
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

    Prestationsmätning 
- Utformning och användning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Författare: Judita Rashiti 

                   Jeton Alku 

Handledare: Anders Jerreling 

Examinator: Elin Funck 

Termin: VT 2013 

Ämne: Ekonomistyrning 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2FE05E 

Ämnesfördjupande arbete i 

ekonomistyrning 



  

2 

 

 



 

3 

 

Förord 

Det du håller i din hand är resultatet efter tio veckors skrivande. Efter upp- och 

nedgångar är vi glada att presentera vår kandidatuppsats. Det har varit en utmanande 

men även lärorik tid. Vi hoppas att det ska vara intressant och givande för dig som 

läsare.  

Vi vill inleda med ett varmt Tack till Smurfit Kappa, Flexoline, som deltagit i vår 

undersökning. Ett särskilt Tack riktar vi till Johan Hammargren, Mikael Lundin och 

Peter Magnusson. Ni har visat stort intresse för vår uppsats med positiv inställning 

vilket gav oss givande intervjuer. 

Vi vill även Tacka våra familjer och vänner som stöttat oss under arbetets gång.  

Slutligen vill vi Tacka vår handledare, Anders Jerreling, universitetsadjunkt och vår 

examinator Elin Funck, lektor, vid Linneuniversitetet i Växjö. Jerreling har stöttat 

och uppmuntrat oss under arbetets gång och varit till stor hjälp med sin erfarenhet och 

kunskap samt gett oss tips och vägledning i rätt riktning. 

Tack! 

Växjö 2013-05-31 

 

____________________    __________________ 

Judita Rashiti   Jeton Alku
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Titel: Prestationsmätning – Utformning och Användