär att det är att föredra om respondenten 

själv berättar och ger en så utförlig beskrivning som möjligt. Intervjuguiderna hade en 

stark koppling till problemformuleringen och frågorna formuleras på ett sätt så att det 

gavs utrymme för reflektion, vilket enligt Bryman och Bell (2005) är av betydande vikt.  

 

I studien användes både personliga intervjuer och telefonintervjuer för att samla in 

empiriskt material. Personliga intervjuer utfördes i den utsträckning som ansågs möjlig 

på grund av dess fördelar, såsom möjligheten att läsa och tolka respondentens 

ansiktsuttryck och kroppsspråk (Bryman & Bell, 2005). En annan fördel med personliga 

intervjuer är att det är lättare att fånga intervjuobjektets förtroende och därmed 

eventuellt få längre och mer ingående svar. I de fall där personliga intervjuer inte ansågs 

möjliga genomfördes istället telefonintervjuer. Fördelar med telefonintervjuer är att det 

är enklare, smidigare, mindre tidskrävande samt kan genomföras till en betydligt lägre 

kostnad än personliga intervjuer men samtidigt riskerar man att gå miste om de icke-

verbala signaler som kan ge viktiga indikationer.  

 

Inför samtliga intervjuer bokade vi in en tid med intervjuobjektet och skickade ut 

respektive intervjuguide i god tid innan för att ge intervjuobjekten möjlighet att 

förbereda sig och därmed öka våra chanser att få mer utförliga svar. Samtidigt påpekade 

vi att frågorna endast var riktlinjer och att vi önskade föra en djupare diskussion inom 

frågeområdena. 
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2.4.2 Val av intervjupersoner 

Totalt har sex intervjuer genomförts, varav tre med Dunis Group Controller samt en 

vardera med en Controller på produktionsanläggningen i Bramsche, Rexcells Manager 

Finance och Rexcells Lean Coordinator. Group Controllern på Duni intervjuades 

inledningsvis för att få en inblick i företaget och via honom fick vi kontaktuppgifter och 

information om vilka som arbetar och är ansvariga för företagets prestationsmätning. 

Intervjuobjekten blev således utvalda genom ett, vad Bryman och Bell (2005) benämner 

som, snöbollsurval.  

 

För att på bästa sätt insamla relevant och intressant empiri intervjuades Group 

Controllern även vid två senare tillfällen (á cirka 2 timmar) angående hur ledningen 

tänker beträffande Dunis strategi samt vad de vill ha ut av Dunis prestationsmätning. 

Controllern i Bramsche och Rexcells Manager Finance intervjuades för att få en djupare 

bild av hur respektive produktionsenhets prestationsmätning fungerar och används men 

även om hur de uppfattar företagets strategi. Rexcells Lean Coordinator intervjuades för 

att få djupare kunskap och förståelse för Rexells förbättringsarbete och utveckling av 

nyckeltal. Dessa intervjuer varade mellan 45-60 minuter. Intervjuerna med Group 

Controllern gjordes på plats på huvudkontoret i Malmö medan resterande intervjuer 

gjordes via telefon. Intervjun med Controllern i Bramsche gjordes på engelska och har 

sedan översatts till svenska. Eftersom det är samma person som är ansvarig för 

prestationsmätningen i Bramsche och Poznan samt att de innehar ett likadant PMS 

ansåg vi att Controllern i Bramsche hade tillräcklig kompetens för att svara även för 

Poznans prestationsmätningsarbete. Därav genomfördes ingen intervju med en 

controller i Poznan. 

 

Intervjuerna genomfördes med följande personer: 

Andersson, Rolf (2012) Manager Finance på Rexcell, Skåpafors, telefonintervju, 2012-

04-12 

Brauer, Dietmar (2012) Controller på Duni, Bramsche, telefonintervju, 2012-03-30 

Carlsson, Magnus (2012) Group Controller på Duni AB, Malmö, telefonintervju, 

intervju, intervju, intervju, 2012-01-11, 2012-01-27, 2012-02-22, 2012-04-24 

Christensen, Petra (2012) Lean Coordinator på Rexcell, Skåpafors, telefonintervju, 

2012-05-03 



-Metod- 

 

20 

 

2.4.3 Val av skriftligt material  

Det skriftliga material som vi främst har använt är företagsinterna dokument 

innehållande information om hur de olika produktionsenheterna bedriver sin 

prestationsmätning. Dokumenten visar exempelvis vilka prestationsmått de olika 

enheterna använder sig av och är sammanställda i olika matriser och diagram, och 

presenteras i power point- och excel-dokument. De används för att få en bild över hur 

Dunis olika produktionsanläggningar arbetar med sin prestationsmätning. Vidare har vi 

även använt empiri i form av Dunis årsredovisning, hemsida och övriga företagsinterna 

dokument innehållande information om Dunis organisation och marknad som antingen 

Duni har försett oss med eller som vi sökt upp själva.  

2.5 Litteraturval 

Eftersom studien i stor utsträckning innefattar prestationsmätning gjordes en 

fördjupning i relevant teori på området. Vidare studerades teori om ämnena 

internationella organisationer, strategi samt integration och situationsanpassning för att 

ge underlag till en djupgående analys. Källorna valdes ut från Linnéuniversitetets 

Universitetsbibliotek och databaserna Business Source Premier samt OneSearch Beta. 

Nyckelord som använts vid sökning efter vetenskapliga artiklar och böcker är: 

Prestationsmätning, Prestationsmätningssystem, PMS, Performance measurement, 

Performance measurement systems. International Organizations, Global management, 

Balanced Scorecard, Contingency theory, Integration, Design, Benchmarking. 

Sökorden har även kombinerats på olika sätt för att optimera sökträffarna.  

Valet av litteratur har gjorts efter kriterierna: publicerad i vetenskaplig tidsskrift, 

erkända författare inom ämnet, i vilken utsträckning innehållet matchar uppsatsens 

ämne, rekommendationer från examinator och handledare.  

2.6 Forskningens kvalitet 

För att säkerställa kvalitén på studien har vi försökt att i största möjliga mån uppfylla 

Yins (2007) kvalitetskriterier.  Kvalitetskriterierna som Yin (2007)  hävdar är viktigast 

att uppfylla vid kvalitativ forskning är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet 

och reliabilitet.  
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2.6.1 Begreppsvaliditet  

För att uppnå en tillfredställande grad av validitet har insamlat material bearbetats 

noggrant, vilket rekommenderas av Holme och Solvang (1997). Det har skett genom att 

vi har diskuterat och sammanställt våra anteckningar av respondenternas svar efter varje 

intervju för att säkerställa att vi uppfattat svaren på ett korrekt sätt. Flera personer med 

insyn i Dunis prestationsmätning har intervjuats för att ge en sanningsenlig bild och 

minska risken för subjektiva bedömningar. Samtliga intervjuer som utförts i studien har 

utformats på liknande sätt och studiens båda författare har närvarat vid samtliga 

intervjuer vilket också minskat risken för subjektiva bedömningar.   

2.6.2 Intern validitet 

När en studies samband och slutsatser är korrekta uppstår intern validitet. Genom att 

vara uppmärksamma samt genom att reflektera över samt diskutera olika faktorer och 

samband som möjligtvis kunnat påverka slutsatserna har vi motverkat riskerna för att 

felaktiga slutsatser dras. Yin (2007) hävdar att bristfälligt belägg vid analys av insamlad 

data är en fara för att felaktiga slutsatser dras och att intern validitet därmed inte uppnås.  

2.6.3 Extern validitet  

Ett uppmärksammat problem med fallstudier är enligt Yin (2007) i vilken utsträckning 

studiens resultat kan generaliseras utöver den aktuella fallstudien. Yin (2007) hävdar 

dock att en fallstudies resultat kan generaliseras analytiskt vilket innebär att teorier 

utvecklas och generaliseras och kan vara tillämpbara på andra liknande organisationer. 

Det innebär att, från studien genererad, ny vetskap om till exempel hur Duni bör 

utforma sitt prestationsmätningssystem kan vara till hjälp för internationella 

organisationer med liknande problem. 

2.6.4 Reliabilitet  

Enligt Yin (2007) handlar reliabilitet om att andra forskare ska komma fram till samma 

resultat och slutsatser genom att följa samma tillvägagångssätt som för vår studie. 

Vidare menar han att syftet är att minska skevheter och felaktigheter i undersökningen. 

Allt som har framkommit vid våra intervjuer har dokumenterats för att minska risken 

för feltolkningar. Vid samtliga intervjuer har vi båda deltagit och dokumenterat vilket 

också ökar reliabiliteten. 
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För att öka uppsatsens reliabilitet har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt och vårt 

förhållningssätt till forskningen tidigare i kapitlet. Vi har även presenterat samtliga 

intervjuguider i bilagor.  

2.7 Forskningsetiska aspekter 

Kontaktpersonen och Group Controllern på Duni har getts möjlighet att läsa 

empirikapitlet före publicering för att undvika feltolkningar från vår sida och spridning 

av sekretesstämplat material. Vi har hållit oss självständiga gentemot Duni genom att 

ingen förutbestämd ersättning erhålls från företaget och genom att vi självständigt har 

kunnat utforma och genomföra vår studie, utan några specifika krav på resultat eller 

innehåll från Dunis sida.  
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3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen bidrar med insikter från tidigare forskning samt resultat från tidigare 

studier inom ämnet prestationsmätning i internationella organisationer. Kapitlet har två huvuddelar där 

internationella organisationers styrning inledningsvis behandlas och därefter följer ett omfattande avsnitt 

om prestationsmätningens olika delar. Där presenteras till exempel olika ramverk som beskriver hur 

utformningen av ett PMS ska gå tillväga samt viktiga aspekter specifika för internationella 

organisationer. 

3.1 Styrning i internationella organisationer 

De allra flesta branscher har, enligt Rudberg och Olhager (2003), under senare tid 

globaliserats i den meningen att företagen inte bara konkurrerar med andra företag i sitt 

hemland, utan de får även utstå konkurrens från utländska företag. Vidare menar de att 

det har medfört att det blivit svårt för tillverkande företag att endast vara verksamma på 

hemmaplan och samtidigt bibehålla sin konkurrenskraft. De tillverkande företagens roll 

har förändrats från att försörja enbart en inhemsk marknad, till att försörja flera 

marknader genom export och i ett senare skede har utvecklingen rört sig mot att företag 

försörjer en internationell marknad genom multipla lokala produktionsenheter (Rudberg 

& Olhager, 2003). När organisationerna därmed blir allt större och sprids ut över fler 

länder medför det att styrningen blir mer komplicerad (Busco et al., 2006). Nudurupati 

et al., (2011) håller med om att den globala marknaden innebär hård konkurrens och 

menar att den mer komplicerade styrningssituationen ställer höga krav på 

organisationens processflexibilitet samt koordination mellan olika enheter och resurser. 

Vidare menar de att ”receptet” för att klara av utmaningen är att ledningen förses med 

snabb och precis information angående företagets prestationer, för att därigenom få 

underlag för ett snabbt och korrekt beslutstagande. 

I en geografiskt utspridd organisation finns, enligt Dent (1996), en stor risk att 

organisationens olika enheter fragmenteras och att det leder till ett inskränkt fokus hos 

enheterna, snarare än att samtliga enheter arbetar mot ett gemensamt organisationsmål. 

Vidare framhåller han att det i den här typen av organisationer förekommer en mängd 

olika formella och icke-formella styrande mekanismer men att den övergripande 

styrande kraften som kan binda samman organsationens enheter, är en delad 

framtidsvision samt ett tydliggörande av organisationens syfte och strategi. 
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3.1.1 Organisatoriska och strategiska styrningsproblem 

En grundläggande organisatorisk fråga för ledningen inom internationella 

organisationer är, enligt Andersson (2003), att bestämma i vilken utsträckning 

beslutsfattandet inom organisationen ska behållas på en centraliserad nivå samt inom 

vilka områden som enheterna själva ska få mandat att vara självbestämmande. Vidare 

menar Andersson (2003) att ju mer en lokal enhet utvecklar sin egen förmåga och 

konkurrenskraft på sin lokala marknad desto mindre troligt är det att enheten vill 

engagera sig i ett kunskapsutbyte med andra enheter inom organisationen. Den största 

konkurrensfördelen som internationella organisationer kan tillskansa sig kommer av 

ledningens förmåga att integrera de enskilda enheternas kunskaper och förmågor för att 

på så sätt dra nytta av dem genom hela organisationen (Andersson, 2003).  

Internationella organisationer står, enligt Porter (1986), inför två huvudsakliga 

strategiska styrningsproblem, konfigurering och koordinering av värdekedjan och dess 

aktiviteter. Konfigureringen handlar om frågan på vilka platser i världen som 

värdekedjans olika aktiviteter ska utföras samt antalet enheter som ska utföra 

aktiviteterna. Koordineringen behandlar hur aktiviteterna hos de olika enheterna, 

belägna i olika länder, samspelar samt påverkar varandra och vidare hur de ska 

samordnas (Porter, 1986). Jaehne et al. (2009) instämmer angående vilka punkter som 

är viktiga att ta i beaktning vid konfigureringen av en internationell organisations 

värdekedja och fyller på med ytterligare två frågor att ta ställning till. Dels att bestämma 

vilka kompetenser som ska finnas hos de olika enheterna samt att besluta om i vilken 

utsträckning viktiga beslut och planeringsprocesser ska bedrivas centralt eller på en 

decentraliserad enhetsnivå? Angående koordineringsproblem på en operationell nivå 

handlar svårigheten, enligt Porter (1986), om att bygga ett effektivt nätverk mellan 

fabrikerna för att genom det kunna utbyta produktionsteknologi och dra nytta av 

varandras ”know-how”. Jaehne et al. (2009) hävdar att problem med koordineringen 

kan underlättas genom att företagen utvecklar gemensamma riktlinjer gällande 

produktionsstruktur och infrastruktur i värdekedjan.  

3.1.2 Branschens inverkan på styrningen 

Porter (1986) framför en syn på internationella organisationers styrning där han anser 

att företag ska styras på olika sätt beroende på vilken typ av internationell marknad de 
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verkar inom. Internationella marknader där en enskild företagsenhets anseende och 

prestation har en direkt påverkan på övriga företagsenheters prestation, verksamma i 

andra länder, benämner han som globala branscher. Alternativet till globala branscher 

benämner Porter (1986) som multinationella branscher. De förklaras som branscher där 

en enskild företagsenhet, verksam i ett specifikt land, vars prestationer har ytterst liten 

inverkan på övriga företagsenheter i organisationen som är verksamma i andra länder. 

Vilken typ av bransch en organisation tillhör avgör, enligt Porter (1986), hur 

organisationen i fråga bör styras. Ett företag verksamt inom en multinationell bransch 

bör hantera sina enheter enligt en ”land-centrerad strategi” där enheterna har hög grad 

av självstyre och det som i det här fallet ska ligga till grund för styrningen är de 

specifika förutsättningar som råder i det aktuella landet. För ett företag verksamt inom 

en global bransch är det vitalt att lyckas integrera verksamheten och framförallt de 

processer som har en signifikant påverkan enheterna emellan. På så sätt kan 

organisationen skaffa sig en kraftig konkurrensfördel och lyckas de inte riskerar de 

istället att bli omsprungna av konkurrenterna.  

Det är emellertid omöjligt att helt undgå att till viss del anpassa enheternas aktiviteter 

till vilket land de är verksamma i, varpå balansgången mellan integration och 

anpassning blir en nyckeluppgift för organisationerna (Porter, 1986). Porter syftar här 

snarare till marknadssituationen för internationella organisationers försäljningsenheter 

än deras produktionsenheter. Att teorin bedöms som relevant även för aktuellt 

studieområde grundas på att en försörjningskedja, vars enheter är utspridda över olika 

länder och vars prestation har olika stor inverkan på övriga enheter i kedjan, brottas med 

liknande problem kring integrationsfrågan och strävan efter att undvika suboptimering 

mellan enheterna.  

3.1.3 Faktorer med styrande verkan 

De faktorer som det traditionellt sett ägnats mest uppmärksamhet åt när internationella 

organisationers värdekedjor konfigurerats och koordinerats är enligt Jaehne et al. (2009) 

hårda faktorer som tid, kostnader och kvalité. Vidare menar de att det i det här 

avseendet inte är tillräckligt att enbart se till de hårda faktorerna utan att ledningen även 

bör ta hänsyn till mjuka faktorer som kultur, individ- kontra gruppbeteende samt sociala 

relationer. Jaehne et al. (2009) fortsätter resonemanget med att hävda att en värdekedja 

uppbyggd endast med hänsyn till hårda faktorer kräver kontraktila överenskommelser 

och förbindelser för att parterna ska känna tillit till varandra. I en organisation vars 



-Teoretisk referensram- 

 

26 

 

värdekedja präglas av ett hänsynstagande även till de mjuka värdena kan bindande 

krafter istället uppkomma från ömsesidig respekt, deltagande, gemensamma risker 

respektive belöningar, effektiv kommunikation, öppenhet och andra icke-kontraktila 

värden (Jaehne et al., 2009). 

3.1.4 Styrning på enhetsnivå 

Som det tidigare angetts utgör strategin grunden för all styrning i en organisation, vare 

sig det rör sig om en internationell eller en nationell organisation. Det gäller därmed 

även för styrningen på enhetsnivå och här menar Anthony och Govindarajan (2007) att 

styrningen ska utgå från vad som är företagsenhetens huvudsakliga uppdrag samt hur 

enheten ska konkurrera för att lyckas med sitt uppdrag. Vidare hävdar de att 

synergieffekter enheter emellan antingen kan uppstå genom att enheterna lyckas dela på 

samma resurser eller genom enheternas förmåga att dela med sig av varandras 

kompetenser.  

Stora organisationer som endast är verksamma inom en och samma bransch ska, enligt 

Anthony och Govindarajan (2007), dela in sina olika företagsenheter efter funktion. Den 

typen av organisationer har generellt sett stark företagskultur, frekvent användning av 

transferpriser samt en ledning som innehar god kunskap om verksamheten som bedrivs. 

Sammantaget leder det till att den typen av organisationer kan tillämpa ett relativt 

centraliserat beslutsfattande samt att det underlättar för val av kontrollsystem eftersom 

målen inte spretar i lika stor utsträckning som för en organisation verksam i flertalet 

branscher (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Det kan, enligt Schlegel och Britzelmaier (2011), finnas paralleller till principal-agent 

problem i förhållandet mellan huvudkontor och företagsenhet, eftersom det ofta råder 

informationsassymetri och intressekonflikter parterna emellan. Vidare menar de att 

korrekt använd prestationsmätning som även utgör grund för enhetschefers 

bonussystem, kan avhjälpa detta karaktäristiska problem genom att 

informationsassymetrin reduceras samtidigt som organisationsmålen implementeras ut 

till enhetsnivå. 

3.2 Prestationsmätning 

Prestationsmätning är ett hjälpmedel som används för att kontrollera och styra 

verksamheteten mot de uppsatta målen (Simons, 2000). Det var under 1970- talet som 
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prestationsmätningen tog fart på allvar efter att ett växande missnöje riktats mot de 

traditionella interna redovisningsmetoderna, som ansågs vara enbart tillbakablickande 

(Nudurupati et al., 2011).    Neely et al. (2005) bistår med följande tre definitioner på 

prestationsmätningens huvudsakliga delar: 

 Prestationsmätning (PM) kan definieras som processen att kvantifiera en 

aktivitets effektivitet, både ur den inre och yttre effektivitetsaspekten. 

 Ett prestationsmått/indikator (PI) kan definieras som ett mått som används för 

att kvantifiera en aktivitets effektivitet, ur en inre och/eller yttre 

effektivitetsaspekt. 

 Ett prestationsmätningssystem (PMS) kan definieras som en uppsättning 

prestationsmått/indikatorer som används för att kvantifiera aktiviteters 

effektivitet, både ur en inre och yttre effektivitetsaspekt. 

Franceschini et al. (2007) menar att prestationsmätning används i syfte att förstå, styra 

och förbättra en organisations aktiviteter. Vidare hävdar de att ett effektivt PMS leder 

till uppmärksammande och förståelse för följande punkter: 

 Hur bra företaget presterar 

 Om företaget når upp till sina mål 

 Huruvida kunderna är tillfredställda 

 Om processerna är under kontroll 

 Om, och i så fall vilka, processer som måste förbättras  

Prestationsmätning är, enligt Anthony och Govindarajan (2007), ett verktyg som bidrar 

till att omsätta strategin till handling. Vidare menar de att mätningen syftar till att 

poängtera vikten av de processer och aktiviteter som mäts och att det som är viktigt för 

företaget också oftast är det som mäts. De processerna och aktiviteterna får i sin tur 

större betydelse bland de anställda och incitamentprogram är i stor utsträckning 

baserade på utfall från prestationsmätning (Anthony och Govindarajan, 2007). Brown 

(1996) poängterar vikten av prestationsmätning och framförallt vikten av att använda 

sig utav rätt mått. Han menar att det är lika viktigt att ett företag använder korrekta 

mätningar av deras prestationer, som att ett sjukhus gör en korrekt analys av en patients 

blod. Prestationsmåtten måste vara förenliga med företagets strategi samt utgå från 

företagsledningen och därefter spridas vidare för att genomsyra hela organisationen 

(Brown 1996). Meyer (2002) styrker att prestationsmätningen ska utgå från företagets 
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strategi men påpekar samtidigt vissa svårigheter. Huvudorsaken till att ämnet 

prestationsmätning är en komplex fråga kan, enligt Meyer, härledas till att dagens 

organisationer är stora och därmed svåra att hantera. Vidare menar han att en 

förutsättning för att prestationsmätning ska ge goda resultat är att de som arbetar med 

mätningarna innehar en djup förståelse. Inte bara för måtten i sig utan även för hela 

organisationen, vilket idag är en oerhörd utmaning med tanke på hur komplexa de är 

(Meyer, 2002). 

3.2.1 Balanserad uppsättning av indikatorer  

Merparten av forskningen inom prestationsmätning framhåller vikten av att företag inte 

enbart ska använda mått av finansiell karaktär (Lohman et al., 2004; Ittner et al., 2003) 

Det beror på att ett PMS bestående av enbart finansiella mått anses ge en allt för snäv 

bild av verksamheten samt riskerar att uppmuntra till ett kortsiktigt lönsamhetstänkande. 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) beror det på att de finansiella måtten endast 

visar resultaten av beslut tagna bakåt i tiden, medan de icke finansiella måtten i större 

utsträckning indikerar framtida resultat. Vidare hävdar de att företagen tidigare använt 

sig av i huvudsak finansiella mått på högre nivåer och icke finansiella mått på lägre 

nivåer, men i själva verket är det nödvändigt att tillämpa mått av båda slagen på 

samtliga nivåer i företaget. Nudurupati et al. (2011) fortsätter kritiken mot en enbart 

finansiell prestationsmätning med argumentet att den typen av information bygger på 

historiska och enbart interna händelser. Vidare skriver de att det på senare tid tagits 

fram flera modeller och tekniker i syfte att utforma PMS innehållande icke-finansiella 

mått så som kvalité, kundtillfredställelse, cykeltider samt innovation.  

Ittner et al. (2003) menar att företag som redan tillämpar en balanserad 

prestationsmätning, innehållande mått av både icke-finansiellt och finansiellt slag, ändå 

ofta uppvisar brister avseende det senare momentet, när resultaten från 

prestationsmätningen ska användas som underlag för andra kontrollsystem. 

Bonussystemen tenderar i de här företagen att vara dominerade av underlag baserade på 

finansiella mått, trots att icke-finansiella mått finns tillgängliga. Enligt Ittner et al. 

(2003) är det motsägelsefullt att grunda bonussystem på enbart utfallsmått (som endast 

visar prestationer bakåt i tiden) eftersom de måtten i sig inte säger någonting om 

personen i fråga har agerat i linje med företagets bästa.  
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Sammanfattningsvis pekar det mesta på att en styrning som blandar finansiell och icke-

finansiell information, där även utrymme ges för subjektiva bedömningar, är det mest 

fördelaktiga vid utformning av ett PMS. Ett grundläggande kriterium vid framtagningen 

av ett PMS är, som tidigare angetts, att det ska verka i linje med företagets övergripande 

strategi. Ett prestationsmätningssystem som endast innehåller finansiella mått kan leda 

till att företagen tar beslut som inte stämmer överens med de strategiska målen (Kaplan 

& Norton., 1999; Nudurupati et al., 2011; Anthony & Govindarajan, 2007) 

3.2.2 Indelning av indikatorer  

Det råder en viss begreppsförvirring angående indikatorerna som används vid 

prestationsmätning och olika forskare har olika uppfattning om hur de ska indelas och 

benämnas. Kaplan och Norton (1999) samt Dean (2010) menar att det finns två sorters 

KPIs, nämligen drivande och utfalls/utfallsvisande indikatorer. En drivande indikator 

kan till exempel vara ”nivå på förebyggande underhållsarbete” och ett exempel på en 

utfallsvisande indikator är ”genomsnittlig tid mellan fel”. Drivande indikatorer syftar 

således till att förbättra förutsättningarna för framtida prestation, medan en 

utfallsvisande indikator anger hur väl företaget presterat bakåt i tiden. I det här exemplet 

anger den utfallsvisande indikatorn, ”genomsnittlig tid mellan fel”, hur väl 

underhållsarbetet fungerat bakåt i tiden (Dean, 2010). 

Parmenter (2007) väljer att dela in indikatorerna i tre grupper, Key Result Indicators 

(KRIs), Key Performance Indicators (KPIs), och Performance Indicators (PIs). Vidare 

hävdar han att KRIs är mått som visar hur bra prestationen har varit bakåt i tiden. PIs 

anger vad som behöver göras eller åtgärdas på daglig basis och KPIs ger information 

om vad som behövs göras för att förbättra prestationen på längre sikt. Parmenter (2007) 

fortsätter sitt resonemang med att definiera KRIs som ett mått där flera prestationer 

spelar in och ger en bild av om man färdas i rätt riktning eller ej. De ger däremot inte 

någon vägledning om vad som ska göras för att förbättra situationen. Exempel på KRIs 

är:  

 Kundtillfredsställelse  

 Anställdas tillfredsställelse  

 Räntabilitet på arbetande kapital 

KRIs täcker en större tidsperiod än vad KPIs gör och de utvärderas på månads- eller 

kvartalsbasis medan KPIs utvärderas och gås igenom på vecko- eller dagsbasis. KPIs 
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fokuserar på de aspekter i företaget som är mest kritiska för framtida framgång och 

lönsamhet, men utvecklingen av måtten kan ändå följas upp på regelbunden och 

frekvent basis. KPIs har sju kännetecken som redovisas nedan (Parmenter, 2007).  

 Icke finansiella mått 

 Frekvent mätning 

 Resultaten ger underlag för den högsta ledningens beslut 

 Samtliga i organisationen behöver ha förståelse för måtten och för de åtgärder 

som de ger upphov till 

 Delegerar ut samt binder ansvar till enheter och individer 

 Stor betydelse, det vill säga att de påverkar de flesta kritiska 

framgångsfaktorerna och flera av den balanserade styrningens aspekter 

 Positiv påverkan på alla övriga mått 

Parmenter (2007) definierar PIs som indikatorer som varken visar dåtida prestation 

(KRIs) eller vad du ska göra för att uppnå god prestation i framtiden (KPIs). PIs handlar 

snarare om nutida eller pågående mått och vilka det är varierar i stor utsträckning 

mellan olika företag. Ett exempel på sådant mått kan för en taxifirma vara andel 

taxibilar som är mer än femton minuter försenade. PIs är således dagliga mått och även 

den grupp som företag generellt sett har flest indikatorer inom. En måttstock för 

fördelningen av antal indikatorer inom de olika grupperna är 80 % PIs, 10 % KRIs och 

10 % KPIs (Parmenter, 2007).  

Franceschini et al. (2007) har istället ett processorienterat upplägg för indelningen av 

indikatorer där de delas in under initiala, intermediära och slutliga indikatorer. Initiala 

indikatorer innefattar saker som kvalité på råvara eller leverantörsservice. Intermediära 

behandlar hur väl produktionsprocessen uppfyller de satta målsättningarna och slutliga 

indikatorer behandlar kundtillfredställelse och produktionskostnad (Franceschini et al., 

2007).  

3.2.3 Utformning av prestationsmätningssystem   

En stor del av teorin från forskningen om prestationsmätningssystem är enligt, Neely et 

al. (2000), inte tillräckligt konkret för att kunna vara till faktisk hjälp när det kommer 

till val av indikatorer. Om till exempel en ledande person på ett företag vänder sig till 

teorin för att få vägledning angående utformning av prestationsmätning tillhandahåller 

bland andra Kaplan och Norton nyttiga ramverk för hur valprocessen bör gå till. 
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Däremot hävdar Neely et al. (2000) att det inte bör ses som något annat än just det, ett 

ramverk för valprocessen, inte riktlinjer för vilka indikatorer som bör väljas. Vidare 

menar de att det inte endast saknas riktlinjer för vilka indikatorer som bör fylla de olika 

ramverken utan han anser även att för lite fokus riktats mot hur ett PMS underhålls. 

Nedanstående modell presenteras som ett riktmärke för vilka frågor som är viktiga att 

fokusera på vid arbetet med att implementera och underhålla ett PMS. Som pilarna 

symboliserar kräver ett PMS ett ständigt pågående arbete och de huvudsakliga faktorer 

som företag behöver ta i beaktning är dess processer, människor, kultur samt 

infrastruktur (Neely et al., 2000). 

 

 

Figur II – Utformningsprocessen för PMS (Neely et al., 2000 s.1143) 

 

Wouters (2009) menar att företag står inför en svår uppgift när de ska välja ut giltiga, 

användbara och lättförståeliga indikatorer. Vidare hävdar han att det är ett starkt 

argument till att involvera de medarbetare som berörs och vars prestation ska bli 

föremål för mätning. Inte minst beroende på deras djupa kunskap om processerna samt 

hur det skulle kunna vara möjligt att reflektera prestationen i ett kvantitativt mått 

(Wouters, 2009). Dean (2010) pekar ut fyra punkter som han anser vara de viktigaste 

vid val av indikatorer till ett PMS. 
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 Enkla och entydiga indikatorer som endast mäter en sak 

 Lättförståeliga och accepterade av användare 

 Känsliga för förändringar i arbetet 

 Datainsamlingen ska vara ekonomisk 

Gjerde och Hughes (2009) menar att det är fundamentalt att identifiera de viktigaste 

icke-finansiella och drivande nyckelindikatorerna (KPIs) från mängden av alla 

användbara indikatorer (PIs). Vidare hävdar de att de drivande nyckelindikatorerna är 

de som är förenliga med företagets strategi, har en tydlig inverkan på andra indikatorer 

samt leder till ökade framtida intäkter. För att de på ett effektivt sätt ska bidra till ökad 

lönsamhet ska nyckelindikatorerna inte bara vara lätta att förstå sig på, de ska även 

mätas frekvent. Det viktigaste kännetecknet på en drivande nyckelindikator är att de har 

en kritisk inverkan på företagets framgång (Gjerde och Hughes, 2009). Olsen et al. 

(2007) visar med sin studie hur det med statistiska verktyg går att identifiera orsaker till 

samband mellan en drivande prestationsindikator och en indikator för företagets 

strategiska prestation. Vidare menar de att det krävs djup produktionskunskap för att 

kunna tolka och dra nytta av information från sådana verktyg, men att det kan ge goda 

indikationer på vilka mått som bör väljas.  

Wouters (2009) menar att viktiga praktiska aspekter vid utformningsarbetet är att se till 

att systemen är stabila, ha fasta mål för varje indikator samt se till att det finns en 

enhetlighet gällande definitioner på indikatorer och presentation av mätningarna. Vidare 

hävdar han att det i ett senare skede, när systemet är implementerat, är viktigt att 

cheferna går igenom mätresultaten för att kontrollera om operationerna genomförs på ett 

effektivt sätt och om de strategiska målsättningarna uppnås. 

3.2.4 Prestationsmätning i internationella organisationer 

Dagens globala organisationer står, enligt Busco et al. (2006), inför en stor utmaning 

avseende problemet att optimera lokala enheter samt deras processer och samtidigt få 

dem att arbeta i linje med den övergripande strategin, som ska genomsyra hela 

organisationen. Vidare hävdar han att det konkreta problemet som organisationens 

ledning står inför är att lyckas översätta organisationens strategi till specifika mål och 

indikatorer, som därefter ska kommuniceras ut i hela organisationen. Dossi och Patelli 

(2010) understryker att internationella organisationer generellt sett brottas med 

samordningsproblem. Vidare menar de att det beror på att förhållandet mellan 
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huvudkontor och dotterbolag präglas av motsättningar där dotterbolagen eftersträvar 

lokalt självstyre och huvudkontoret strävar efter att samtliga enheter i organisationer 

arbetar efter gemensamma riktlinjer. 

En organisation som är verksam på en global marknad kan, enligt Dent (1996), behöva 

anpassa sina indikatorer och belöningssystem för att därigenom komma tillrätta med 

problemet att optimera lokala enheter och samtidigt se till att de arbetar i linje med vad 

som är bäst för organisationen som helhet. Dent (1996) hävdar att internationella 

organisationers nationella enheter inte enbart har en lokal roll utan att de snarare är en 

del i en omfattande global insats. Vidare menar han att det innebär att de måste 

omfokusera sin prestationsmätning, som idag i allt för stor utsträckning endast går ut på 

att optimera sin lokala enhet, till att istället rikta fokus mot indikatorer som anger deras 

bidrag till organisationens strategiska ändamål. Exempel på lämpliga indikatorer är 

projektrelaterade prestationsmått som överskrider de horisontella gränserna mellan 

organisationens enheter.  

3.2.5 Enhetligt prestationsmätningssystem  

Ett PMS som används på ett interaktivt sätt kan, enligt Dossi och Patelli (2010), ge 

upphov till ökad dialog samt kunskapsutbyte och kan därigenom vara till stor nytta för 

internationella organisationer. Vidare menar de att integrerade PMS även stödjer 

strategiarbetet, både vid formuleringsfasen samt vid implementeringen. Busco et al. 

(2006) framhåller Nestlé och General Electric som två exempel på internationella 

organisationer som ligger långt framme avseende integrationsarbete med hjälp av sina 

PMS. De förlitar sig på deras PMS som ett gemensamt ”språk” för organisationen och 

systemet fungerar som ett verktyg för att överbrygga kommunikationssvårigheter, vilket 

i sin tur leder till ökad integration (Busco et al. 2006).  

Akyuz och Erkans studie (2010) visar att det finns ett stort antal organisationer som inte 

är lika duktiga på integration och som därmed inte utnyttjar sin försörjningskedjas fulla 

potential. De menar att det till stor del beror på ett misslyckande när det kommer till att 

utforma ett gemensamt PMS. Följande punkter pekas ut som de huvudsakliga 

problemen med PMS i försörjningskedjor (Akyuz & Erkan, 2010): 

 Ofullständiga och icke konsekventa indikatorer 

 Misslyckas med att ta fram ett balanserat styrsystem där både finansiella och 

icke finansiella mått ingår 
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 För stort antal indikatorer vilket gör det rörigt och svårt identifiera KPIs 

 Misslyckas med att länka samman strategi och PMS 

 Bortser från det externa perspektivet och ser i allt för stor utsträckning till det 

interna 

 

Busco et al. (2006) hävdar att det definitivt är värt ansträngningen det innebär att öka 

integrationen mellan en organisations enheter och att en enhetlig organisations arbete 

leder till ett bättre finansiellt resultat än summan av vad alla enheter individuellt kan 

uppnå. Den typ av indikatorer som är de viktigaste för att få till stånd en ökad 

integration är, enligt Dossi och Patelli (2010), de av ett icke finansiellt slag. Det beror 

på att de icke-finansiella måtten på ett mer omfattande sätt representerar resultatet från 

företagets presationer. Vidare är det mindre risk för att ett för snävt förhållningssätt 

antas till prestationsmätning när icke-finansiella indikatorer får ett större utrymme 

(Dossi & Patelli, 2010). 

Dossi och Patelli (2010) framför att deras studier kommit fram till att dotterbolagens 

medverkan vid utformningen av PMS har ett positivt samband med fler icke-finansiella 

indikatorer i systemet. Vidare hävdar de att det är troligare att KPIs i form av drivande 

indikatorer för teknisk utveckling och prestation inkluderas om dotterbolagen får en 

större roll vid arbetet med att designa organisationens PMS. Att utformningen av PMS 

ses som problematiskt av dagens företag har nämnts tidigare och för internationella 

organisationer blir problemet än större.  

3.2.6 Differentierade prestationsmätningssystem  

Det finns åsikter som strider mot att en gemensam uppsättning KPIs skulle vara det 

bästa för alla organisationer och att hänsyn till omgivning och specifika förutsättningar 

istället ska vara det centrala i frågan. Jaehne et al. (2009) menar exempelvis att det är 

orimligt att jämföra KPIs från enheter belägna i olika länder utan att först utföra en 

grundlig genomgång av bakgrunden. Vidare hävdar de att vissa KPIs endast är 

meningsfulla när de används i ett visst sammanhang. Det kan röra sig om till exempel 

lokala förutsättningar, specifik kultur eller att vissa KPIs måste mätas tillsammans med 

andra specifika KPIs för att få betydelse. Det är däremot inte oproblematiskt att tillämpa 

differentierade skräddarsydda PMS för varje enskild enhet eftersom det kan leda till att 
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arbetet med målkongruens inom organisationen försvåras och suboptimering kan uppstå 

(Jaehne et al., 2009). 

Otley (1980) hävdar att enligt situationsanpassningsteorin finns det inget styrsystem, 

inom ekonomistyrning, som är optimalt för alla organisationer. Det föreslås istället att 

vissa delar av ett passande styrsystem ska bero på de inre och yttre omständigheter som 

påverkar organisationen. Följaktligen måste situationsanpassningsteori identifiera 

specifika aspekter hos ett styrsystem som associeras med vissa fastställda 

omständigheter och visa en lämplig matchning (Otley, 1980). Schlegel och Britzelmaier 

(2011) menar att ett företags prestation beror på dess prestationsmätningssystems 

utformning. Vidare menar de att utformningen påverkar företagets prestation olika, 

beroende på olika eventualiteter.  

3.2.7 Utveckling och förbättring av befintligt 

prestationsmätningssystem 

Tidigare vetenskapliga studier inom prestationsmätningsområdet för förbättring av PMS 

lämnar en del i övrigt att önska avseende hur ett PMS kan kombineras med andra 

system, för att på så sätt utnyttja systemet till fullo. Lohman et al. (2004) menar att i 

nästan samtliga studier utgår forskare från vad han benämner ett ”green field”, där ingen 

hänsyn tas till varken företags tidigare existerande system för prestationsmätning eller 

parallella system som ska samverka med det nya. Vidare hävdar han att fokus borde 

flyttas från utformning av ett PMS från grunden, till att istället fokusera på olika sätt att 

lösa koordinering mellan olika system. En samverkan mellan mätningar av olika 

processer samt mellan olika parallella system är, enligt Lohman et al. (2004), centralt i 

arbetet med att förbättra ett företags PMS. Resultatet från hans studie pekar mot att en 

gemensam uppsättning av standardiserade indikatorer krävs för att lyckas med en sådan 

samverkan. 

 

De tre huvudsakliga stegen när ett PMS ska uppdateras är följande: utvärdering av 

nuvarande mål och mätpunkter, framtagandet av nya mätpunkter samt den strategiska 

utmaningen i att förbättra ett PMS (Braz et al., 2011). Nudurupati et al. (2011) hävdar 

att i ett skede där ett PMS redan är implementerat beror det till största del på ledningen 

huruvida systemet är framgångsrikt eller ej. Vidare menar de att det är naturligt att 

anställda bygger upp ett motstånd mot den här typen av system men att ledningen kan 
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motverka det genom att tillämpa en öppen ledarstil där de får medarbetarna att se 

systemet som en del av en lärandeprocess, istället för ett kontrollsystem.  

Braz et al. (2011) poängterar att en betydande svårighet som förbättringsarbetet av ett 

företags PMS för med sig är komplexiteten i att genomföra de nödvändiga 

förändringarna i informationssystemet, som ett nytt sätt att mäta prestationer kräver. 

Vidare hävdar de att ett PMS generellt sett blir allt mer komplicerat med tiden beroende 

på att det tillkommer nya mätpunkter i kombination med att företag sällan tar bort 

mätpunkter. 

Nästföljande avsnitt presenterar olika ramverk och kan till viss del belysa vad Lohman 

et al. (2004) framförde inledningsvis i det här avsnittet, att få forskare fokuserar på hur 

PMS kan förbättras och vidareutvecklas utan snarare utgår från ett ”green field”. 

Ramverken som presenteras handlar främst om vilken utgångspunkt som arbetet med 

utformningen av PMS bör ta men ingen vägledning ges om hur de ska samköras med 

redan befintliga system. 

3.2.8 Ramverk för utformning av prestationsmätningssystem 

I det här avsnittet presenteras olika ramverk som forskare inom ämnet 

prestationsmätning tagit fram och de fungerar som vägledning vid utformningen av ett 

PMS. Ramverken presenteras i syfte att möjliggöra en mer djupgående analys om hur 

dagens PMS är utformade samt hur de skulle kunna utvecklas. Det balanserade 

styrkortet är det mest omskrivna ramverket varpå det även får störst utrymme. För att ge 

en bredare bild kompletteras det balanserade styrkortet med en kortare presentation av 

ytterligare tre ramverk. 

3.2.8.1 Balanserat styrkort 

Ett balanserat styrkort (Balanced Scorecard) är ett övergripande verktyg som, enligt 

Kaplan och Norton (1999), omvandlar ett företags vision, affärsidé och strategi till en 

sammanhängande grupp utfallsmått. Styrkortet presenterades första gången av 

upphovsmakarna (Kaplan & Norton, 1992) i artikeln ”The Balanced Scorecard- 

Measures That Drive Performance”. Kaplan och Norton (1999) menar att ett balanserat 

styrkort ska användas för kommunikation, information samt lärande och inte för 

kontroll. Styrkortet består av fyra perspektiv (finansiellt-, kund-, internt- och 

innovationsperspektiv) som ger en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga mål och 

samlar finansiella och icke-finansiella mått. Enligt Kaplan och Norton (1999) är det av 
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stor vikt att ett balanserat styrkort utformas efter den specifika organisationen, vilket 

enligt Olve (1999) innebär att det kan se ut på en rad olika sätt.  

Orsak-verkan samband 

Enligt Kaplan och Norton (1999) är en strategi en samling samband mellan orsak och 

verkan. Sambanden mellan målen och måtten i de olika perspektiven ska tydligöras av 

ett balanserat styrkort så att de kan styras och bekräftas. Styrkortet ska även urskilja och 

tydliggöra kedjan med relationerna mellan utfallsmåtten och de drivande måtten 

(Kaplan & Norton, 1999). Enligt Olve et al. (1999) kan orsak-verkan sambanden vara 

svåra att identifiera, bland annat på grund av att externa förhållanden också påverkar det 

som händer. Orsakskedjan bör enligt Kaplan och Norton (1999) framgå tydligt i 

styrkortets alla perspektiv. Eftersom orsakskedjan förmedlar företagets affärsidé till 

anställda är det viktigt att varje styrtal är en del av kedjan (Kaplan & Norton, 1999). 

Utfallsmått och drivande mått 

Olve et al. (1999) förklarar att drivande mått är vad som görs samt att utfallsmått är det 

som uppnås. En blandning av utfallsmått och drivande mått som är kopplade till 

företagets strategi är enligt Kaplan och Norton (1999) ett krav för att skapa ett bra 

balanserat styrkort. Utan drivande mått säger utfallsmåtten inget om hur resultaten ska 

uppnås och ger heller ingen bild av hur bra företagets strategi är implementerat. 

Drivande mått kan däremot på kort sikt ge upphov till förbättringar även utan 

utfallsmått men de ger ingen bild av vad som förbättrats (Kaplan & Norton, 1999). 

Finansiella perspektivet 

Enligt Kaplan och Norton (1999) ska de finansiella målsättningarna kopplas till 

företagets strategi när ett balanserat styrkort utformas. De finansiella styrtalen agerar 

sedan som riktmärke för de andra perspektivens målsättningar och styrtal och definierar 

det ekonomiska resultat som strategin väntas leda till (Kaplan & Norton, 1999). Det 

finansiella perspektivet ska enligt Olve et al. (1999) visa resultatet av de övriga 

perspektivens strategiska val, samtidigt som det finansiella perspektivet också fastställer 

flera långsiktiga mål. Kaplan och Norton (1999) menar vidare att det är av stor vikt att 

varje valt styrtal ingår i en orsakskedja som leder till ett bättre ekonomiskt resultat. Med 

början i de långsiktiga finansiella målen ska ett balanserat styrkort ge en bild av 

företagets strategi. De finansiella målen knyts sedan till den kedja av förbättringar som 

de ekonomiska processerna, kunderna, de interna processerna, medarbetarna och 
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systemen måste genomgå för att det ekonomiska resultatet ska bli verklighet. Exempel 

på finansiella styrtal är ökad omsättning, sänkta kostnader och högre kvalité (Kaplan & 

Norton, 1999).  

Kundperspektivet 

Enligt Olve et al. (1999) beskriver kundperspektivet hur och vilka kundvärden som ska 

uppnås samt varför kunderna ska vara villiga att betala för dem. Olve et al. (1999) 

menar att kundperspektivet fungerar som styrkortets hjärta. Även Kaplan och Norton 

(1999) anser att kundperspektivet är viktigt eftersom företag måste erbjuda det kunder 

efterfrågar för att nå ekonomisk framgång på lång sikt. Företag som inte har kundens 

intresse i fokus vid utformandet av en produkt eller tjänst löper enligt Levitt (1960) stor 

risk att gå i konkurs. Kundperspektivet underlättar för företag att samordna sina 

viktigaste kundmått (Kaplan & Norton, 1999). Exempel på utfallsmått som kan 

användas för kundperspektivet är enligt Kaplan & Norton kundlönsamhet, 

kundvärvning, kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet och marknadsandel. 

Interna perspektivet 

Enligt Kaplan och Norton (1992) bör fokus inom det interna perspektivet ligga på de 

kritiska interna aktiviteterna som skapar ett kundvärde eftersom att det interna 

perspektivet ska besvara frågan: ”vilka processer skapar de rätta kundvärdena och 

leder till att även aktieägarnas förväntningar blir tillfredsställda?” (Olve et al., 1999, 

s.73). Det finns enligt Kaplan och Norton (1999) tre perspektiv (innovationer, supply 

och eftermarknad) som bör tas hänsyn till när ett företag utvecklar sitt interna 

perspektiv. Innovationsprocessen handlar om identifiering av kunders behov och 

utveckling av lösningar. Supplyprocessen handlar om att leverera befintliga varor och 

tjänster till kund på ett effektivt, punktligt och konsekvent sätt. Startskottet för 

processen är när företaget tar emot en beställning från kund och avslutas med att varan 

eller tjänsten levereras till kund. Tjänster som tillhandahålls efter ett köp tillhör 

Eftermarknadsprocessen. Kaplan och Norton (1999) poängterar att de tre processerna 

inte är optimala för alla företag eftersom det även är viktigt för ett företag att ha en unik 

samling processer som skapar värde för kunden och ger ekonomisk vinst. 

Lärandeperspektivet 

När målsättningar och styrtal utformas för lärandeperspektivet ska organisationens 

lärande och tillväxt stå i fokus (Kaplan & Norton, 1999). Enligt Olve et al. (1999) ska 
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ett företag fokusera på organisationens långsiktiga förnyelse, i lärandeperspektivet. 

Enligt Kaplan och Norton (1999) identifierar de andra tre perspektivens målsättningar 

vad företaget måste kunna fullt ut för att nå bättre resultat. Lärandeperspektivets 

målsättningar tillhandahåller däremot infrastrukturen som behövs för att de tre andra 

perspektivens målsättningar ska kunna uppnås. Det balanserade styrkortet betonar 

vikten av att investera för framtiden, enligt Kaplan och Norton (1999), både på 

traditionella områden som ny utrustning och produktutveckling men även i infrastruktur 

(rutiner, system och medarbetare).  

Design av Balanserat styrkort 

Vid utformning och implementering av ett balanserat styrkort är det av stor vikt att 

ledningen tar initiativet, driver arbetet samt förmedlar det neråt i verksamheten. Enligt 

Kaplan och Norton (2000) måste ett balanserat styrkort brytas ned till flera 

verksamhetsområden, eller enligt Kaplan och Norton (2008) till och med på individnivå, 

för att varje medarbetare ska förstå nyttan med styrkortet och kunna relatera till det i sitt 

dagliga arbete. Om styrkortet ska brytas ned till verksamhetsnivå eller individnivå är ett 

beslut företaget måste utvärdera själv för att se vad som tillför mest till organisationen. 

När ett balanserat styrkort ska tas fram bör en grupp, med individer från alla olika 

verksamhetsnivåer i företaget, arbeta med utvecklingen och utformningen (Kaplan & 

Norton, 2000). Anledningen är att få hela organisationen engagerad och undvika 

motstånd och utanförskap. När styrkortet är färdigutvecklat bör en speciallistgrupp eller 

en person med stor kunskap om företagets strategi ta över och försöka implementera det 

balanserade styrkortet i verksamheten (Kaplan & Norton, 2000; Niven, 2006).  

 

Olve et al. (1999) menar att varje balanserat styrkort är unikt och att det inte finns ett 

standardsätt för att anpassa styrkortet till sin strategi och organisation. Kaplan och 

Norton (2000) menar att ett alternativ vid utformning och implementering av ett 

balanserat styrkort är att anlita en utomstående konsult, det kan dock vara en risk för 

misslyckande med tanke på konsultens bristfälliga kunskaper om organisationen i fråga. 

Hallgårde och Johansson (1999) anser däremot att det mycket väl kan vara en fördel att 

anlita utomstående konsulter eftersom de har kunskap och erfarenhet av tidigare 

utformning och implementering av styrkort och därmed kan vägleda företaget.  
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3.2.8.2 The Performance Prism 

Neely et al. (2002) framhåller att utgångspunkten för utformningen av ett PMS bör vara 

att fundera på varför det är viktigt att mäta prestationer. Vidare frågor som är viktiga är 

vad som är målet med mätningarna samt hur mätningarna ska uppnå målen. Utefter de 

premisserna utformade Neely et al. (2002) ett ramverk som bygger på antagandet att det 

bästa sättet för ett företag att överleva och nå framgång på lång sikt är att ta tillvara på 

sina intressenters intressen och sträva efter att leverera värde till var och en av dem. 

Vidare hävdar de att företag traditionellt sett haft för stort fokus på enbart aktieägare, 

vilket avspeglats även i prestationsmätningen, men att det är av yttersta vikt att även 

rikta fokus mot övriga intressenter.  

Ramverket som Neely et al. (2002) tagit fram benämns ”The Performance Prism” och är 

uppbyggt i syfte att belysa en organisations komplexa relationer med dess multipla 

intressenter. Det är ett innovativt och helhetsvisande ramverk som uppmärksammar 

ledningen på vad som är viktigt för att nå långsiktig framgång. Det görs genom att 

designa och friska upp befintligt PMS på ett sätt som är relevant i företagets specifika 

omgivning och med dess operativa processer i åtanke. Performance Prism-modellen 

fungerar som en tankeguide och ska bidra till att binda samman de fem perspektiv som 

ramverket bygger på. Perspektiven är följande (Neely et al., 2002): 

1. Tillfredställelse hos intressenter – Vilka är våra intressenter och vad vill/behöver de? 

2. Intressenters delaktighet – Vad vill vi ha och vad behöver vi få från våra 

intressenter? 

3. Strategier – Vilka strategier behöver vi implementera för att tillgodose de här 

behoven? 

4. Processer – Vilka processer behöver vi implementera för att tillgodose de här 

behoven? 

5. Kapacitet – Vilken kapacitet (resurser och kompetenser) behöver vi för att kunna 

utföra processerna på ett mer produktivt och effektivt sätt? 

Nedanstående modell fungerar som guide till hur arbetet med Performance Prism ska gå 

tillväga. Arbetet inleds med att från grunden fastställa företagets strategi, processer samt 
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kapacitet och utefter det bestämma lämpliga mått. Vidare ser modellen till hur 

intressenterna ska bli tillfredsställda samt vad de bidrar med till företaget. 

 

 

Figur III – The Performance Prism (Egenkonstruerad från Neely et al., 2002 s.5) 

 

3.2.8.3 The Performance Pyramid 

Precis som flera andra prestationsmätningsmodeller är grundtanken för The 

Performance Pyramid som är framtagen av McNair et al. (1990) att vara en kunddriven 

modell som är kopplad till företagets strategi. Modellen ska även, enligt Olve et al. 

(1999), komplettera de finansiella styrtalen med ett antal icke-finansiella nyckeltal. 

Vidare menar de att the Performance Pyramid är baserad på de olika koncepten TQM 

(Total Quality Management), ”industrial engineering” och aktivitetsredovisning. 

Modellen delar upp ett företag i fyra nivåer och använder sig av ett 

tvåvägskommunikationssystem för att företagets vision ska brytas ned i de olika 

nivåerna. Länken mellan företagets strategi och aktivitet blir uppsatta mål och mått, där 

målen förs nedåt medan mätningar av måtten förs uppåt i företaget (Olve et al., 1999).  

På den översta nivån i modellen (se nedan) formulerar koncernledningen, enligt Olve et 

al. (1999), den övergripande strategin. Vidare hävdar de att mål i marknads- och 

finansiella termer formuleras på den andra nivån. Den tredje nivån består av flöden 

inom företaget och här formuleras mål som kundtillfredställelse, produktivitet och 

flexibilitet. Den tredje nivån fungerar också som en länk mellan den övre och undre 

delen av pyramiden. På den fjärde nivån omvandlas tredje nivåns mått till operativa 
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mål, såsom kvalité, leveranstid, ledtid och spill. I den nedre delen av pyramiden görs 

mätningar frekvent medan högre upp görs mätningarna mera sällan och fokus ökar 

också på ekonomiska mått. För att företagsledningen ska kunna se vad som påverkar de 

finansiella måtten och vad som ligger bakom utfallen, är det viktigt att mätsystemet 

kopplar de operativa måtten med de ekonomiska måtten, vilket är målet med The 

Performance Pyramid (Olve et al., 1999). 

 

 

 

3.2.8.4 Browns ramverk 

En ytterligare modell, som är framtagen av Brown (1996) och presenteras nedan, delar 

upp arbetet med att välja indikatorer efter olika stadier i ett tillverkande företag. 

Indikatorerna väljs därmed ut gruppvis under kategorierna input, process, output och 

utfallsindikatorer. Tillsammans ska indikatorerna verka för företagets fortsatta 

lönsamhet och existensberättigande (Brown, 1996).  Neely et al. (2000) ger en talande 

beskrivning av Browns modell genom att jämföra modellen med processen att baka en 

kaka. Inputmåtten liknas vid en kakas måttangivelser för de olika ingredienserna som 

till exempel ägg och mjöl. Processmåtten blir i jämförelsen indikatorer för temperatur 

och antal minuter i ugnen. Output-måtten rör kvalitén på den färdigställda kakan och 

Outcome-måtten anger om, samt i vilken utsträckning, kunden uppskattade smaken på 

kakan (Neely, 2000). 

Figur IV – The Performance Pyramid (McNair et al., 1990 

genom Olve et al. 1999 s.35) 
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 Styrning i 
internationella 
organisationer 

 

Figur V – Browns ramverk för utformning av PMS (Brown, 1996 genom Neely et al., 2000 s.1125) 

 

3.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 

En presentation av de olika delarnas innehåll, relevans samt hur de är relaterade till 

varandra följer nedan för att sammanfatta den teoretiska referensramen. Referensramen 

är indelad i två delar där den första behandlar övergripande styrningsproblem i 

internationella organisationer och den andra delen behandlar prestationsmätningens 

olika delar, med inriktning mot internationella organisationer.   

   

    

Det huvudsakliga ämnet som avhandlats i det här kapitlet är 

vilka styrningsproblem en organisation, verksam i flera olika 

länder, ställs inför. Det rör sig till exempel om olika strategiska 

och organisatoriska utmaningar samt samordningsproblem. 

Risken är att de olika enheterna i den här typen av organisationer fragmenteras och 

koordinationen dem emellan beskrivs därmed som en nyckeluppgift för ledningen. En 

organisation innehållande enheter som tillsammans utgör flera delar av en värdekedja 

har en potentiell möjlighet att skaffa sig en kraftig konkurrensfördel om de lyckas dra 

nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, men för det krävs ett väl fungerade 

nätverk. Vidare utreds om branschen, i vilken en internationell organisation är verksam, 
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Prestationsmätning 

har någon inverkan på vilken typ av styrning som ska tillämpas samt hur strategiska mål 

sprids ner på enhetsnivå.  

 

Kapitlet om internationella organisationers styrning fungerar som referensram i 

analysen om olika former av prestationsmätning. Det anses nödvändigt att ha i åtanke 

vilka de huvudsakliga styrningsproblemen är för att kunna utforma ett PMS som bäst 

ska tjäna en organisation av den här typen. 

 
 
Teoriavsnittet om prestationsmätning inleds med en definition 

av dess viktigaste beståndsdelar. Prestationsmätning beskrivs 

som ett verktyg för att förstå, styra och förbättra ett företags 

aktiviteter. Vidare kan prestationsmätningen användas för att 

styra en organisation och dess medlemmar i önskad riktning samt för att implementera 

den övergripande strategin ner på enhetsnivå. 

 

I kapitlet fastslås att det som ska ligga till grund för utformning av ett PMS är den 

övergripande strategin. Ett vanligt förekommande problem med PMS i dagens företag 

är att de enbart innehåller mått av finansiell karaktär, vilket anses ge en skev och 

ofullständig bild av verksamheten. Vidare ger de finansiella måtten endast en indikation 

om hur företaget presterat bakåt i tiden medan icke-finansiella mått kan bidra till att 

företaget styrs mot högre framtida lönsamhet.  

 

Vidare behandlas vad som utmärker arbetet med prestationsmätning i internationella 

organisationer. Vissa forskare ser ett enhetligt PMS som ett bra verktyg för ökad 

integration mellan olika enheter i en organisation, medan andra forskare hävdar att ett 

PMS ska anpassas individuellt efter enhetens/företagets specifika förutsättningar samt 

efter rådande omständigheter. 

 

Den avslutande delen i kapitlet presenterar olika ramverk som används vid utformning 

av ett PMS. Det balanserade styrkortet av Kaplan och Norton är det mest kända och 

även det mest använda ramverket, vilket gör att det har beskrivits mer utförligt än 

övriga.  
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Modellen nedan visar kopplingen mellan de teoretiska huvudämnena och studiens 

intervjuguider (Intervjuguiderna presenteras som bilagor sis i arbetet):  

 

 

Figur VI - Koppling mellan teori och intervjuguider (Egenkonstruerad) 

 

•Group Controller, Strategi: 9-18 

•Controller Bramsche: 11, 13 

•Manager Finance Rexcell: 12, 13, 15 

•Group Controller, Prestationsmätning: 1-10, 12 

•Lean Coordinator Rexcell: 1-8 

Styrning i 
Internationella 
organisationer 

•Group Controller, Strategi: 1-8, 19-25 

•Controller Bramsche: 1-10, 12, 14-17 

•Manager Finance Rexcell: 1-11, 14 

•Group Controller, Prestationsmätning: 11, 13 

•Lean Coordinator Rexcell: - 

Prestationsmätning 
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4. Empiri 

I empirikapitlet presenteras först fallföretaget och dess bakgrund samt en beskrivning av företagets 

övergripande styrning. Vidare presenteras produktionsenheterna och en fördjupning görs i enheternas 

prestationsmätning. Avslutningsvis redogörs det för enheternas samarbete samt tillvägagångssättet vid 

internförsäljning. Informationen som presenteras består av intervjusvar från respondenter, 

företagsinterna dokument samt information från företagets hemsida. 

4.1 Företagsbakgrund 

Duni är ett svenskt företag som erbjuder helhetslösningar för dukning och take away 

(Duni AB, 2012). Företagets produktion startade 1949 i Skåpafors och Dals Långed, 

och den första produkten som började tillverkas var vaxade pappersbägare. Namnet 

Duni är resultatet av en tävling, som företaget anordnade i slutet på 50-talet, om det 

bästa namnet på servetter. Vinnaren tyckte att Dunis servetter var mjuka som dun. Idag 

har Duni cirka 2000 anställda i 17 länder och 2010 hade de en omsättning på 4,1 

miljarder kronor. Företagets huvudkontor ligger sedan 2005 i Malmö och 2007 

noterades företaget på Nasdaq OMX Stockholm (Duni AB, 2012). 

 

Figur VII - Dunis nettoomsättning och rörelseresultat (Årsredovisning, 2010 s.3) 

Dunis sortiment består till 70 % av pappersartiklar vilka till största delen produceras 

inom koncernen, resterande artiklar köps in för att kunna erbjuda kunderna fullständiga 

dukningskoncept (Group Controllern, 2012). Dunis produkter säljs på över 40 

marknader och de är marknadsledande i Central- och Nordeuropa (Duni AB, 2012). 

Majoriteten av försäljningen sker till restauranger, hotell och cateringföretag (Duni AB, 

2012).  
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Figur VIII – Dunis nettoomsättning per geografisk region (Egenkonstruerad från Årsredovisning, 2010 s.2) 

Duni har tre affärsområden: Consumer, Professional och Tissue (Duni AB, 2012). 

Consumer erbjuder matchande koncept med dukar, servetter och ljus med mera och 

finns i livsmedelsaffärer, specialbutiker och heminredningsbutiker. Professional vänder 

sig till restauranger, hotell och cateringföretag med produkter för dukning och servering 

som också kan bli specialanpassade efter kundens behov. Affärsområdet Tissue består 

av dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaid AB och det är mjukpapper som används vid 

Dunis produktion av bordsartiklar samt till extern försäljning (Duni AB, 2012). 

4.2 Organisationsstruktur  

Dunis Group Controller (2012) beskriver företagets organisationsstruktur som 

nedbruten efter funktion samt geografi. Vidare förklarar han att de olika 

försäljningsenheterna är geografiskt utspridda över Europa för att ge en närhet till 

kunderna medan övriga områden, som exempelvis finans, är funktionsindelade.  

61% 
19% 

19% 

1% 

Nettoomsättning per geografisk region, % 

Centrala Europa

Norden

Södra och Östra
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Figur IX - Organisationsschema (Duni AB, 2012) 

 

Som figuren antyder är Professional det viktigaste affärsområdet varpå det är nedbrutet 

på tre underfunktioner medan Tissue och Consumer har varsin områdesansvarig. Till 

följd av den senare tidens omstruktureringar, som bland annat syftat till en mer 

integrerad verksamhet, har det under 2012 tillsatts en gemensam chef för Dunis tre 

produktionsenheter (Manager Finance Rexcell, 2012). Att Duni från Rexcell (förädling 

av pappersmassa till mjukpapper) via Bramsche och Poznan (förädling av mjukpapper 

till färdiga dukar, servetter med mera) och vidare ut till de egna försäljningsenheterna 

står som ägare av enheter i hela värdekedjan är en medveten strategi (Group Controller, 

2012; Duni AB, 2012). Han menar vidare att fördelarna det ger är, förutom att de inte 

behöver dela värdekedjans totala vinst med externa aktörer, att arbetet med innovation 

och produktutveckling underlättas vilket är vitalt för Duni.  

Group Controllern (2012) menar att företaget saknade ett långsiktigt strategiskt mål före 

åtstramningarna som ägde rum 2004 samt att personer i ledningen byttes frekvent. En 

rad felsatsningar hade gjorts och verksamheten lyckades inte nå upp till önskade 

lönsamhetsnivåer. Vidare menar han att Duni 2004 blev kostnadsstyrda i en helt annan 

utsträckning och i samband med det bantades antal produktionsenheter från elva till 

dagens tre. År 2007 ansåg organisationen att de fått bukt med kostnadsstrukturen och 

fokus riktades nu mot konsolidering och tillväxt för att därigenom etablera sig på nya 

geografiska marknader samt öka Dunis totala marknadsandel (Group Controller, 2012). 
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4.3 Affärsidé, Strategi och Mål 

Dunis vision är:  

”Att bli Europas ledande leverantör av högklassiga bordskoncept och 

förpackningslösningar för hämtmat” (Duni AB, 2012) 

Affärsidén som ska leda till att ovanstående vision uppfylls lyder:  

”Duni ska bidra till ökad stämning och göra livet enklare vid varje måltidstillfälle 

genom att erbjuda inspirerande och innovativa produkter och koncept” (Duni AB, 

2012) 

Ambitionen är, enligt Group Controller (2012), att vision och affärsidé ska vara 

konstanta över lång tid för att de anställda på så sätt ska hinna bli väl förtrogna med 

dem samt att de ska hinna genomsyra hela verksamheten. Den övergripande strategin är 

att växa genom organisk tillväxt samt genom konsolidering (Årsredovisning, 2010, 

Group Controller, 2012). Redan år 1982 förvärvades konkurrenten JiHå Plast AB, vilka 

tillverkade plastbägare (Företagsinternt dokument, 2012). Företagets förvärv har genom 

åren inte varit alltigenom lyckosamma och 1999 gjorde man en omfattande satsning på 

serveringsprodukter inom flygindustrin genom köpet av De Ster, vilka var de dåvarande 

marknadsledarna. Kort därefter stod flygindustrin inför en massiv nedgång, delvis 

beroende på 11 september-händelserna, vilket gjorde den satsningen till ett kostsamt 

snedsteg och 2007 avyttrades De Ster (Företagsinternt dokument, 2012; Group 

Controller, 2012). 

Dunis långsiktiga mål kan, enligt Group Controllern (2012), sammanfattas av tre 

huvudsakliga finansiella målsättningar. De är organisk tillväxt på minst 5 % under en 

konjunkturcykel, underliggande rörelsemarginal på 10 % samt att minst 40 % av 

nettovinsten ska delas ut till aktieägarna. De två förstnämnda målen bryts först ned på 

de olika affärsområdena varpå de därefter bryts ned på de olika säljenheterna och på så 

sätt tilldelas samtliga områden sitt ansvar för att bidra till organisationens 

måluppfyllelse (Group Controller, 2012).  

Group Controllern (2012) menar att företagets viktigaste kortsiktiga mål är 

volymtillväxt, arbetande kapital (lager, fordringar, skulder) och rörelseresultat. De 

kortsiktiga målen kan förändras till följd av nya utmaningar. Vid exempelvis brist på 
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råvaror kan de styra om målen mot en högre nivå på säkerhetslager och vill ledningen 

exempelvis styra mot en snabbare ökning av marknadsandelar kan volymtillväxten få en 

större viktning för berörda enhetschefers bonussystem (Group Controller, 2012). 

4.4 Omvärld och Marknad 

Dunis omvärld beskrivs av företagets Group Controller (2012) som relativt stabil och 

efterfrågan på marknaden för dukningsprodukter förändras inte nämnvärt vid 

konjunktursvängningar. Det som händer vid en lågkonjunktur är att ”människor väljer 

ett billigare alternativ på menyn, men de drar inte nödvändigtvis ned på sina 

restaurangbesök” (Group Controller, 2012). Det medför därmed ingen större påverkan 

på Dunis huvudsakliga försäljning, vilken går till hotell och restauranger, eftersom 

bordsdukningen inte påverkas av vad som väljs på menyn (Group Controller, 2012). 

Traditionellt sett använder sig hotell och restauranger av dukar bestående av 

linnematerial och enligt Group Controllern (2012) tar det lång tid att bearbeta 

marknaden och förändra efterfrågan så att engångsdukar accepteras och efterfrågas. 

Duni har funnits på den tyska marknaden väldigt länge och har därmed hunnit bearbeta 

den marknaden i många år, varpå de där blivit marknadsledande och möter stor 

efterfrågan på sina produkter. Group Controllern (2012) beskriver exempelvis 

situationen på den tjeckiska marknaden som en helt annan där de inte funnits särskilt 

länge och att det där är betydligt svårare att sälja engångsdukar som inte är av det 

traditionella linnematerialet. Vidare menar han att efterfrågan på de olika marknaderna 

inte påverkar varandra i särskilt stor utsträckning. Det medför att det inte hjälper 

speciellt mycket att vara stor i Tyskland för att kunna sälja i Tjeckien, utan att varje 

marknad måste bearbetas var för sig och under lång tid (Group controller, 2012). 

Branschen som Duni verkar inom skulle därmed, enligt Porter (1986), klassificeras som 

en Multinationell bransch. 

4.5 Forskning och utveckling 

På Dunis hemsida anges att form, funktion och miljö är de ledande principerna vid 

innovationer (Duni AB, 2012). Angående form så utvecklar Dunis designers ständigt 

nya stilgrupper och kompletterande kollektioner för att exempelvis passa olika årstider. 

Exempel på nyligen framtagna funktionella innovationer är tabletter med fack för 
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bestick och servett, värmeisolerande take away-skålar samt vattentåliga dukar. 

Miljöaspekten genomsyrar arbetet med att ta fram nya produkter vilket innebär en 

strävan efter att använda vattenbaserad organisk tryckfärg, återvinningsbara produkter 

samt resurseffektivitet (Duni AB, 2012). 

Group Controllern (2012) framhåller forskning och utveckling som en av Dunis främsta 

kompetenser och samtliga produkter är framtagna på egen hand, i samverkan med 

leverantörer. Den senaste innovationen är Evolin som är ett material som till utseende 

samt känsla till stor del överensstämmer med linnekvalitet och därmed ska fungera som 

ett miljövänligt substitut till densamma (Group Controller, 2012). Vidare berättar Group 

Controllern att de har patent på sina innovationer men eftersom ett patent inte varar för 

evigt måste de hela tiden arbeta för att ta fram nya innovationer.  

Att Duni blivit framstående inom innovation beror enligt Group Controller (2012) till 

stor del på att de äger hela värdekedjan. Han menar att det underlättar samarbetet mellan 

enheterna vid framtagning av nya produkter och att nya produkter kan testas till en lägre 

kostnad. Chefen för forsknings- och utvecklingsavdelningen finns på huvudkontoret i 

Malmö och det finns en stab hos både Bramsche och Rexcell som arbetar med 

produktutveckling (Group Controller, 2012). Group Controllern (2012) beskriver deras 

samarbete som väldigt nära och med ett ständigt utbyte för att därigenom på ett så 

kostnadseffektivt sätt som möjligt kunna utveckla och testa nya produkter. Vidare 

menar han att det krävs ett nära samarbete i hela värdekedjan eftersom nya innovationer 

av staben i Bramsche ofta kräver justeringar i produktionen hos Rexcell och vice versa.  

För att säkerställa att arbetet med forskning och produktionsutveckling bedrivs effektivt 

tillämpas särskilda nyckeltal som mäter exempelvis antalet nylanserade produkter, vid 

vilka tidpunkter lanseringarna går in i nya faser samt hur stor marknadsandel som 

nylanserade produkter lyckats ta (Group Controller, 2012). Group Controllern menar att 

det är en besvärlig balansgång att avgöra hur många samt hur ofta nya produkter ska 

lanseras. Det beror på att varje ny lansering är förenad med omfattande 

kostnadsökningar samtidigt som nya lanseringar möjliggör en ökad försäljning (Group 

Controller, 2012). 
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4.6 Organisationens övergripande styrmedel 

Group Controllern (2012) framhåller att Duni tillämpar flera olika styrmedel för att få 

verksamheten och enheterna att arbeta i linje med organisationens strategi och mål. 

Ledningen ser arbetet med att upprätta budgeten som en viktig del för ökad samordning 

och kommunikation i organisationen. Genom det arbetet ökar samarbetet mellan 

enheterna och det bidrar även till att de anställda får en ökad förståelse för förhållandet 

mellan intäkter och kostnader. Incitamentsprogram tillämpas för ett hundratal chefer 

inom organisationen och nyckeltalen som de bygger på kan modifieras om ledningen 

ser att de behöver förändra styrningen. Vidare ses intranätet som en bra plattform för 

ökad kommunikation genom hela organisationen (Group Controller, 2012). 

Som ett led i den senare tidens omorganiseringar och ökade integrering menar Group 

Controller (2012) att verksamheten även går mot en ökad centralisering. Funktioner 

som inköp, marknadsföring, valutahantering, redovisning och efterfråge- samt 

produktionsplanering blir nu centraliserade i större utsträckning än tidigare. Tidigare 

hade även säljenheterna sina egna affärssystem och artikelnummer vilket försvårade 

samarbetet enheterna emellan. Fördelarna som den ökade centraliseringen och 

integreringen medför är minskade transaktionskostnader, ökade möjligheter till intern 

jämförelse, snabbare beslutsvägar samt minskad intern konkurrens (Group Controller, 

2012).  

En punkt som Group Controllern (2012) menar att Duni behöver arbeta på att förbättra 

och eventuellt implementera styrmedel för är snabba informationskanaler mellan de 

olika enheterna i värdekedjan. Det innebär exempelvis att synpunkter från restauranger 

snabbt ska fångas upp av säljenheterna och därefter föra dem vidare i kedjan för 

eventuell justering hos produktionsenheterna (Group Controller, 2012).  

4.7 Produktionsenheterna 

Dunis tre produktionsenheter är placerade i Sverige, Tyskland och Polen (Duni AB, 

2012). Nedanstående figur visualiserar de olika produktionsenheternas roll i 

organisationens värdekedja. Rexcell är första ledet i kedjan och deras huvudsakliga 

uppgift är att omvandla pappersmassa till Airlaid och Tissue (Group Controller, 2012). 

Airlaid är en produkt av högre kvalitet som används för att exempelvis producera 

högkvalitativa pappersdukar och Tissue är mjukpapper av enklare kvalitet. Bramsche 
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och Poznan konverterar därefter Airlaid och Tissue till bland annat färdiga dukar och 

servetter (Group Controller, 2012). 

 

 

4.7.1 Rexcell 

På Dunis pappersbruk i Skåpafors och Dals Långed, i Dalsland arbetar cirka 200 

anställda och där tillverkas mjukpapper till bland annat pappersservetter, 

bordsdukningsprodukter och hygienprodukter (Duni AB, 2012). Pappersbruken drivs 

sedan 2004 av Rexcell Tissue & Airlaid AB som är ett dotterbolag till Duni (Group 

Controller, 2012). Manager Finance Rexcell (2012) berättar att dotterbolaget Rexcell 

bildades för åtta år sedan i syfte att koncentrera produktionen på de två enheterna, Dals 

Långed och Skåpafors, under ett och samma bolag. När dotterbolaget bildades var det 

meningen att det skulle drivas som ett självständigt bolag medan dagens ledning i större 

utsträckning vill öka integrationen och samarbetet mellan Rexcell och övriga enheter i 

organisationen (Manager Finance Rexcell, 2012). 

4.7.1.1 Produktionsstruktur  

Rexcells maskinpark består av ett fåtal stora maskiner och produktionen pågår dygnet 

runt, sju dagar i veckan (Manager Finance Rexcell, 2012). Maskinerna som Rexcell 

använder är dyra och det gäller därmed att se till att de är i drift i så stor utsträckning 

som möjligt, allt för att jaga skalfördelar och maximera output ur befintlig maskinpark 

Rexcell 

Bramsche Poznan 

Försäljningsenheter

Figur X – Dunis Supply Chain, med markering på 

produktionsenheterna (Egenkonstruerad) 
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(Manager Finance Rexcell, 2012). Enligt avtal med facket får Rexcells produktion vara 

igång 349 dagar om året och under de dagarna vill de ha högsta möjliga beläggning 

(Group Controller, 2012). Vidare menar Group Controllern (2012) att det med Rexcells 

produktionsstruktur tar relativt lång tid att ställa om produktionen. De långa ställtiderna 

gör att de fokuserat mycket på att standardisera arbetsmomenten som rör omställningar, 

för att på så sätt få dem så korta som möjligt. Vidare är det en fördel om Rexcell har 

god insyn i Bramsches och Poznans materialplanering för att därigenom enklare kunna 

avgöra hur långa serier de bör tillverka av de olika produkterna (Group Controller, 

2012). 

Group Controllern (2012) förklarar Rexcell som en produktionsenhet med tre olika 

produktinriktningar. Den första är mjukpapper, Tissue, vilken är den ursprungliga 

produkten från pappersbruken i Dalsland och det säljs såväl till externa kunder som 

internt, till Bramsche och Poznan. Airlaid är en produkt av högre kvalitet som används 

för att exempelvis producera högkvalitativa pappersdukar och den produkten går i stort 

sett enbart till intern försäljning för vidare konvertering i Bramsche och Poznan. 

Rexcells tredje inriktning är hygienprodukter som bland annat används för att tillverka 

bindor. De produkterna går uteslutande till externa kunder (Group Controller, 2012).  

4.7.1.2 Dunis strategi för Rexcell 

När Rexcells Manager Finance (2012) får frågan om vad han anser är Dunis 

huvudsakliga strategi och mål för Rexcell svarar han att det är att producera produkter 

av given kvalitetsnivå till en så låg kostnad som möjligt. Group Controllern (2012) 

instämmer i den bilden och framför att produktionsenheterna inom Duni är väldigt 

kostnadsmedvetna. Anledningen till det är att en stor andel av försäljningen går till 

interna kunder vilket helt enkelt gör produktionskostnaderna till den del som de har 

störst möjlighet att kunna påverka (Group Controller, 2012).  

Dunis produktionsenheter i Bramsche och Poznan har en sammanlagd efterfrågan som 

är större än vad Rexcells produktion kan täcka. Anledningen till att de ändå säljer en del 

av sin produktion till externa kunder beror på krav från ledningens sida där de genom 

den externa försäljningen får ett kvitto på hur Rexcells produktion står sig i konkurrens 

med andra aktörer på marknaden (Manager Finance Rexcell, 2012; Group Controller, 

2012). Vid jämförelsen mot de externa aktörerna finns däremot, av naturliga skäl, ingen 

möjlighet att utföra någon exakt mätning och jämförelse över prestationer i 
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produktionen. Här handlar det snarare om att ledningen får en indikation på hur väl 

Rexcell presterar genom att se hur väl de klarar sig i konkurrensen på marknaden och i 

förhållande till marknadspriset. 

En ytterligare fördel som Rexcells förmåga att sälja även till externa kunder ger upphov 

till är att de blir mer flexibla och inte lika känsliga för skiften i efterfrågan (Manager 

Finance Rexcell, 2012). Vidare menar han att Duni vid tider av sämre tillgång på 

exempelvis Tissue till Bramsches och Poznans konvertering helt kan strypa det externa 

flödet och därmed få större materialtillgång till sin egen försörjningskedja och 

konvertering. Det innebär även att Duni i tider av minskad efterfråga för Rexcells 

produkter kan välja att köpa från dem i så stor utsträckning som möjligt. Vilket i 

förlängningen underlättar för att Rexcells produktion kan hållas på en konstant hög 

beläggningsgrad (Manager Finance Rexcell, 2012). Manager Finance Rexcell (2012) 

framför även sin egen åsikt på värdekedjans inköpstaktik där han menar att det är 

fördelaktigt om Bramsche och Poznan köper vit Tissue av enklare kvalitet från externa 

aktörer och att Rexcell därmed kan koncentrera sig på att tillverka färgade kvalitéer, 

vilket han menar är deras specialitet.  

4.7.1.3 Prestationsmätning 

Ledningens direktiv är att Rexcell ska fokusera på att kapa kostnader så långt det är 

möjligt utan att tumma på kvaliteten (Group Controller, 2012). Manager Finance 

Rexcell (2012) menar att den målsättningen även genomsyrar deras arbete med 

prestationsmätning. Han påpekar samtidigt att han inte tror att mätningen hade sett 

speciellt annorlunda ut på papperbruket även om Dunis ledning hade en annorlunda 

strategi för Rexcell. Vilka prestationsmått Rexcell ska tillämpa bestämmer de helt 

individuellt på enheten, däremot utförs en månatlig genomgång av utfallen med 

ledningen (Manager Finance Rexcell, 2012). 

Inom branschen för papperstillverkning finns vissa övergripande nyckeltal som funnits 

med väldigt länge och som tillämpas av de allra flesta aktörer (Manager Finance 

Rexcell, 2012). Nyckeltalen samlas, enligt Manager Finance Rexcell (2012), under 

benämningen TAK där T står för tillgänglighet, A står för anläggning och K för står för 

kvalitet. Vidare menar han att tillgänglighet innefattar antal verksamma maskintimmar 

samt antal oplanerade stopp. Anläggning behandlar hastighet i maskinen i förhållande 

till referensvärden, vilket benämns som verkningsgraden. Kvalitet innefattar andel input 
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som blir till output, vilket sammanfattas under begreppet waste. Waste uppkommer vid 

till exempel klippning av material samt vid omställningar. De tre nyckeltalen 

multipliceras med varandra för att därigenom få fram ett slutgiltigt TAK-värde 

(Manager Finance Rexcell, 2012). Vidare menar han att betydelsen för TAK återspeglas 

i att det är de nyckeltalen som ligger till grund för incitamentsprogrammen hos Rexcell. 

Att Manager Finance Rexcell (2012) menade att han trodde att prestationsmåtten skulle 

vara ungefär desamma även vid en skiftande strategi kan härledas till att Rexcell i första 

hand fokuserar på generella mått som används av de flesta inom branschen. Vidare 

framför han att andra generella branschmått är energiförbrukning samt kostnad per 

producerat ton, vilket benämns förädlingskostnad av Rexcell. 

I pappersbruk förekommer stora halter av damm vilket gör att risken för att bränder ska 

uppstå i produktionsenheterna är stor (Group Controller, 2012). Vidare menar Group 

Controller (2012) att till följd av en omfattande brand som drabbade Rexcell 2010 

ökade fokus på brandförebyggande åtgärder och de genomför mätningar över antalet 

bränder för att på så sätt få information om var riskerna är som störst samt för att ge 

underlag för ett effektivt brandförebyggande arbete. Manager Finance Rexcell (2012) 

hävdar att företaget har ett utpräglat miljöfokus i produktionen och det framgår även av 

Rexcells hemsida (Rexcell AB, 2012). Det i kombination med den starkt 

kostnadsfokuserade inriktningen har lett till att Rexcell noga följer upp och mäter 

energi- och vattenförbrukning i deras produktion. Vid pappersproduktion förekommer 

som tidigare nämnt risker i form av bränder, men det finns även andra olycksrisker när 

man har med stora maskiner att göra. För att minska riskerna för att personalen drabbas 

mäts olycksfall efter samma principer som bränder och de har särskilda mått för olyckor 

där den drabbade har blivit sjukskriven till följd av olyckan (Manager Finance Rexcell, 

2012). 

Rexcell tillämpar ingen gemensam matris där de sammanställer de olika nyckeltalen 

utan de analyserar dem istället var för sig. Däremot mäter de till exempel 

förädlingskostnad och andra nyckeltal för varje enskild produkt och följer utvecklingen 

över tid. Den typen av sammanställning kan se ut på följande vis:   
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Figur XI – Exempeldiagram över förädlingskostnad (Egenkonstruerad från Företagsinternt material, 2010) 

Staplarna visar en enskild produkts kostnad per ton och hur den kostnaden har 

utvecklats under olika månader. Det röda strecket visar målkostnaden och den svarta 

linjen visar trenden för kostnadsutvecklingen. Förädlingskostnaden tar hänsyn till både 

fasta och rörliga kostnader men eftersom marknadspriset på pappersmassa är relativt 

styrt och svårt att påverka, är det att styra mot att få ut max av befintliga fasta kostnader 

som är det huvudsakliga syftet (Manager Finance Rexcell, 2012). Vidare berättar han att 

maskinerna för papperstillverkningen är både stora och väldigt dyra varpå varje ”steg” i 

ökad produktionskapacitet blir kostsamt och komplicerat att genomföra. Rexcells 

strategi är därmed att få ut så mycket som möjligt av sin befintliga maskinpark för att på 

det sättet vinna konkurrensfördelar gentemot deras konkurrenter (Manager Finance 

Rexcell, 2012).  

Ytterligare prestationsmått som är centrala på Rexcell är mått för Drifttid, Output, 

Reklamationer samt OEE (Företagsinternt dokument, 2012). Driftstid mäter antalet 

timmar som en maskin är operativ, output mäter mängden producerade ton av en 

produkt per år eller per månad. Till följd av de senaste årens fokusering mot att 

förebygga bränder har driftstiden minskat något eftersom de spenderat mer tid på 

städning när maskinenen inte är igång (företagsinterna dokument, 2010). Reklamationer 

är ett kvalitetsmått och anger helt enkelt det procentuella antalet reklamationer och varje 

tillverkande maskin mäts för sig (Group Controller, 2012). OEE står för Overall 
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Equipment Efficiency och är ytterligare ett exempel på prestationsmått som många 

inom branschen använder sig av (Group Controller, 2012). Måttet anger hur stor 

procentandel av den totala potentiella tiden som en maskin varit operativ, per år 

(Företagsinternt dokument, 2012).  

4.7.1.4 Förbättringsarbete på Rexcells produktionsenhet 

För två år sedan införde Rexcell, på initiativ av deras nya VD, ett nytt sätt att arbeta 

med prestationsmätning och förbättringar i produktionsprocesser (Manager Finance 

Rexcell, 2012). Arbetssättet beskrivs av Manager Finance Rexcell (2012) som inspirerat 

av filosofier som Kaizen och Six Sigma, vilka den då nytillsatte VD: n hade goda 

erfarenheter av från sitt tidigare företag. Lean Coordinator (2012) menar att målen med 

införandet av det nya arbetssättet är att arbeta mer långsiktigt och därigenom skapa bra 

förutsättningar för en trygg framtid. Vidare menar hon att det är en strategisk satsning 

som syftar till att höja kompetensen bland de anställda och förbättra företagets 

processer. Fokus ligger på att optimera metoderna samt tillvägagångssättet vid 

utförandet av dem eftersom de vill öka sin produktivitet och effektivitet utan att göra 

nyinvesteringar. Manager Finance Rexcell (2012) beskriver det nya arbetssättet som 

betydligt mer systematiskt än det tidigare och arbetet utgår från de övergripande 

nyckeltalen, vilka senare bryts ned till operativa nyckeltal.  

Före införandet av det nya arbetssättet gick de inte lika grundligt tillväga vid upptäckten 

av en ”förlust” hos ett nyckeltal (Manager Finance Rexcell, 2012). En förlust beskrivs 

av Manager Finance Rexcell (2012) som när utfallet från en mätning avviker från trend 

och fortsätter det så i mer än tre veckor tillsätts ett arbetsteam. Vidare hävdar han att de 

före införandet av förbättringsmetoden gjorde vissa justeringar som de trodde skulle 

kunna leda till en reducerad förlust och därefter avvaktade ett nytt utfallsmått för att se 

om de var på rätt väg. Med det Kaizen-inspirerade arbetssättet tillsätts som tidigare 

nämnts istället ett arbetsteam när en förlust har uppstått i produktionen och de bryter 

sedan ned nyckeltalet, vars utfall avvikit från trend i mer än tre veckor, till dess minsta 

beståndsdelar för att på så sätt identifiera källan till förlusten (Manager Finance Rexcell, 

2012). Nyckeltalen kan till och med brytas ned så långt att de mäter prestationen hos en 

enskild pump eller motor i produktion, för att därigenom identifiera vad som orsakar 

förlusten (Manager Finance Rexcell, 2012). 
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När förbättringsarbetet inleddes under våren 2010 gjordes med hjälp av en konsultfirma 

som fortfarande är delaktiga och behjälpliga vid flera moment, men avsikten är att de 

ska fasas ut och ersättas av befintlig personal efter hand (Lean Coordinator, 2012). Vid 

införandet av de Kaizen-inspirerade arbetsmetoderna stötte de, enligt Manager Finance 

Rexcell (2012), på en del motstånd från operatörernas håll eftersom de i och med de nya 

metoderna blev tvungna att lära sig att hantera nya datorprogram. Vidare menar han att 

de från Rexcell sida såg en stor fördel i att även involvera operatörerna i 

prestationsmätningen och inte bara controllers. Det beror på att det är operatörerna som 

har bäst insyn och kunskap om produktionsprocesserna och genom att involvera dem i 

arbetet ansågs det att prestationsmätningsarbetet samt identifieringen av 

produktionsförluster skulle förbättras. Eftersom operatörerna har bättre kunskap om de 

operativa processerna ifrågasätter de prestationsmätningen på ett annat sätt än vad 

controllers gör och en kombination av båda synvinklarna har visat sig vara lyckosamt. 

På den enhet där det Kaizen-inspirerade arbetssättet pågått längst har de övergripande 

nyckaltalen visat positiva utfall (Manager Finance Rexcell, 2012).  

Arbetsuppgifterna som tillhör förbättringsarbetet är enligt Lean Coordinator (2012) 

fördelade på tre huvudgrupper, vilka är Styrgrupp, Pelare och Team. Styrgruppen består 

av ledningsgruppen, en facklig representant samt Lean Coordinator och de är de ytterst 

ansvariga för hur förbättringsarbetet bedrivs. I deras uppgifter ingår att konfigurera 

pelare samt team och de har möte varannan vecka inom gruppen samt månadsvis 

tillsammans med konsulter. Det finns två grundpelare hos Rexcell. Den ena fokuserar 

på mätningar i produktionen rörande tider, energiåtgång samt förhållandet mellan input 

och output. Den andra gruppen fokuserar på mätningar rörande produkternas kvalité och 

antal reklamationer. I pelarna ingår bland annat controllers, process- och 

driftsingenjörer samt vissa från produktionen. Det huvudsakliga arbetet som utförs i 

pelargrupperna är att identifiera förluster i produktionen och därefter analysera dem och 

slutligen tillsätta ett förbättringsteam som ska komma tillrätta med problemet. Vilka 

som ingår i förbättringsteamen beror helt på vilken typ av förlust eller problem som ska 

lösas och samtliga som anses ha relevans för uppgiften kan komma att ingå i ett 

förbättringsteam. Standardtiden som ett team får på sig att lösa en uppgift är tolv veckor 

och de har som uppgift att implementera nya rutiner samt att utbilda personal och 

fördela ansvar till anställda så att de nya rutinerna följs (Lean Coordinator, 2012). 
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Figuren nedan presenteras som en visuell modell över vilka steg och aktiviteter som 

utförs i ett team vid den nya arbetsmetoden:  

 

Figur XII - Aktiviteter i Rexcells förbättringsarbete (Egenkonstruerad från Företagsinternt material, 2012) 

Modellen är ursprungligen framtagen av konsultfirman som anlitats för 

implementeringen av förbättringsarbetet och Lean Coordinator (2012) påpekar att de till 

viss del modifierat och vidareutvecklat deras förslag för att bättre passa Rexcell. Vidare 

menar hon att exempelvis den femte punkten som anger att teamen ska utföra 

benchmarking mot konkurrenter än så länge inte tillämpats av företaget. Efter att 

förbättringsteamen har slutfört sin uppgift menar Lean Coordinator (2012) att det är upp 

till ledningen att tillämpa styrmedel för att se till så att de nya rutinerna följs och att 

mätningar över nyckeltal som påverkas utförs. Eftersom de fortfarande är i ett tidigt 

stadium i det nya arbetssättet menar hon att den uppgiften kommer bli en viktig 

utmaning att klara av. 

Manager Finance Rexcell (2012) menar att ett ytterligare led i att involvera fler i 

prestationsmätningen och att det ska bli en naturlig del i arbetet är införandet av något 

som benämns ”daglig styrning”. Det innebär att de på varje produktionsenhet inom 

Rexcell, på stående fot, har en femton minuters lång genomgång av nyckeltal som 

exempelvis produktionsutfall och underhållsarbete. Det är ungefär fem till tio personer 
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på varje enhet som dagligen arbetar med prestationsmätning, men på de här mötena är 

alla välkomna för att på så sätt öka intresset bland de anställda (Manager Finance 

Rexcell, 2012). 

4.7.2 Bramsche och Poznan 

På fabrikerna i Poznan, Polen och Bramsche, Tyskland arbetar 250 respektive 375 

anställda och där förädlas Tissue och Airlaid från Rexcell till diverse bordsartiklar som 

exempelvis dukar, servetter och serveringsprodukter (Duni AB, 2012). Fabriken i 

Bramsche har tillhört Duni sedan några årtionden tillbaka medan fabriken i Poznan 

startades 2004 efter en konsolidering, i syfte att koncentrera Dunis produktion (Group 

Controller, 2012). Anledningen till att en del av produktionen förlades i Poznan var att 

Duni redan sedan tidigare hade en säljenhet där samt det relativt låga kostnadsläget för 

arbetskraft i kombination med närheten till deras största marknader (Group Controller, 

2012). 

De färdiga produkterna från Bramsche och Poznan säljs till Dunis säljenheter runt om i 

Europa (Group Controller, 2012). Det är viktigt för Duni att deras produkter innehar 

hög kvalité, snygg design samt praktisk funktion och därför har Duni experter på dessa 

områden anställda vid produktionsenheterna (Duni AB, 2012). 

4.7.2.1 Produktionsstruktur 

Maskinparkerna i Bramsche och Poznan består av många och mindre maskiner som 

konverterar och förädlar produkterna i diverse färger, mönster och utformningar 

(Controller Bramsche, 2012). Bramsches och Poznans produktionskostnader är inte lika 

beroende, som Rexcells, av att maskinerna ständigt producerar. Det beror enligt Group 

Controllern (2012) på att maskininvesteringen är lägre och uppstartsprocessen kortare. 

Det betyder i sin tur att det inte är lika viktigt att omställningstiden är kort och 

beläggningen hög. Group Controllern (2012) menar dock att beläggningen, i Bramsche 

men framförallt i Poznan, på vissa maskiner är väldigt låg. Han tillägger att 

beläggningen varierar eftersom maskinparken innehåller ett stort antal maskiner med 

olika betydelse för produktionen.  

Bramsche och Poznan har insyn i Rexcells produktionsplanering för att på optimalt sätt 

kunna planera sin egen produktion (Manager Finance Rexcell, 2012). 
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4.7.2.2 Dunis strategi för Bramsche och Poznan  

Bramsche och Poznan har, precis som Rexcell, direktiv från huvudkontoret att 

producera produkter av given kvalité till en så låg kostnad som möjligt (Group 

Controller, 2012). Produktionsenheterna har därmed stort kostnadsfokus vid 

produktionen och har krav att kontinuerligt minska sina produktionskostnader. 

Exempelvis menar Group Controllern (2012) att enheterna varje år måste uppnå en 

effektivitetsförbättring motsvarande inflationen för att klara nollmarginalen. 

4.7.2.3 Prestationsmätning 

Produktionsenheterna i Bramsche och Poznan har ett gemensamt PMS som utformades 

2009 av deras gemensamma chef (Controller Bramsche, 2012). Innan deras PMS 

utformades mätte de endast ”waste” och ”maskinutnyttjande”. Deras nuvarande PMS är 

utformat som en nyckeltalsmatris som reflekterar vinst och kostnadskontroll genom 

olika nivåer. I arbetet med utformningen av nyckeltalsmatrisen fördes diskussioner med 

anställda och Dunis Group Controller. Enligt Controllern i Bramsche har Dunis strategi 

inte haft någon direkt inverkan på framtagandet av nyckeltal, utan det är Bramsche och 

Poznans produktionsförhållanden som har legat till grund vid framtagandet. Ett av 

kriterierna vid utformningen av nyckeltalsmatrisen var att nyckeltalen inte skulle 

påverkas av skillnader i förhållanden mellan länderna och därför är finansiella mått 

uteslutna ur nyckeltalsmatrisen (Controller Bramsche, 2012).  
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Figur XIII - Nyckeltalsmatriser, Poznan respektive Bramsche (Företagsinternt material, 2012) 

Nyckeltalsmatriserna som Bramsche och Poznan använder sig av innehåller tio stycken 

nyckeltal som valts ut med grund i de kostnadsnivåer (Levels, se figuren nedan) som 

kan påföras produktionsenheterna. Från varje kostnadsnivå, som kan påföras 

produktionsenheterna, har det valts ut minst ett nyckeltal som används för att påverka 

kostnaderna. Nivåerna används vid kalkylering av de tillverkade produkternas kostnad. 

Matrisen innehåller även tre generella nyckeltal som anses viktiga för att påverka 

prestationen. Nyckeltalen som används är waste rate, productivity, productivity service, 

efficiency printer, efficiency fitter, energy input, productivity maintenance, utilization, 

sick rate och modified TMQ.  
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IOP; Own Manufactured Articles 

 

Figur XIII - Internal Operating cost Price för Dunis egentillverkade artiklar (Företagsinternt material, 2012) 

 

Bramsche och Poznan rapporterar nyckeltalens resultat till huvudkontoret en gång per 

kvartal (Controller Bramsche, 2012). En djupare uppföljning och genomgång av 

mätningarna görs årligen. Mätningarna utvärderas internt varje månad inom respektive 

produktionsenhet (Controller Bramsche, 2012).  

Uppföljningsarbete görs när nyckeltalen uppvisar oväntade eller oönskade resultat 

(Controller Bramsche, 2012). Ett exempel som Bramsches Controller ger är att de i 

Bramsche arbetade med att minska spillet vilket inte gav utslag vid mätningarna av 

nyckeltalet ”Waste”. Men att de efter diskussion och analys kom fram till att 

produktionsomställningar och förändringar i strukturen hade påverkat nyckeltalet 

(Controller Bramsche, 2012). Årligen görs också en uppföljning av utfall och resultat 

där Poznans och Bramsches siffror jämförs med varandra för att utvärdera året som gått 

och diskutera förbättringsmöjligheter (Controller Bramsche, 2012). En direkt jämförelse 

mellan produktionsenheternas utfall och resultat anser Bramsches Controller (2012) 

vara svår att göra eftersom enheterna inte har identisk produktionsuppsättning och 

struktur i fabrikerna. Han menar dock att det kan vara nyttigt att se utvecklingen över 

tid för nyckeltalen, mer än att endast jämföra siffror. 

Enligt Controllern på Bramsche (2012) utförs prestationsmätningsarbetet främst för att 

öka kostnadsmedvetenheten inom respektive enhet samt för att få förståelse för hur och 

varför kostnadsförändringar uppstår. Arbetet med prestationsmätning kommer efter 
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Figur XIV - Illustration av produktionsenheternas samarbete och integration 

(Egenkonstruerad) 

påtryckningar och önskemål från huvudkontoret som kontinuerligt vill få en bild av 

deras arbete. Prestationsmätningen sker däremot inte i motiverade syfte enligt 

Bramsches Controller (2012).   

Under de två åren som nyckeltalsmatrisen har använts har det, enligt Controllern i 

Bramsche (2012), visat sig att de valda nyckeltalen är väl korrelerade med det faktiska 

kostnadsutfallet. Controllern anser att nyckeltalsmatrisen reflekterar Bramsches 

produktionsstruktur och förhållanden på ett bra sätt. Han tror vidare att 

nyckeltalsmatrisen inte hade utformats på ett annorlunda sätt om Poznan inte hade varit 

en del i utformandet och valda nyckeltal endast skulle spegla Bramsches förutsättningar. 

Bramsches controller (2012) hävdar även att det är bättre att ha ett fåtal lättarbetade 

nyckeltal, som de har nu, och inte utveckla för många nyckeltal som tar mycket tid att 

mäta och följa upp.  

4.8 Samarbete och integration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovan illustrerar i vilken utsträckning produktionsenheterna samarbetar samt i 

vilken grad de är integrerade. Bramsche och Poznan är båda konverterande enheter och 
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förbättringsarbete samt att de har insyn i varandras produktionsplanering. Ledningen på 

huvudkontoret ställer krav och ger samtliga enheter direktiv framförallt angående deras 

produktionskostnader. Enheterna rapporterar även deras nyckeltal kvartalsvis till 

huvudkontoret.  

Dagens tre produktionsenheter beskrivs, av Manager Finance Rexcell (2012), som 

integrerade så tillvida att de har full insyn i varandras system för produktionsplanering. 

När Rexcell skapades för åtta år sedan var det däremot i syfte att verka som en 

självständig enhet, enligt Manager Finance Rexcell (2012). Vidare berättar han att 

ledningen på både Rexcell och Dunis huvudkontor till stor del blivit utbytt sedan dess 

och att de på senare år istället arbetat mot att bli en mer integrerade i organisationen. 

Det finns dock mycket kvar att göra för att öka integrationen. Som exempel framgår det 

inte på Rexcells hemsida att de är en del av Duni (Rexcell AB, 2012). 

 

För att öka integrationen skulle en utveckling av prestationsmätningen vara ett 

alternativ. Det genom att implementera Bramsche och Poznans nyckeltalsmatris i 

Rexcells organisation eller på annat sätt integrera prestationsmätningen. Enligt 

Bramsches Controller (2012) och Manager Finance på Rexcell skulle det vara teoretiskt 

möjligt att jämföra Rexcells resultat med de andra enheterna eftersom de på samtliga 

produktionsenheter har starkt kostnadsfokus. Men vidare menar de att resultatet från 

Rexcell skulle vara svårt att jämföra med de andra produktionsenheterna eftersom 

Rexcell har en helt annan produktionsstruktur och produktionsuppsättning. Som 

exempel på skillnaden i produktionsstruktur och uppsättning anger Controllern i 

Bramsche (2012) och Manager Finance på Rexcell (2012) att Rexcell innehar en tiondel 

av antalet maskiner jämfört med Bramsche och Poznan och de har inte heller några 

tryckmaskiner. Det som Manager Finance Rexcell (2012) skulle se som mest givande är 

att jämföra metoder och arbetssätt, snarare än att tillämpa identiska nyckeltal. Både 

Manager Finance på Rexcell (2012) och Controllern i Bramsche (2012) tror inte att det 

faktum att produktionsenheterna är placerade i olika länder skulle vara ett hinder för 

jämförelse eftersom de själva sett företag, med de förutsättningarna, med lyckad 

benchmarking.  
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4.9 Transferpris och True Costing 

Vid den interna försäljningen mellan Rexcell och Bramsche/Poznan och sedan vidare 

till säljenheterna använder Duni ”true costing”-strategi (Group Controller, 2012).  Det 

innebär att enheterna inte påför någon vinstmarginal utan säljer produkterna till ett pris 

som motsvarar den totala produktionskostnaden. ”True costing” leder till att vinsten 

internt realiseras när säljenheterna säljer till externa kunder. Eftersom Duni är en 

internationell organisation med enheter i flera länder sker deras internförsäljning över 

landsgränser, vilket innebär att respektive lands Skatteverk kräver ett marknadsmässigt 

pris för att inte gå miste om skatteintäkter. För att tillgodose det kravet använder sig 

Duni av ett transferpris som exemplifieras i modellen nedan. Transferpriset innebär att 

respektive enhet tillför ett vinstpåslag, som anses vara marknadsmässigt inom 

branschen, på den totala kostnaden. Vinstpåslaget påförs fakturan vid internförsäljning 

men vid den interna kalkyleringen bortser de från det.  

 

 

Figur XV - Exempeluträkning av transferpris mellan Dunis produktions- och säljenheter (Egenkonstruerad) 
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5. Analys 

Kapitlet inleds med en analys av Dunis övergripande styrning i förhållande till teori om styrning i 

internationella miljöer. Analysen smalnar därefter av mot en utvärdering av produktionsenheternas 

prestationsmätning och med hjälp av teorin identifieras möjliga förbättringspunkter. Vidare diskuteras 

vilka kompletterande indikatorer som borde tillämpas samt möjligheterna att utveckla befintliga 

differentierade PMS kontra att utforma ett enhetligt PMS. Avslutningsvis analyseras vilka aspekter som 

är avgörande för valet av enhetligt kontra differentierade PMS. De aspekterna utgör grunden för 

slutsatsen angående Dunis val av PMS.  

5.1 Internationell styrning 

5.1.1 Styrning i internationella miljöer 

Att internationella produktionsföretag blivit just det, internationella, förklarar Rudberg 

och Olhager (2003) som beroende av en tätnande konkurrens från utländska bolag samt 

att utvecklingen har rört sig mot att stora företag försörjer multipla marknader genom 

lokala produktionsenheter. Group Controllern (2012) på Duni menar att den enskilt 

största anledningen till att de inledde en strategi med produktionsenheter utanför 

Sveriges gränser var möjligheten att producera till en lägre kostnad. Vidare påtalar han 

vikten av närhet till slutkunden och styrker därmed Rudbergs och Olhagers (2003) bild 

av lokal försörjning. Group Controllerns (2012) argument till varför det är viktigt är 

framförallt att det förenklar logistiken och gör den mindre kostsam. 

Nudurupati et al. (2011) hävdar att den komplicerade styrningssituationen som en 

internationell organisation ställs inför medför höga krav på koordinationen mellan 

enheter och resurser samt att snabb och precis information om företagets prestationer 

krävs för att ledningen ska kunna fatta korrekta beslut. Duni behöver i allra högsta grad 

koordinera sina produktionsenheter eftersom de utgör olika steg i värdekedjan och 

därmed är direkt beroende av varandras förmåga att leverera varor. Group Controllern 

(2012) har framfört att företaget ser ägandet av hela värdekedjan som en av sina största 

konkurrensfördelar. Det beror på att det möjliggör för att nya innovationer kan 

utvecklas på ett effektivt sätt, men även det ställer höga krav på koordination och 

kommunikation mellan enheterna (Group Controller, 2012). Manager Finance Rexcell 

(2012) menar att det viktigaste hjälpmedlet för att få koordineringen mellan 

produktionsenheterna att fungera är den totala insynen i varandras 
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produktionsplanering. Genom tillgången till produktionsplaneringen för övriga 

medlemmar i värdekedjan underlättas den egna planeringen och det medför att de inte 

behöver lika stora säkerhetslager (Group Controller, 2012). 

De faktorer som forskare anser komplicera kommunikationen inom en organisation med 

internationellt utspridda enheter är språkliga, tids- och till viss del kulturella skillnader. 

Eftersom Dunis tre producerande enheter alla befinner sig i länder i norra Europa där 

användningen av engelska är väl utbredd samt att ett PMS, enligt Busco et al. (2006), 

potentiellt kan användas för att överbrygga språkliga hinder anses det inte att den frågan 

kräver ytterligare åtgärder hos Duni. 

Andersson (2003) menar att ytterligare styrningsproblem som internationella 

organisationer ställs inför är att bestämma i vilken utsträckningen viktiga beslut ska tas 

på en central nivå samt inom vilka områden som de olika enheterna själva ska få 

beslutsmandat. Rexcell startades som en enskild enhet som skulle fungera i stort sett 

oberoende av Duni och dess ledning. Därmed har i stort sett allt beslutsfattande på 

Rexcell fattats inom det egna bolaget och utan påverkan från Dunis ledning. Andersson 

(2003) hävdar att när en lokal enhet på egen hand utvecklar sin förmåga och 

konkurrenskraft blir den samtidigt även mindre benägen att samarbeta med övriga 

enheter inom organisationen. I Rexcells fall var det ursprungligen ledningen som 

beslutade att de skulle bedriva sin verksamhet som en oberoende enhet och vid intervju 

med Lean Coordinator samt Manager Finance på Rexcell har det inte framkommit något 

som tyder på att de inte skulle vara villiga att samarbeta med övriga enheter i 

värdekedjan. Däremot har de redan bevisat att de klarar av att bedriva sin verksamhet på 

egen hand varpå deras motivation till ett utökat samarbete möjligen inte är speciellt 

stort. Även Bramsche och Poznan har mandat att själva fatta beslut som rör deras 

produktion och ledningen undviker att lägga sig i den dagliga styrningen (Controller 

Bramsche, 2012; Group Controller, 2012). Sammantaget leder det till att 

beslutsfattandet hos produktionsenheterna inom organisationen snarare får beskrivas 

som decentraliserat än centraliserat. Eftersom Dunis organisation är verksam inom en 

och samma bransch har ledningen god kunskap om den verksamhet som drivs i de olika 

enheterna vilket talar för att ett centraliserat beslutsfattande är möjligt (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Därmed anser vi att ledningen i större utsträckning bör vara 

involverad i beslut rörande produktionsenheternas prestationsmätning och därigenom ha 
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möjlighet att säkerställa att prestationsmätningsarbetet är kopplat till den övergripande 

strategin.  

En av de största konkurrensfördelarna som internationella organisationer kan uppnå 

kommer, enligt Andersson (2003), genom deras förmåga att integrera enheterna och 

framförallt se till att dra nytta av varandras erfarenheter och kunnande. Dunis enheter i 

Bramsche och Poznan har genom sin gemensamma chef för prestationsmätningen haft 

ett tätt samarbete på den punkten och de tillämpar även en likadan nyckeltalsmatris. 

Rexcell har däremot endast samarbetat med Bramsche och Poznan inom frågor som 

produktionsplanering, produktinnovationer samt leveranser. Deras prestationsmätning 

har tagits fram på egen hand och har inte haft någon påverkan från vare sig 

Bramsche/Poznan eller Dunis ledning. Controller Bramsche (2012) menar att 

Bramsches och Poznans gemensamma PMS inte används i syfte att jämföra enheternas 

utfall med varandra men att det kan vara bra att ha en referens när de går igenom 

utvecklingen över tid. Här identifieras en potentiell förbättringspunkt där organisationen 

skulle kunna dra nytta av enheternas kunskaper och se till att de sprids genom 

organisationen på ett bättre sätt. 

Strategiska styrningsproblem som en internationell värdekedja måste ta ställning till är, 

enligt Porter (1986), hur värdekedjan ska konfigureras och koordineras. Med andra ord 

på vilka platser som värdekedjans aktiviteter ska utföras, hur många enheter som ska 

utföra dem samt hur aktiviteterna ska samordnas. Jaehne et al. (2009) menar att det även 

är viktigt att ta ställning till vilka kompetenser som ska finnas på de olika enheterna 

samt om viktiga planeringsprocesser ska bedrivas på central- eller decentraliserad nivå. 

Duni har under åren tillämpat en relativt spretig konfigureringsstrategi där de haft en 

mängd produktionsenheter inom flera olika produktområden. Group Controllern (2012) 

beskriver tiden före åtstramningarna, som inleddes 2004, som förvirrad och 

innehållande av flertalet felsatsningar. Sedan 2005 har konfigureringen sett ut som den 

gör idag med Rexcell som den första instansen i värdekedjan och Bramsche samt 

Poznan som de två produktionsenheterna som producerar en färdig slutprodukt. Det 

som Group Controllern (2012) fortfarande anser spretar något är de olika säljenheterna 

och deras sätt att arbeta. Eftersom syftet med arbetet inte är att undersöka säljenheterna 

närmare lämnas den frågan.   
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5.1.2 Strategi och mål  

Dunis övergripande strategi är att växa genom konsolidering och organisk tillväxt samt 

vara marknadsledande inom sitt område. Vidare har företaget som mål att ständigt vara 

steget före sina konkurrenter avseende produktinnovationer och därför har, som tidigare 

nämnts, forskning och utveckling en viktig roll inom företaget.  

Strategin ska, enligt Group Controllern (2012), hållas konstant under lång tid för att den 

ska få möjlighet att genomsyra organisationen och de anställda. Dunis långsiktiga mål 

är av enbart finansiell karaktär och målen är organisk tillväxt på 5 % under en 

konjunkturcykel, underliggande rörelsemarginalen 10 % samt utdelning till aktieägarna 

om minst 40 % av vinsten. De övergripande styrmedel som ska verka för att strategin 

och målen implementeras i organisationen är framförallt budgetarbetet, vilket Group 

Controllern (2012) anser vara ett bra verktyg även för ökad samordning och 

kommunikation. Den organiska tillväxtens och den underliggande rörelsemarginalens 

procentuella mål bryts ned på affärsområde och därefter ut till säljenheterna. Målen har 

därmed inte en direkt påverkan på produktionsenheterna, vilka är uppsatsens fokus. Den 

huvudsakliga uppgiften som ledningen kommunicerar ut till de olika 

produktionsenheterna i Sverige, Tyskland och Polen är densamma för samtliga tre 

enheter. De ska producera produkter av given kvalité till en så låg kostnad som möjligt 

(Group Controller, 2012; Manager Finance Rexcell, 2012; Controller Bramsche, 2012).  

Dent (1996) hävdar att en fara med internationellt utspridda företagsenheter är att det 

kan leda till fragmenteringar inom organisationen samt att det kan vara svårt att få alla 

enheter att arbeta mot ett gemensamt mål. Vidare menar att ett tydliggörande av 

strategin och gemensamma organisationsmål kan motverka en splittring inom 

organisation och att enheterna får ett inskränkt fokus. Efter intervjuer med Manager 

Finance på Rexcell samt Controllern i Bramsche råder det inget som helst tvivel om 

vilket huvudmål som produktionsenheterna tilldelats och det är dessutom 

överensstämmande för alla enheter. De är väl medvetna om sin uppgift i kedjan och den 

typen av fragmentering som Dent (1996) tar upp återspeglas snarare i hur Group 

Controllern beskriver förhållandet för organisationens olika nationella säljenheter. Även 

om ledningen har uttalat tydliga mål för produktionsenheterna ser vi en risk med 

avsaknaden av långsiktiga gemensamma strategiska målsättningar. Nuvarande 

målsättningar är även problematiska att följa upp och mäta. Att tydligt definiera vad 

som menas med produktionsmålet given kvalité till en så låg kostnad som möjligt är en 
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inte helt enkel uppgift och här upplever vi, genom intervju med Group Controllern, att 

ledningen skulle önska tydliga mått som visade hur respektive produktionsenhets 

prestation varit. Ledningens har inte utformat några mått för det ändamålet, utan i 

dagsläget går de igenom produktionsenheternas prestationsmätningsutfall och försöker 

göra en bedömning utifrån den. Problemet som Group Controllern uttrycker i frågan är 

att om de exempelvis ser en förbättring i måttet ”förädlingskostnad” så är det svårt att 

veta om det beror på en förbättrad prestation på produktionsenheten eller om 

förbättringen är ett resultat av diverse yttre faktorer som de inte kan påverka. Att 

utforma prestationsmått som visar en produktionsenhets totala prestation, helt utan 

påverkan av yttre faktorer, är givetvis en väldigt svår och kanske till och med omöjlig 

uppgift. Teorigenomgången som föranligger studien har inte visat något universellt sätt 

att utforma sådana mått och om det är möjligt krävs förmodligen att hänsyn tas till de 

individuella förutsättningarna i varje enskilt fall. Det antagandet grundas på att yttre 

förutsättningar som exempelvis råvarupris och väderförhållanden aldrig är exakt 

överensstämmande för två olika företag. Oavsett om det går att utforma prestationsmått 

som står helt utan påverkan av yttre faktorer eller inte så är uppfattningen att det i alla 

fall finns möjlighet att på ett tydligare sätt bryta ned de övergripande 

organisationsmålen till produktionsenheterna och deras prestationsmätning.  

5.1.3 Styrning av Dunis produktionsenheter  

Det har tidigare fastslagits att Duni verkar inom en, utifrån Porters (1986) definition, 

multinationell bransch. Vad som avgör vilken typ av internationell bransch en 

organisation tillhör beror på utsträckningen i vilken en enhets prestationer i ett enskilt 

land påverkar en annan enhets prestation, verksam i ett annat land. Porter (1986) menar 

att branscher där enheternas enskilda prestationer i ett land inte har någon påverkan på 

en annan enhets prestationer i ett annat land, benämns multinationell bransch. Här bör 

enheterna därför, enligt honom, arbeta efter en landscentrerad strategi där styrningen 

utgår ifrån de specifika förutsättningar som råder i det aktuella landet. En sådan strategi 

menar att det inom multinationella branscher är viktigare att optimera styrningen efter 

individuella förutsättningar än att organisationen tillämpar en gemensam linje för 

styrningen av enheterna. Enligt Group Controllern (2012) har Dunis prestationer på 

exempelvis den tyska marknaden väldigt liten påverkan på hur företaget presterar på 

marknader i andra länder, varpå det naturliga vore att klassificera Duni som verksamma 

i en multinationell bransch. Det skulle därmed innebära att de bör tillämpa individuellt 
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utformad styrning för enheterna, snarare än att sträva efter enhetlighet. Som angivet i 

teoriavsnittet avser Porter (1986) med denna teori styrning av marknads- och 

säljenheter, men eftersom produktionsenheters prestationer kan ha varierande påverkan 

på varandra anses det att den typen av styrningsteori även kan appliceras för 

organisationers styrning av produktionsenheter. Dunis produktionsenheter verkar inom 

samma värdekedja och har således flertalet processer där enheternas prestationer har en 

tydlig påverkan på övriga enheter. Därmed är det inte självklart att Duni ska tillämpa 

den styrning som Porters teori avser för organisationer verksamma inom en 

multinationell bransch. I de fall där enheternas prestationer har en signifikant påverkan 

på varandra anser Porter (1986) att det är av största vikt att integrera verksamheten så 

långt det går och då framförallt avseende de processer som har en direkt påverkan 

mellan enheterna. Däremot menar han att det oavsett situation är omöjligt att helt 

undvika att till viss del anpassa enhetens aktiviteter till det land det är verksamt i, varpå 

balansgången mellan integration och individuell anpassning av enheter blir en 

nyckelfråga för ledningen.  

Forsknings- och utvecklingsstaberna har tidigare nämnts som vitala delar av Dunis 

organisation och i deras arbete med att ta fram nya innovationer krävs ett nära 

samarbete mellan berörda medarbetare på de olika produktionsenheterna. Duni mäter 

redan idag exempelvis antal produktlanseringar och hur stor marknadsandel nya 

lanseringar lyckas ta. Eftersom innovationsprocessen är en process som i allra högsta 

grad har en direkt påverkan mellan enheterna ses det som ett område där integreringen 

skulle kunna bli starkare. Genom att utvidga dagens mätningar till att även innehålla 

mjuka faktorer som exempelvis medarbetarnas åsikter om samarbetet och möjligheter 

till förbättringar kan det, enligt Jaehne et al. (2009), leda till ett ökat deltagande, 

öppnare arbetsklimat samt effektivare kommunikation. 

Anthony och Govindarajan (2007) hävdar att ledningen för organisationer som är 

verksamma inom en och samma bransch tenderar att ha god kunskap om den 

verksamhet som bedrivs och viktiga beslut kan därför med fördel fattas på en central 

nivå. Vidare menar de att ett centraliserat beslutsfattande underlättar för val av 

kontrollsystem tack vare att målen därmed inte blir lika spretiga. Eftersom beslut 

rörande Dunis produktionsenheter nästan uteslutande varit förlagda till en 

decentraliserad nivå är det inte särskilt uppseendeväckande att produktionsenheterna 

inte tillämpar samma typ av prestationsmätning. Enligt Group Controllern (2012) 
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strävar numera ledningen efter en ökad integration och centralisering vilket vi anser 

vara ytterligare ett argument som pekar mot en enhetlig prestationsmätning.  

Anthony och Govindarajan (2007) hävdar att ledningens styrning av organisationens 

enheter ska utgå från enhetens huvudsakliga uppgift samt att synergieffekter kan uppstå 

till följd av att enheter delar på gemensamma resurser och kunskaper. Dunis styrning av 

produktionsenheterna utgår från den huvudsakliga uppgiften att hålla ner kostnaderna i 

produktionen så långt det är möjligt. Målsättningen för Rexcell är, förutom kostnads-

fokuseringen, mer inriktad på beläggningsgraden av befintlig maskinpark än vad 

enheterna i Bramsche och Poznan är. Det beror på att produktionsstrukturen skiljer sig 

så tillvida att Rexcell har få men stora och dyra maskiner som helst ska vara i drift varje 

dag, dygnet runt. Eftersom hög beläggningsgrad är ett av huvudmålen för Rexcell skulle 

ledningen kunna inkludera särskilda incitament grundade på mått för beläggningsgraden 

för cheferna på Rexcell och på så sätt styra verksamheten mot ett optimalt 

maskinutnyttjande. Produktionsenheterna i Bramsche och Poznan delar redan idag på 

vissa funktioner och de har till exempel en gemensam chefscontroller för 

prestationsmätningsarbetet. Som ett led i ledningens önskan för ökat samarbete och 

integrering i organisationen har Bramsche/Poznans chefscontroller även tilldelats 

chefsposten för Dunis värdekedja. En position som tidigare inte existerade i 

organisationen. Samarbetet mellan Bramsche/Poznan och Rexcell har tidigare varit 

sparsamt och det är först nu, i och med det nya förbättringsarbetet, som kunskap och 

erfarenheter delas dem emellan. Ett potentiellt utökat samarbete vore att inkludera även 

Rexcell i det gemensamma prestationsmätningsarbetet. Hur ett sådant PMS skulle 

kunna se ut och vilka potentiella positiva kontra negativa följder det skulle få avhandlas 

senare i analysen.  

5.2 Utvärdering av nuvarande prestationsmätning 

5.2.1 Bakgrund till prestationsmätningen  

Grunden för välfungerande prestationsmätning är att välja nyckeltal som är förenliga 

med företagets strategi samt att utgå från företagsledningen (Brown, 1996). 

Företagsledningen har i Dunis fall inte varit direkt involverade i varken Rexcells eller 

Bramsche/Poznans val av nyckeltal. Däremot var Dunis Group Controller till viss del 

involverad i Bramsche/Poznans utformning av sin nyckeltalsmatris men valen av 
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nyckeltal gjordes inte efter direktiv från honom och han var inte ansvarig för 

utformningen. Det var istället Bramsche/Poznans gemensamma chefscontroller som 

utformade nyckeltalsmatrisen och Group Controllern hade en mer övervakande roll. 

Nyckeltalen som Rexcell tillämpar har använts under lång tid och tillkom innan våra 

intervjuobjekt anställdes. Men enligt Rexcells Manager Finance valdes nyckeltalen efter 

Rexcells förutsättningar och inte efter direktiv från huvudkontoret. Vilket bland annat 

förklaras av att Rexcell är, men framförallt har varit, en fristående enhet. Vidare anser 

Rexcells Manager Finance att Rexcells nyckeltal reflekterar de direktiv de idag har från 

huvudkontoret, som innebär att Rexcell ska fokusera på att kapa kostnader så långt det 

är möjligt.  

5.2.2 Klassificering av produktionsenheternas indikatorer 

Prestationsmätningsteorin framhåller, i de flesta fall, betydelsen av att företag ska 

använda både finansiella och icke-finansiella mått i sin prestationsmätning (Exempelvis 

Lohman et al., 2004; Ittner et al., 2003). Anthony och Govindarajan (2007) menar att 

finansiella mått endast visar resultat av beslut tagna bakåt i tiden medan icke-finansiella 

mått i större utsträckning indikerar framtida resultat. Därför rekommenderas en 

kombination av finansiella och icke-finansiella mått för att undvika att 

prestationsmätningssystemet ger en för snäv bild av verkligheten och inte uppmuntrar 

till ett kortsiktigt lönsamhetstänk (Lohman et al., 2004; Ittner et al., 2003). En indelning 

av produktionsenheternas prestationsmått görs i nedanstående tabeller. 

Det finns flera förslag på hur indikatorer, som används inom prestationsmätning, kan 

delas in i grupper. Dean (2010) och Kaplan och Norton (1999) delar in indikatorer i 

drivande och utfallsvisande. Han förklarar dem som att drivande indikatorer syftar till 

att förbättra förutsättningarna för framtida prestation medan utfallsvisande indikatorer 

anger hur företaget har presterat tidigare. Kaplan och Norton (1999) tillägger att 

drivande mått krävs för att ge en bild av hur önskat resultat ska uppnås och hur bra 

företagets strategi är implementerat i prestationsmätningen. Parmenter (2007) delar in 

indikatorerna i tre olika grupper. Grupperna är Key Result Indicators (KRIs), Key 

Performance Indicators (KPIs), och Performance Indicators (PIs). Franceschini et al. 

(2007) gör en processindelning av indikatorerna där de klassificeras som initiala, 

intermediära eller slutliga indikatorer. Vi kommer använda oss av Deans (2010) och 

Kaplan Nortons (1999) indelning för att klassificera Rexcells och Bramsche/Poznans 

indikatorer eftersom vi upplever hans indelning som tydligast och den som ger den mest 
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intressanta bilden av ett företags prestationsmätning. Det beror på att drivande mått 

syftar till att förbättra framtida prestationer och se till så att de arbetar i linje med 

företagets bästa (Ittner et al., 2003).  

Rexcell använder sig av olika indikatorer som de anser passa deras produktion.  

Grunden för deras prestationsmätning är användningen av TAK (Tillgänglighet, 

Anläggning, Kvalitet), som är en samling nyckeltal som är vanligt förekommande inom 

pappersindustrin. TAK innefattas av nyckeltalen: antal verksamma maskintimmar, antal 

oplanerade stopp, verkningsgrad och waste. Rexcell använder sig även av följande 

nyckeltal: energiförbrukning, vattenförbrukning, förädlingskostnad, antal olycksfall, 

antal bränder, driftstid, output, reklamationer samt OEE. 

Bramsche/Poznans prestationsmätning utgörs av en nyckeltalsmatris innehållandes tio 

olika nyckeltal. Valet av nyckeltal utgick från de kostnadsnivåer de använder vid 

produktkalkylering. Nyckeltalen är följande: Waste rate, productivity, productivity 

service, efficiency printer, efficiency fitter, energy input, productivity maintenance, 

utilization, sick rate och modified TMQ.   

I nedanstående tabeller har vi efter analys av Rexcells och Bramsche/Poznans 

indikatorer delat in dem efter klassificeringarna finansiell/icke-finansiell samt 

drivande/utfallsvisande. Vår tolkning av drivande och utfallsvisande indikatorer är att 

drivande indikatorer mäts för att säkerhetsställa ett gott framtida resultat i 

verksamhetens olika delar. Utfallsvisande indikatorer anger nivå på tidigare utförda 

prestationer men inte orsaken till resultatet. 
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Tabell 1 - Indelning av produktionsenheternas indikatorer Finansiella/Icke-finansiella (Egenkonstruerad) 

 

Tabell 2 - Indelning av produktionsenheternas indikatorer Drivande/utfallsvisande (Egenkonstruerad) 

Som visas i modellerna ovan använder sig Rexcell endast av en finansiell indikator 

medan Bramsche/Poznans nyckeltalsmatris inte innehåller en enda. I Bramsche/Poznans 

fall är det, enligt Bramsches Controller, ett medvetet val eftersom deras matris 

utformats för två produktionsenheter i olika länder och att de därmed valt att undvika 

landsspecifika skillnader (som exempelvis valuta) som kan påverka nyckeltalens 

resultat. I Rexcells fall finns det ingen speciell förklaring men en generell anledning till 

de få finansiella indikatorerna kan vara att produktionsenheterna av naturliga skäl inte 

fokuserar på intäkter eftersom de använder sig av en true costing-strategi. Strategin 

Typ av 

indikator 

Rexcell Bramsche/Poznan 

Finansiella Förädlingskostnad 

 

 

Icke-finansiella Antal verksamma 

maskintimmar, Antal 

oplanerade stopp, 

Verkningsgrad, Waste, Antal 

bränder, Antal olycksfall, 

driftstid, Output, 

Reklamationer, OEE, 

Energiförbrukning, 

Vattenförbrukning 

Waste rate, Productivity, 

Productivity service, Efficiency 

printer, Efficiency fitter, Energy 

input, Productivity maintenance, 

Utilization, Sick rate, Modified 

TMQ 

 

Typ av 

indikator 

Rexcell Bramsche/Poznan 

Drivande   

Utfallsvisande Antal verksamma maskintimmar, 

Antal oplanerade stopp, 

Verkningsgrad, Waste, Antal bränder, 

Antal olycksfall, driftstid, Output, 

Reklamationer, OEE, 

Energiförbrukning, 

Vattenförbrukning, 

Förädlingskostnad 

 

Waste rate, Productivity, 

Productivity service, 

Efficiency printer, 

Efficiency fitter, Energy 

input, Productivity 

maintenance, Utilization, 

Sick rate, Modified TMQ 
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innebär att de säljer sina varor till priset av den totala produktionskostnaden. 

Produktionsenheterna vill även undvika påverkan från externa faktorer och därmed mäts 

exempelvis mängden energi- och vattenförbrukning istället för kostnaden för 

förbrukningen.  

I tabell 2 visas indelningen av drivande respektive utfallsvisande indikatorer. Vår 

tolkning är att varken Rexcell eller Bramsche/Poznan har några indikatorer av det 

drivande slaget utan endast använder sig av utfallsvisande indikatorer. Anledningen till 

avsaknaden av drivande indikatorer kan bero på att de ibland anses diffusa och svåra att 

mäta. En bra exemplifiering av det är Deans (2010) exempel på en drivande indikator 

”nivå på förebyggande underhållsarbete”. En utfallsvisande indikator som exempelvis 

Rexcells ”Antal bränder” är mer greppbar och lättare att mäta. Vidare menar Dean 

(2010) att ett av kriterierna för val av indikatorer är att de ska vara enkla och 

lättförståeliga vilket är en del av förklaringen till produktionsenheternas avsaknad av 

drivande indikatorer. 

5.2.3 Följder av prestationsmätningens utformning 

Att Rexcells och Bramsche/Poznans prestationsmätning utesluter drivande mått kan 

enligt Kaplan och Norton (1999) innebära att de inte får en bild av hur deras resultat 

uppnås eller hur väl Dunis strategi är implementerad i verksamheten. Dean (2010) 

menar att det också innebär att inga indikatorer syftar till att förbättra förutsättningarna 

för framtida prestationer. Det faktum att Rexcells och Bramsche/Poznans PMS även i 

stor utsträckning saknar finansiella indikatorer innebär att prestationsmätningen riskerar 

att ge en bristfällig bild av organisationens strategi samt att de går miste om resultatet av 

tidigare strategiska val (Olve et al., 1999). Att produktionsenheterna har bristfällig 

förankring i Dunis övergripande strategi framkommer även genom att de övergripande 

långsiktiga målen inte bryts ned på produktionsenheterna. 

Anthony och Govindarajan (2007) hävdar att det är av stor vikt att prestationsmätningen 

innehåller både icke-finansiella och finansiella indikatorer på alla nivåer i företaget. 

Duni har tre finansiella mål som gäller för hela verksamheten men Rexcells 

prestationsmätning innehåller endast en finansiell indikator och Bramsche/Poznans 

ingen. Det Rexcell och Bramsche/Poznan undviker genom att använda sig av icke-

finansiella indikatorer är att riskera att ge en snäv bild av verksamheten samt uppmuntra 

till kortsiktigt lönsamhetstänk. Att de använder icke-finansiella indikatorer bör också 
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verka för att de tar beslut som är i linje med de strategiska målen (Kaplan & Norton, 

1999; Nudurupati et al., 2010; Anthony & Govindarajan, 2007). Bramsche/Poznans val 

att inte använda finansiella indikatorer överhuvudtaget gör att landsspecifika skillnader 

som exempelvis valuta, inte riskerar att påverka prestationsmätningen.  

5.2.4 Utvärdering av ramverk för prestationsmätningssystem 

Samtliga ramverk, som vi har tagit upp, är konstruerade för att på bästa sätt få företag 

att överleva och nå framgång. Ramverken är uppdelade i olika perspektiv eller 

motsvarande som tillsammans ger ett helhetsperspektiv och tydliggör samt säkerställer 

att prestationsmätningsarbetet sker på ett optimalt sätt. Grundtanken för samtliga 

ramverk är att prestationsmätningen ska vara kopplad till företagets strategi. Det 

balanserade styrkortet samt The Performance Pyramid påminner om varandra på flera 

sätt och exempel som kan ges är användningen av finansiella och icke-finansiella 

nyckeltal samt att prestationsmätningen ska brytas ned på företagets alla nivåer. Den 

stora skillnaden mellan det balanserade styrkortet och The Performance Pyramid är 

sättet de illustreras på.  

The Performance Prism är ett ytterligare ramverk och det lägger stor vikt vid betydelsen 

av att ett företag fokuserar på dess samtliga intressenter och inte endast aktieägarna 

(Neely et al., 2002).  Browns ramverk särskiljer sig mest av de olika ramverken och har 

ett processbaserat tänk där de delar in indikatorer efter ett tillverkande företags olika 

stadier (Brown, 1996). 

Dunis produktionsenheter ser inte till alla perspektiv som ramverken tar upp. Eftersom 

produktionsenheterna säljer sina produkter internt utan vinstpåslag framkommer inte 

kundperspektivet naturligt i deras prestationsmätning. Det finansiella perspektivet 

grundar sig enligt Kaplan och Norton (1999) i företagets långsiktiga finansiella mål. De 

finansiella målen är inte tydligt nedbrutna i produktionsenheternas prestationsmätning, 

däremot genomsyrar ledningens direktiv om att producera given kvalité till så låg 

kostnad som möjligt mätningen.  
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5.3 Utveckling av dagens prestationsmätning 

Eftersom aktuell studie inte syftar till att utforma ett färdigt förslag på ett PMS till Duni 

används ramverken främst som riktlinjer för vilka delar ett PMS ska innehålla samt hur 

arbetsprocessen ska gå tillväga. Vid förbättring av redan befintliga system rörande 

prestationsmätning hävdar Lohman et al. (2004) att ramverken brister något i avseendet 

att de inte tar hänsyn till redan befintlig mätning och system. Ramverken utgår ifrån ett 

”green field” där riktlinjer ges om hur ett PMS byggs upp från grunden och vilka delar 

och perspektiv det ska innehålla. Så är inte fallet för Dunis del utan här handlar det 

snarare om att ge rekommendationer om möjliga förbättringar och belysa viktiga 

fördelar och nackdelar som valet av gemensamt kontra individuellt PMS för med sig. 

Det är därmed inte tal om att till punkt och pricka följa ramverkens riktlinjer för 

utformningen av ett PMS, men det bedöms ändå att de kan vara av värde att använda 

som referens i den vidare diskussionen om hur ett gemensamt kontra differentierade 

PMS bör utformas.  

Lohman et al. (2004) menar att det är viktigt att hitta lösningar på hur organisationer ska 

koordinera de olika systemen som rör prestationsmätningen och enligt dem är en 

standardiserad, gemensam uppsättning indikatorer nödvändigt för att lyckas med en 

sådan samverkan. Braz et al. (2011) framför att de viktigaste stegen i arbetet med att 

förbättra ett redan befintligt PMS är att utvärdera nuvarande mätpunkter och att ta fram 

nya mätpunkter samt att få prestationsmätningssystem att samverka med strategin. 

Utvärderingen av produktionsenheternas befintliga system utfördes i det förra avsnittet 

och nu återstår således att utreda vilka nya möjliga mätpunkter som kan införas samt att 

få det nya systemet att samverka med strategin på ett optimalt sätt. De viktigaste 

möjligheterna och bristerna som identifierats i organisationens styrning av 

produktionsenheterna och enheternas PMS sammanfattas i nedanstående punkter. 

Punkterna som presenteras kommer i efterföljande avsnitt fungera som utgångspunkt för 

analysen om tillämpningen av ett enhetligt kontra differentierade PMS. Lohman et al., 

(2004) är några av förespråkarna för en gemensam uppsättning indikatorer, medan till 

exempel Otley (1980) är förespråkare av att anpassa styrning efter situation och 

specifika förutsättningar. Huruvida det anses att nedan punkter avhjälps bäst via ett 

enhetligt PMS eller inte samt vilka aspekter som påverkar valet är centralt i den vidare 

analysen.  
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 Öka integrationen mellan produktionsenheterna, framförallt avseende de 

processer som har en signifikant påverkan mellan enheterna  

 Implementera drivande indikatorer 

 Implementera finansiella indikatorer 

 Bryta ned organisationens strategi på produktionsenheterna på ett tydligare sätt 

 Lösa ledningens problem att inte kunna jämföra enheternas prestationer 

Innan en diskussion förs om enhetligt kontra differentierade PMS behandlas frågan om 

eventuell implementering av drivande samt finansiella indikatorer för produktions-

enheterna. Eftersom det inte bedöms att den frågan avgör valet av PMS behandlas den 

först för att senare diskutera hur den typen av indikatorer skulle lämpa sig i ett enhetligt 

kontra differentierade PMS. 

5.3.1 Kompletterande indikatorer till dagens prestationsmätning 

Utvärderingen av dagens prestationsmätning visade att både Bramsche/Poznans och 

Rexcells PMS helt saknade drivande indikatorer samt att endast en finansiell indikator 

identifierades, vilken är förädlingskostnaden som mäts av Rexcell. Enligt Braz et al. 

(2011) är det efterföljande steget i att förbättra ett företags PMS att utarbeta nya 

prestationsmått, varpå avsaknaden av drivande och finansiella mått diskuteras. Vidare 

diskuteras varför de inte finns sedan tidigare samt vilka typer av prestationsmått som 

skulle kunna vara aktuella att implementera. 

De drivande indikatorerna har som tidigare fastslagits syftet att förbättra framtida 

prestation. Höjs nivån på en drivande indikator i positiv riktning höjs rimligtvis även 

resultatet i det eller de mått som påverkas av den drivande indikatorn, om de är väl 

korrelerade vill säga. Det har även framförts att det kan vara något mer besvärligt och 

diffust att mäta drivande indikatorer (som exempelvis nivå på underhållsarbete) men att 

flera författare understryker vikten av dem (Kaplan & Norton, 1999; Dean, 2012). Här 

ses därmed, trots en något komplicerad mätning, en förbättringsmöjlighet som borde 

vidtas av såväl Bramsche/Poznan som av Rexcell. Ramverken ger inget konkret förslag 

på hur utformningen av drivande indikatorer ska gå tillväga men Kaplan och Norton 

(1999) anger att ett balanserat styrkort ska urskilja och tydliggöra kedjan med 

relationerna mellan de drivande och de utfallsvisande indikatorerna. Förslaget är att 

arbeta på ett liknande sätt som Rexcell gör för att komma tillrätta med en förlust i ett 

utfallsvisande mått. De tillsätter en arbetsgrupp som får i uppgift att bryta ner och 
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analysera ett mått för att därigenom komma fram till orsaken till en förlust uppstått. Det 

arbetet görs alltså först efter att en förlust identifierats och det kan därmed klassas som 

ett reaktivt arbetssätt. Om de istället tillsatte arbetsgrupper för att bryta ned till exempel 

ett waste-mått och därigenom identifiera kritiska faktorer som kan leda till förluster 

samt följa upp dem med mätning skulle de bli mer proaktiva i sitt sätt att arbeta. 

Exempel på ett sådant proaktivt, drivande mått skulle kunna vara kvalité på råmaterial 

vilket i sin tur har en tydlig inverkan på hur stor waste-nivån blir i slutändan. Det vore 

naivt att tro att drivande mått av det slaget helt skulle eliminera förekomsten av förluster 

i utfallsvisande indikatorer, men det skulle med all säkerhet minska frekvensen av 

förlusterna.  

Det som många författare anger som ett problem med prestationsmätningen ute i företag 

är att flertalet inte tillämpar icke-finansiella mått i tillräckligt stor utsträckning (Anthony 

& Govindarajan, 2007, Kaplan & Norton, 1999; Nudurupati et al., 2011). I Rexcells och 

Bramsche/Poznans fall är situationen däremot den omvända och det enda finansiella 

mått som identifierats är Rexcells indikator förädlingskostnad. Att författarna främst 

framhåller vikten av de icke-finansiella måtten är på grund av att de i högre utsträckning 

anses indikera framtida resultat medan de finansiella måtten endast indikerar nivå på 

tidigare utförda prestationer. Anledningen till att produktionsenheternas PMS knappt 

innehåller finansiella mått överhuvudtaget tror vi kan härledas till den huvudsakliga 

uppgift som de tilldelats av ledningen samt strategin att sälja utan vinstpåslag inom 

kedjan. Eftersom de ska kapa kostnader i största möjliga utsträckning samt inte räknar 

intäkter på grund av nollmarginalsförsäljningen, har fokus varit att utforma indikatorer 

som ska leda till låg total produktionskostnad. Även här identifieras en möjlig 

förbättring och som till exempel Kaplan & Norton (1999) anger är det viktigt att inte 

bortse från det finansiella perspektivet. Vi anser att produktionsenheterna skulle ha 

nytta av även finansiella mått vid exempelvis prioritering av de icke-finansiella måtten. 

I ett scenario där förluster uppstått i både mått för el- samt vattenförbrukning med 10 % 

vardera skulle kompletterande finansiella mått över samma förbrukning visa vilken 

förlust som leder till störst kostnadsökning och därmed bli högst prioriterad att åtgärda. 

5.3.2 Utveckling av dagens differentierade prestationsmätning  

Som det ser ut idag har prestationsmätningen hos Rexcell ingen direkt koppling till hur 

prestationsmätningsarbetet bedrivs i Bramsche och Poznan. Det finns ändå relativt stora 

likheter mellan deras PMS och de indikatorer som tillämpas. De stora skillnaderna som 
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identifierats är sättet måtten sammanställs och presenteras på samt att Bramsche/Poznan 

haft en uttalad strategi att inte tillämpa några finansiella indikatorer. I övrigt är måtten 

som tillämpas av liknande karaktär vilket troligtvis kan härledas till att de båda haft 

samma direktiv, att kapa kostnader. Produktionsenheternas prestationsmätning 

innefattar liknande indikatorer och både Rexcell och Bramsche/Poznan uppvisade 

tydliga brister avseende användningen av drivande och finansiella indikatorer. Det leder 

till att identifierade förbättringspunkter hos enheternas prestationsmätning även blir 

förhållandevis lika. 

En övervägande del av teorin som framförts hittills i analysen har pekat mot att ett 

gemensamt PMS är att föredra. Otley (1980) är däremot av åsikten att det inte finns ett 

universellt styrsystem som är optimalt för samtliga organisationer. Han föreslår istället 

att vissa delar av styrsystemen och dess utformning bör bero på de yttre och inre 

förutsättningar som råder. Vid en utveckling och förbättring av Bramsche/Poznans samt 

Rexcells prestationsmätning är det, utifrån Otleys teori, därmed vitalt att identifiera hur 

förutsättningarna för de olika produktionsenheterna skiljer sig och påbörja 

utformningsarbetet utifrån det. Även om produktionsenheterna är verksamma inom en 

och samma värdekedja finns ändå en del skillnader i produktionen. Rexcell är första 

ledet i kedjan och deras produktion består av ett fåtal stora och dyra maskiner. Här är 

huvudfokus, förutom det gemensamma given kvalité till en så låg kostnad som möjligt, 

att beläggningsgraden är hög och att de därigenom får ut maximalt av den befintliga 

maskinparken. Rexcell har redan idag flertalet mätpunkter som syftar till att upprätthålla 

en hög beläggning, vilket leder till förslaget att de även skulle kunna väga in utfallen av 

de måtten i chefernas incitamentssystem och därigenom styra mot ökad beläggning. 

Utgångspunkten för prestationsmätningen och de mått som tillämpas ska, enligt 

merparten av teorin, vara organisationens strategi. Här anser vi att Duni borde arbeta 

tydligare och ta fram långsiktiga mål som skulle vara möjliga att bryta ned på 

produktionsenheterna. De långsiktiga mål som ledningen för Duni arbetar mot idag är, 

som tidigare angetts, organisk tillväxt på 5 % under en konjunkturcykel, underliggande 

rörelsemarginal på 10 % samt att 40 % av nettovinsten ska delas ut till aktieägarna. 

Målen om organisk tillväxt och underliggande rörelsemarginal är endast indirekt 

påverkade av produktionsenheterna varpå målen endast bryts ned på affärsområden 

samt säljenheter. Det Dunis ledning kommunicerar till produktionsenheterna är att 

tillverka given kvalité till en så låg kostnad som möjligt. En målsättning som inte är 
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speciellt enkel att varken utvärdera eller att följa upp. Vi anser att de skulle kunna införa 

ett långsiktigt mål även för kostnadsreduceringar, eller åtminstone målkostnader, som 

kan fördelas ut på produktionsenheterna och därefter följas upp.  

Jaehne et al. (2009) ställer sig likt Otley något tveksamma till gemensamma PMS för 

olika enheter och framför att han anser att det saknar värde att jämföra indikatorer från 

enheter belägna i olika länder utan att först göra en grundlig genomgång av bakgrunden. 

Å andra sidan menar de att det inte heller är oproblematiskt att tillämpa differentierade 

PMS eftersom det kan leda till en fragmenterad organisation och suboptimeringar. Det 

är ytterligare ett starkt argument till varför ledningen bör implementera tydliga mål som 

är möjliga att bryta ner även på produktionsenheterna. Schlegel och Britzelmaier (2011) 

framför en liknande syn på varför det är problematiskt att tillämpa gemensam 

prestationsmätning. De menar att prestationsmätningens utformning påverkar företagets 

prestation men att utformningen påverkar produktionsenheter på olika sätt, beroende på 

att de har olika förutsättningar.  

Vid en fortsatt strategi att tillämpa differentierade PMS anser vi att följande punkter är 

viktiga att åtgärda och förbättra: 

 Införa drivande och finansiella indikatorer av det slag som föreslogs i 

föregående avsnitt 

 Implementera långsiktiga mål även för kostnader som kan brytas ned på 

enhetsnivå 

 Öka viktning i bonussystem för specifika mål. Exempelvis beläggningsgraden 

hos Rexcell 

Att införa drivande indikatorer ses som den högst prioriterade förändringen tillsammans 

med nya organisationsmål som kan brytas ner på produktionsenheterna. Att 

Bramsche/Poznan medvetet valt bort finansiella indikatorer i sitt gemensamma PMS till 

följd av att landsspecifika skillnader som valuta inte ska spela in anses inte vara något 

hinder till att införa finansiella indikatorer i det syfte som diskuterades i föregående 

avsnitt. Nämligen att ge underlag för hur ledningen ska prioritera åtgärdsinsatser vid så 

kallade förluster i prestationsmåtten. 
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5.3.3 Utformning av ett enhetligt PMS  

Att tillämpa ett enhetligt PMS för en organisations samtliga produktionsenheter har 

enligt teorin många fördelar. Den främsta anledningen som anges är att det ger upphov 

till en ökad integration mellan enheterna samt att det i sin tur ger upphov till ökad 

dialog och kunskapsutbyte (Dossi & Patelli, 2010; Busco et al., 2006). En annan viktig 

fördel som ett enhetligt PMS ger upphov till är att det stödjer arbetet med att 

implementera organisationens strategi.  

De svårigheter som pekas ut vid utformningsarbetet av ett enhetligt PMS är bland annat 

att tillämpa en balanserad uppsättning indikatorer med både finansiella och icke-

finansiella, länka samman strategi och PMS samt att försörjningskedjor i allt för stor 

utsträckning bortser från det externa perspektivet och bara ser till det interna (Akyuz & 

Erkan, 2010). Hos Duni ser vi i dagens läge exempel på problemet med att länka 

samman strategi med PMS. Det beror enligt oss på att ledningen inte varit delaktig vid 

utformningen av systemen samt att de inte har några strategiska mål som bryts ned på 

produktionsenheterna. Produktionsenheterna tillämpar även en obalanserad uppsättning 

indikatorer men det är inte som angivet i teorin, att de flesta tillämpar finansiella 

indikatorer i för stor utsträckning, utan här saknas istället förekomsten av finansiella 

indikatorer. Dossi och Patelli (2010) förklarar en sådan situation med att PMS i större 

utsträckning tenderar att innehålla icke-finansiella indikatorer i de fall dotterbolagen 

själva fått vara delaktiga i utformningen. I Dunis fall har de inte bara varit delaktiga i 

utformningen utan de har utfört det arbetet helt och hållet själva. Återigen poängteras 

därmed vikten av att ledningen utformar mål som kan brytas ned på 

produktionsenheterna och deras prestationsmätning, för att på så sätt undvika att bortse 

från det finansiella perspektivet. Det som strider mot Dossi och Patellis (2010) bild av 

dotterbolagens inblandning i utformningsarbetet är att de även menar att i de fall där 

dotterbolagen haft stor del i utformningen tillämpas drivande indikatorer för exempelvis 

teknisk utveckling och prestation i större utsträckning. Vilket inte stämmer överens med 

produktionsenheternas PMS och deras avsaknad på drivande indikatorer. 

Busco et al. (2006) hävdar att den typ av indikatorer som är viktigast för att få till en 

ökad integration är de av det icke-finansiella slaget. Vidare hävdar de att ansträngningen 

den ökade integrationen innebär definitivt är värt mödan eftersom ett enhetligt arbete 

leder till högre lönsamhet. Vid valet att utforma ett enhetligt PMS för samtliga 

produktionsenheter ställs Duni inför frågan om de ska börja utformningsarbetet från 
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grunden, ett så kallat ”green field” och följa det ramverk som anses lämpligast, eller om 

de istället ska se över möjligheterna att exempelvis implementera Bramsche/Poznans 

PMS även hos Rexcell. Eftersom teorin och ramverken anger att de viktigaste måtten att 

inkludera, i ett PMS i allmänhet och för enhetliga PMS i synnerhet, är de icke-

finansiella måtten anser vi inte att de skulle behöva förkasta sina nuvarande system och 

börja om från början. Bramsche/Poznans PMS stämmer väl överens med vad teorin 

anger på punkten att de använder relativt få indikatorer som dessutom presenteras på ett 

sätt som gör det enkelt att förstå mätningen. Lohman et al. (2004) menar att en 

gemensam uppsättning indikatorer krävs för att lyckas koordinera mellan olika system 

samt för att få mätningar av olika processer, på olika produktionsenheter, att samverka 

med varandra. Förslaget blir därför att utgå ifrån Bramsche/Poznans matrisdesign 

eftersom vi anser att en sådan presentation är tydlig och underlättar ledningens 

förståelse. Här följer riktlinjer och åtgärder som vi anser bör följas vid valet att införa 

ett enhetligt PMS: 

 Utgå ifrån Bramsche/Poznans matrisdesign  

 Lägg till flertalet indikatorer av det drivande samt finansiella slaget. 

Förädlingskostnad är det finansiella mått som idag mäts hos Rexcell. Det är ett 

mått som stämmer överens med deras ambition att få ut så mycket som möjligt 

av befintlig maskinpark och det skulle även kunna tillämpas för 

Bramsche/Poznan. Vidare behövs flera finansiella mått och lämpligt vore att de 

utformas till följd av nedbrytning av de kompletterande organisationsmålen som 

vi anser att ledningen ska implementera. Drivande indikatorer väljs efter 

principen som är beskriven under kapitel 5.3.1. 

 Även i fallet med ett enhetligt PMS anses att chefernas bonusprogram kan viktas 

efter vad som anses viktigast att sträva efter på de olika produktionsenheterna. 

5.3.4 Avgörande aspekter för valet av enhetligt kontra differentierat 

prestationsmätningssystem 

5.3.4.1 Integrationsaspekten 

Viktiga positiva effekter som tagits upp rörande en ökad integration i internationella 

organisationer är att det ökar dialogen mellan enheterna, vilket i sin tur underlättar 

samordningen. Ytterliggare fördelar som kommer av ökad integration är ökat kunskaps- 
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och erfarenhetsutbyte samt att samkoordinerade processer kan dela på samma resurser. 

Enligt vår mening är det naturligt att ett införande av ett gemensamt och enhetligt PMS 

skulle leda till ökad integration och det skulle även innebära att flera av ovanstående 

positiva följder skulle kunna uppnås. Enbart själva processen att utforma ett gemensamt 

PMS skulle innebära en ökad dialog mellan berörda medarbetare inom samtliga 

produktionsenheter, vilket säkerligen även leder till ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Vid införandet av ett enhetligt PMS kan även vissa funktioner som exempelvis analys 

av mätningsutfall potentiellt sätt utföras av en gemensam stab vilket skulle leda till 

mindre kostnader.  

Ett införande av ett enhetligt PMS anses därmed underlätta en ökad integration men det 

är även möjligt att öka graden av integration även vid en fortsatt strategi med 

differentierade PMS. Exempel på det är samarbetet som nyligen påbörjats där personal 

från produktionsenheten i Bramsche varit hos Rexcell och studerat deras nya 

arbetsmetoder rörande prestationsmätningen, vilka de själva benämner 

förbättringsarbete. Både Manager Finance Rexcell såväl som Controller Bramsche 

framhåller även att de anser att det vore mer användbart att lära av varandras 

arbetsmetoder och integrera arbetet som sker inom prestationsmätningen, snarare än att 

de ska tillämpa en exakt likadan uppsättning indikatorer. De argumenterar för att de inte 

ser något speciellt värde i att tillämpa likadana indikatorer när produktions-

uppsättningen inte överensstämmer samt att det är främst det som är avgörande för 

huruvida det är möjligt och värdefullt att tillämpa likadana indikatorer. En fortsatt 

differentierad prestationsmätning ger enheterna möjlighet att anpassa sina PMS efter 

deras specifika förutsättningar på ett bättre sätt. Controller Bramsche hävdar att deras 

PMS inte hade sett annorlunda ut även om det inte vore anpassat för att passa både 

Bramsche och Poznan. Däremot framkommer det även att finansiella indikatorer 

uteslutits till följd av att landsspecifika skillnader mellan Tyskland och Polen inte ska 

påverka prestationsmätningen, vilket indikerar att det hade varit möjligt att Bramsches 

PMS hade innehållit finansiella indikatorer i ett fall där deras PMS varit utformat enbart 

utifrån deras förutsättningar. 

Att integrera processer har tidigare lyfts fram som en viktig del för internationella 

organisationer och deras förmåga att skapa konkurrensfördelar. De processer som 

dessutom är gränsöverskridande mellan en organisations enheter är, enligt Dent (1996), 

allra viktigast att samordna och integrera. Hos Duni är det främst forskning och 
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utveckling som beskrivs som innehållande av gränsöverskridande processer. Här 

tillämpas mätning för exempelvis antal nylanseringar men hur själva samarbetet 

fungerar mäts inte men vi anser att den typen av uppföljning kanske ändå inte hade 

rymts inom ett potentiellt gemensamt PMS, varpå det inte anses vara en avgörande 

faktor för valet av enhetligt kontra differentierat PMS.  

Som avrundning på integrationsaspekten menar vi att ökad integration vore värdefullt 

för Duni men att användandet av likadana indikatorer förmodligen inte i sig är det som 

gör att integrationen mellan en organisations enheter ökar. Däremot anser vi att direktiv 

om ett enhetligt PMS hade fungerat som en viktig symbol från ledningen till 

produktionsenheterna om vikten av ökad integration. Utformningsprocessen av ett 

enhetligt PMS och det samarbete som det innebär hade definitivt inneburit en ökad 

integration, som säkerligen även hade kunnat medföra positiva effekter även på lång 

sikt. 

5.3.4.2 Jämförandeaspekten 

Att ett enligt PMS med likadana indikatorer som dessutom är presenterade i en likadan 

matris innebär bättre förutsättningar för att kunna jämföra produktionsenheternas 

prestationer är självklart. Group Controller har, som tidigare nämnts, framfört en tydlig 

önskan från ledningens håll att kunna jämföra de enskilda produktionsenheternas 

prestationer. Han menar att det från ledningens sida är komplicerat att veta hur de ska 

bedöma exempelvis en minskad nivå av waste hos Bramsche från det ena året till det 

andra. Beror förbättringen på att de presterat bättre eller är det yttre faktorer som varit 

avgörande? För att få svar på den typen av frågor menar Group Controller att en 

jämförelse mellan produktionsenheternas utfall skulle kunna vara en god hjälp. Manager 

Finance Rexcell och Controller Bramsche har å andra sidan angett att de inte anser att 

en jämförelse mellan utfall av två prestationsmått på olika produktionsenheter har något 

värde. Det beror på att produktionsuppsättningen och maskinerna skiljer sig och därmed 

går det, enligt dem, inte att jämföra utfallen. Bramsche och Poznans produktions-

strukturer är relativt lika medan Rexcell är ett tidigare led i kedjan som tillverkar en olik 

produkt med hjälp av helt andra maskiner. Trots att Bramsches och Poznans 

produktionsstrukturer är relativt lika menar Controller Bramsche att en jämförelse av 

utfall inte är mycket värt och att de i så fall kan jämföra utfall över lång tid för att se 

utvecklingen. 
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Under studiens gång har vi analyserat vilken typ av mått som skulle vara rimliga att 

jämföra mellan två skilda produktionsenheter och resonemanget har varje gång mynnat 

ut i att en jämförelse mellan likadana prestationsmått hos olika produktionsenheter är 

förhållandevis ointressant. Prestationsmåttet waste har diskuterats som ett exempel där 

en jämförelse mellan utfallet i ett waste-mått för en produktionslinje hos Rexcell skulle 

jämföras med utfallet i ett waste-mått för en produktionslinje hos Bramsche. Om 

Rexcells waste-nivå skulle visa sig vara 3 % och Bramsches 4 %, skulle det säga 

någonting om hur deras prestation skiljer sig när det handlar om waste från olika 

maskiner som bearbetar olika material? Vi tror att det är skillnader i material och 

maskiner som ligger till grund för skillnaden i utfallet waste, snarare än skillnader i 

prestation. Vi ser heller ingen medförande styrningsfördel som skulle komma av en 

sådan jämförelse. 

För att lösa ledningens problem med att inte kunna jämföra enheternas prestation har vi 

funderat i mer övergripande termer eftersom vi slutit oss till att det är meningslöst att 

jämföra två specifika mått i olika produktionsenheter. Genom att tillämpa mått för 

räntabiliteten på det arbetande kapitalet hos produktionsenheterna skulle ledningen få 

ett mått som kan ligga till grund för övergripande styrning. Det skulle dock inte 

innebära ett specifikt underlag för att jämföra produktionsenheternas olika prestationer, 

men det skulle däremot kunna vara ett användbart mått vid exempelvis framtida 

prioriteringsbehov. Hur det måttet skulle utformas och mätas i detalj lämnas därhän i 

och med att det skulle kräva utförlig information som vi inte innehar. Vidare behöver 

bland annat produktionsenheternas produkter tillskrivas ett skattat marknadsvärde 

eftersom merparten av dem idag enbart säljs vidare inom den egna värdekedjan och till 

nollmarginal.  

Sammanfattningsvis konstateras att en ökad integration i en internationell organisation 

långt ifrån är beroende av införandet av ett enhetligt PMS, men att flera saker som ett 

enhetligt PMS medför definitivt påverkar integrationen i positiv riktning. Vidare anses 

att situationen där en organisation har sina produktionsenheter utspridda i olika länder 

inte är den kritiska faktorn för valet av PMS eller vilka indikatorer det ska innehålla, 

utan det är snarare struktur samt uppsättningar i produktionen som ska styra valet.  
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6. Slutdiskussion 

I följande avsnitt presenterar vi studiens slutsatser och rekommendationer. Först presenteras uppsatsens 

huvudsakliga slutsats som följs av svar och diskussion av studiens problemfrågor. Avslutningsvis 

framförs självkritik samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsats och rekommendationer 

Vår huvudsakliga slutsats från studien är att situationen där en internationell 

organisation har sina produktionsenheter utspridda i olika länder inte är den avgörande 

faktorn för vilken typ av PMS som bör väljas. Det är snarare huruvida produktions-

enheternas produktionsuppsättning överensstämmer samt i vilken utsträckning 

enheternas prestationer har en signifikant påverkan på varandra som är den mest 

betydande faktorn.  

 

Studiens första problemfråga lyder: 

 

Vilka aspekter är avgörande för hur en internationell organisation med 

produktionsenheter i olika länder ska utforma enhetlig kontra differentierad 

prestationsmätning? 

 

Följande aspekter är avgörande för valet av enhetlig kontra differentierad 

prestationsmätning: 

 I vilken utsträckning organisationens olika produktionsenheter har en 

överensstämmande produktion. Det vill säga i vilken utsträckning de tillverkar 

en liknande produkt med en likartad produktionsuppsättning. En mer likartad 

produktion talar för en enhetlig prestationsmätning och vice versa. 

 Om produktionsenheterna är verksamma inom samma värdekedja samt om 

deras prestationer har en signifikant påverkan på varandra. Produktionsenheter 

verksamma i samma värdekedja och med processer som har en signifikant 

påverkan på varandra har bättre förutsättningar samt större potentiell nytta av en 

enhetlig prestationsmätning. 
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Exempel på positiva följder som ett enhetligt PMS anses ge är ökad integration samt 

större möjligheter till jämförelse mellan produktionsenheternas prestationer. Däremot 

anser vi inte att det är ett enhetligt PMS i sig som är den huvudsakliga anledningen till 

att integrationen ökar mellan produktionsenheterna. Det är snarare att ett enhetligt och 

integrerat arbetssätt kring prestationsmätningen samt att det även leder till ökad 

kommunikation och kunskapsutbyte, som är den viktigaste anledningen. Angående de 

ökade möjligheterna till jämförelse anser vi att ett enhetligt PMS med likadana 

indikatorer förvisso förbättrar jämförbarheten men att det inte finns speciellt mycket 

värde i att jämföra två mått från olika produktionsenheter. Om produktionen är näst 

intill identisk är förutsättningarna för en värdefull jämförelse bättre men eftersom yttre 

förutsättningar aldrig är överensstämmande kan det inte garanteras att enheternas 

prestationer blir rättvist jämförda. Det främsta argumentet till varför produktionsenheter 

ska tillämpa differentierade PMS är att det innebär att de därigenom kan utforma sitt 

PMS med indikatorer som är optimala för de specifika förutsättningar som råder. Vidare 

är acceptansen bland medarbetarna för de indikatorer som tillämpas av yttersta vikt för 

att mätningen ska ge goda resultat, vilken förmodligen är högre om 

prestationsmätningssystemet är individuellt utformat.  

 

Studiens andra problemfråga lyder: 

 

Hur ska Duni som en internationell organisation med produktionsenheter i 

olika länder utforma sin prestationsmätning?  

 

De aspekter som avgör valet av differentierad kontra enhetlig prestationsmätning är som 

angetts, om enheternas produktion är likartad samt i vilken utsträckning deras 

prestationer påverkar varandra. Dunis produktionsenheter är verksamma inom samma 

värdekedja och de har flera processer som har en signifikant påverkan på varandra 

mellan enheterna, vilket talar för en enhetlig prestationsmätning. Däremot skiljer sig 

Rexcells produktionsuppsättning i stor utsträckning från Bramsche/Poznans och de 

tillverkar olika produkter eftersom de inte tillhör samma steg i värdekedjan. Den ena 

aspekten talar således för enhetlig medan den andra talar för differentierad 

prestationsmätning. Vår rekommendation blir att revidera produktionsenheternas 

prestationsmätning och utforma ett i grunden enhetligt PMS. 
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Vi anser att Duni ska inleda utformningsarbetet med att implementera nya långsiktiga 

organisationsmål för att avhjälpa dagens problem med att de inte kan bryta ned sina mål 

på produktionsenheterna. Eftersom i stort sett samtlig teori pekar på att 

prestationsmätningen ska utgå ifrån den övergripande strategin ser vi det som en vital 

del i det fortsatta arbetet med att utveckla prestationsmätningen. Via nedbrytning av de 

nya organisationsmålen rekommenderar vi att Duni utformar ett i grunden enhetligt 

PMS innehållande indikatorer av även det drivande och finansiella slaget, vilket saknas 

i dagens PMS. När nya organisationsmål är implementerade anser vi att Duni ska 

använda sig av de olika ramverken för att säkerställa att de får med indikatorer som 

täcker samtliga perspektiv och bidrar till en helhetssyn. Ramverken kan även vara 

värdefulla att använda som riktlinjer för hur utformningsprocessen ska gå tillväga. 

Eftersom vi slutit oss till att det är gemensamma arbetsmetoder som är den viktigaste 

faktorn för ökad integration anser vi att de bör arbeta vidare och utöka det 

kunskapsutbyte som inletts angående förbättringsarbetet på Rexcell. Forsknings- och 

utvecklingsenheterna vars processer är gränsöverskridande mellan enheterna tillämpar 

redan idag särskilda prestationsmått för deras arbete. Däremot saknas mätning och 

uppföljning över hur samarbetet enheterna emellan fungerar vilket vi anser bör åtgärdas 

genom implementering av mått även för mjuka faktorer. 

Många av de indikatorer som tillämpas idag kommer säkerligen även fortsättningsvis 

användas men produktionsenheterna bör sammanställa och presentera indikatorerna på 

ett enhetligt vis. Förslagsvis genom att använda en modifierad variant av den 

Nyckeltalsmatris Bramsche/Poznans använder idag, eftersom vi upplever den som 

tydlig och lättförståelig. Eftersom jämförbarheten inte bedöms som en viktig aspekt ser 

vi inga problem med att Rexcell tillämpar vissa nyckeltal som de anser vara vitala även 

om de inte tillämpas av Bramsche/Poznan och vice versa.  

Utformningsarbetet sammanfattas genom nedanstående punkter: 

 Implementera organisationsmål som kan brytas ned på produktionsenheterna 

 Utforma en enhetlig prestationsmätning utifrån de nya organisationsmålen som 

även innehåller indikatorer av det drivande och finansiella slaget. Involvera 

medarbetare från samtliga enheter för att därigenom öka acceptansen. 

 Implementera gemensamma riktlinjer för arbetsmetoderna kring 

prestationsmätningen.  
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 Möjliggör en till viss del differentierad prestationsmätning där en enskild enhet 

även kan tillämpa individuellt utformade mått 

6.2 Reflektioner och kritik gentemot uppsats 

Det empiriska materialet har samlats in via tre personliga möten med vår handledare på 

Dunis huvudkontor och vidare uppgifter om produktionsenheternas prestationsmätning 

har samlats in via telefonintervjuer med ansvariga controllers på Rexcell samt 

Bramsche. Vi har även genomfört en kompletterande intervju med Lean Coordinator på 

Rexcell. Därmed har vi inte observerat produktionsenheternas arbete med 

prestationsmätningen på plats, vilket möjligen skulle ha bidragit till ytterligare insikter 

om hur arbetet bedrivs. Att vi inte besökte produktionsenheterna beror på det betydande 

geografiska avståndet, tidsbrist samt att vi i samråd med vår handledare på Duni kom 

fram till att ett besök förmodligen inte skulle innebära att vår syn på 

prestationsmätningen förändrades nämnvärt. 

Studiens resultat visade att den geografiska utspridningen av produktionsenheter inte 

hade speciellt stor betydelse i Dunis fall. Det är däremot inte säkert att det gäller för 

samtliga internationella organisationer med produktionsenheter utspridda i olika länder, 

särskilt inte dem där enheterna är utspridda i olika världsdelar. Dunis 

produktionsenheter befinner sig i närbelägna länder, som ur ett världsperspektiv inte 

skiljer sig speciellt mycket åt, vilket kan ha inneburit att vi gått miste om vissa aspekter 

som påverkar valet av differentierat eller enhetlig prestationsmätning. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie visade att skillnader i produktionsuppsättning och produktionsstrukturer är 

faktorer som försvårar en rättvis jämförelse mellan likadana prestationsmått på olika 

produktionsenheter, snarare än den faktorn att produktionsenheterna är utspridda i olika 

länder. Därför anser vi att det hade varit intressant med studier som visar vilken typ av 

prestationsmått som vore möjliga att göra en rättvis jämförelse utifrån och om vissa 

branscher lämpar sig bättre för sådan jämförelse än andra. Det vore även intressant att 

studera i vilken utsträckning olika produktionsenheter inom en och samma organisation 

tillämpar prestationsmått i jämförande syfte idag och om de hade önskat att göra det i 

större utsträckning om möjligheten fanns. 
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I Dunis fall är produktionsenheterna utspridda på en relativt liten del i världen och vi 

ansåg inte att kulturella och språkliga aspekterna var särskilt viktiga för dem. Studier 

om hur prestationsmätningen ska utformas i organisationer där produktionsenheterna är 

utspridda i olika världsdelar, med bland annat större kulturella och språkliga barriärer, 

vore intressant för att se om det arbetet kan få en annorlunda och eventuellt större roll i 

integrationsarbetet i de fallen. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Intervjuguide, Strategi, Magnus Carlsson, Group 

Controller, 2012-02-22 

1. Hur går arbetet med strategiformuleringen till hos Duni? (Vilka är involverade, 

görs utförliga SWOT/PEST-analyser för att kartlägga inre och yttre 

förutsättningar, hur ofta revideras strategin)  

 

2. Strategi bryts oftast ner i Vision – Affärsidé – Mål, hur ser du på de tre 

punkterna och hur de skiljer sig åt för Duni?  

 

3. Vilka är de långsiktiga respektive kortsiktiga målsättningarna? 

  

4. Vilken strategi på koncernnivå? Enhetsnivå? Olika segment? 

  

5. Vilka styrmedel används för att upprätthålla strategin?  

  

6. På vilka olika sätt kommuniceras strategin ut i organisationen? (årsredovisning, 

konferenser)     

  

7. Hur ser den externa kommunikationen ut? Genom vilka kanaler? 

  

8. Hur har strategin förändrats över tiden? 

 

Extern Analys (Identifiera de kritiska faktorerna) 

Möjligheter – Hot – Politik – Lagar – Regler 

9. Är Dunis omgivning att betrakta som stabil eller snabbföränderlig? 
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10. Vilka åtgärdsplaner finns för oförutsedda händelser som t ex råvarubrist, strejk, 

brand?     

  

11. Hur ser den allmänna råvarutillgången ut samt dess prisbild? 

  

12. Vilket förhållande har Duni till teknologiska innovationer? Testar/utvecklar ni 

något på egen hand?    

   

13. Hur påverkas Duni av konjunkturcykler? 

 

14. Hur skiljer sig de olika enheternas omgivningar och förutsättningar åt med tanke 

på lagar, regler, myndigheter osv.? Hur påverkar det i sin tur 

strategin/styrningen? (Varuflöde, tull osv) 

 

Intern analys (Identifiera de kritiska faktorerna) 

Organisationens styrkor och svagheter 

15. Vilka är Dunis främsta konkurrensfördelar?   

  

16. Vilken styrning används för att upprätthålla dem?  

  

17. Vilka resurser i värdekedjan ses som de främsta värdeskaparna? 

  

18. Finns det någon konkret punkt i organisationen som upplevs som svag gentemot 

konkurrenterna eller inom organisationen? 

 

Övergripande organisationsstruktur?  

Hur är den uppbyggd? Organisationsschema? 

19. Liknande struktur för de olika enheterna? 

Strategin för organisationens mätning/styrning 
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20. Hur kom de olika enheternas prestationsmätning till? (ledningens delaktighet?)

  

21. Tillämpas olika styrning för olika enheter? (från ledningens sida) 

  

22. Vilka områden/aktiviteter mäts?    

  

23. Målsättningar med att utföra mätningar?   

  

24. Hur går enheterna vidare med mätningen, skiljer sig ledningens uppföljning 

mellan enheterna?     

  

25. Finns det en uttalad strategi för hur enheterna ska utforma mätningen samt ta 

tillvara på den information som ges?   

       

26. På vilka olika sätt återkopplas enheternas prestationer? (morot/piska) 

 

Bilaga 2 - Interview guide, Performance Measurement, 

Mr. Dietmar Brauer, Controller at Bramsche, 2012-03-30 

1. Magnus has informed us shortly about your shared PMS with Poznan. When was 

it developed and by who?  

 

2. Is Duni’s overall corporate strategy reflected in the PMS and in the chosen 

indicators, or do you believe that the indicators rather are chosen to best suit the 

production conditions of Bramsche/Poznan?  

 

3. Did the headquarters in Malmö have anything to say about the design of the 

PMS and what measures those were to be included? 

 

4. How was the process of choosing indicators conducted and which were the 

criteria for the choices made? 

 

5. How is the everyday work with performance measures conducted and how many 

employed are involved? 

 

6. How important is the PMS for you in the daily work? What sectors are affected 

by the PMS? How is the general view about the PMS, amongst the employees? 

 

7. What do you see as the main purpose of the performance measurements? Is it to 

show the management how effective the work has been? Is it to motivate the 

employees by pointing out the importance of the activities that are measured? Or 

is to expose activities that can be performed in a more efficient manner? 
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8. What kind of typical changes can be made from an unexpected outcome? 

 

9. Does any reward system in Bramsche depend on the outcomes of the 

performance measurement and it that case what measures? 

 

10. Have you recognized any major differences in country specific conditions 

between Poland and Germany that affects the work with the PMS? (Prices of 

labor and electricity, legislations) 

 

11. What is your opinion about integration in the Duni organization, in terms of 

level of cooperation between the subsidiaries and the headquarter? Is it 

integrated, could it be more integrated and if so, in what ways? 

 

12. In what ways do you cooperate with the Poznan factory in order to improve your 

performance measurement and to compare your results? 

 

13. Do you have any kind of cooperation with the Rexcell factory? 

 

14. How often are the results from the measurements revised by the headquarter are 

and how much influence do top managers have on your work? 

 

15. If you didn´t have the same system as Poznan but rather a system designed to fit 

only Bramsche, would it look any different from the current system? 

 

16. What do you think would be the positive/negative aspects with including Rexcell 

under a common system? (Aspects of learning and further comparison of 

outcomes?) 

 

17. Do you believe it´s possible to compare results from measurements conducted in 

two factories in different countries? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide, Prestationsmätning, Rolf 

Andersson, Manager Finance, Rexcell, 2012-04-12 

 

1. Magnus har kort informerat oss om er prestationsmätning. När togs nuvarande 

nyckeltal fram?  

 

2. Reflekteras Dunis strategi i era nyckeltal? Eller är nyckeltalen främst valda för 

att passa Rexcells förutsättningar? 

 

3. Hur gick processen till när nyckeltalen togs fram? Vilka kriterier fanns för 

valen? 

 

4. Till hur stor del var huvudkontoret inblandade i framtagandet av era nyckeltal? 

 

5. Hur utförs det dagliga prestationsmätningsarbetet? Hur många anställda är 

inblandade? 

 

6. Hur viktigt är prestationsmätningsarbetet för er i den dagliga verksamheten och 

vilka avdelningar berörs av arbetet? Hur är den generella synen på Rexcells 

prestationsmätning bland de anställda? 

 

7. Hur ofta redovisar ni era prestationsmätningsresultat för huvudkontoret?  

 

8. Vilket är det huvudsakliga målet med er prestationsmätning? Är det att visa 

ledningen hur effektivt arbetet varit? Är det för att motivera anställda genom att 

visa betydelsen av aktiviteterna som mäts? Eller är det för att exponera 

aktiviteter som kan utföras på ett mer effektivt sätt? 

  

9. Vilka åtgärder är typiska vid oväntade utfall? 

 

10. Finns det en risk att några av måtten påverkar varandra? (Ökad 

maskinanvändning ger ökad waste?) (Vilka nyckeltal hos er anser du ha stor 

betydelse eller inverkan på varandra?) 

 

11. Har ni något bonussystem inom Rexcell som är kopplat till er 

prestationsmätning? I så fall, till vilka nyckeltal? 

 

12. Vad är din åsikt angående integration inom Dunis organisation, gällande 

samarbetsgrad mellan dotterbolagen och huvudkontoret? Är det integrerat? 

Skulle det kunna vara mer? På vilket sätt? 

 

13. Har ni något samarbete med Bramsche och Poznan? 

 



 

104 

 

14. Vad tror du det skulle finnas för positiva/negativa aspekter med att utforma ett 

enhetligt prestationsmätningssystem för Rexcell, Bramsche och Poznan? 

 

15. Tror du att det är möjligt att jämföra resultat från mätning som är utförd på 

produktionsenheter i olika länder? 

 

Bilaga 4 – Intervjuguide, Prestationsmätning, Magnus 

Carlsson, Group Controller, 2012-04-24 

1. Vad innebär det att hela värdekedjan numera fått en gemensam chef och vilka 

förändringar vill ni ska komma ut av det? 

 

2. Är det ledningens initiativ att Bramsche/Poznan ska studera hur Rexcells arbete 

med Kaizen går till för vidare eventuell implementering även där? 

 

3. Vilka olika orsaker låg bakom att Duni valde strategin att börja producera i 

andra länder? 

 

4. Skulle du beskriva Dunis organisation som centraliserad eller decentraliserad 

och varför? (I vilken utsträckning är enheterna självbestämmande?) 

 

5. Vilka organisatoriska styrningsproblem har man upplevt? 

 

6. Vilka processer eller prestationer hos de enskilda enheterna har en signifikant 

påverkan på övriga enheter? (Det uppenbara exemplet som är allmängiltigt är 

såklart Rexcells förmåga att leverera airlaid till Bramsche/Poznan samt 

säljenheternas förmåga att kontinuerligt skapa efterfråga på Dunis produkter) 

 

7. Finns det någon ”extra styrning” eller mätning över just dessa processer som är 

kritiska för hela värdekedjan? 

 

8. Vilka typer av resurser och kompetenser delas mellan enheterna? (Främst 

Bramsche-Poznan-Rexcell, men även övriga så som sälj) 

 

9. Ni använder idag Rexcells externa försäljning som en form av jämförelsemått 

om de håller sig konkurrenskraftiga gentemot den externa marknaden. Skulle det 

vara möjligt att dra det ett steg längre och t ex räkna på att all deras produktion 

hade gått till marknadspris och sedan räkna fram avkastningen på det arbetande 

kapitalet för Rexcell? 
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10. Skulle det i så fall vara möjligt även för Bramsche/Poznan eller är deras produkt 

mer komplicerad att sätta ett marknadsmässigt pris på? 

 

11. För förtydligande: Nedbrytning av de finansiella målen gick till så att de först 

bröts ned på affärsområde och sen vidare ner på säljenheter? Hur gick 

nedbrytningen av lönsamhetsmål till när produktionsenheternas mål sätts?  

 

12. Hur ser du på branschen som Duni verkar inom. Har marknadsposition och 

marknadsinsatser på till exempel den tyska marknaden någon inverkan på 

försäljningen på den nordiska marknaden? 

 

13. Har ni något prestationsmått som styr mot innovationer, vilket beskrivits som en 

vital del för Duni? 

Bilaga 5 - Intervjuguide, Förbättringsarbete, Petra 

Christensen, Lean Coordinator Rexcell, 2012-05-03 

1. Hur skulle du beskriva bakgrunden och orsakerna till att Rexcell inledde sitt 

”förbättringsarbete”? 

 

2. Vilka var/är de huvudsakliga målen för förbättringar som det nya arbetssättet ska 

medföra? 

 

3. Vilka huvudsakliga uppgifter ingår i din roll som Lean coordinator? Tillkom 

rollen vid införandet av det nya arbetssättet? 

 

4. Hur har det dagliga arbetet förändrats på Rexcell i och med det nya arbetssättet? 

 

5. Hur ser arbetsgången från styrgrupp, pelare till team ut och hur bedrivs arbetet 

rent praktiskt? 

 

6. I en figur som beskriver arbetsgången i förbättringsarbetet står det som femte 

och avslutande punkt att genomföra benchmark mot konkurrenter. Hur går det 

till? 

 

7. Vi har fått reda på att medarbetare från Bramsche ska besöka Rexcell för att få 

se hur det nya arbetssättet går till och för att eventuellt kunna implementera ett 

liknande arbetssätt även där. Har du någon del i det utbytet och hur kommer det 

i så fall gå tillväga? 
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8. Har ni vid tidigare tillfällen samarbetat med Bramsche/Poznan i frågor som rör 

effektiviseringar i produktionen samt prestationsmätning? 
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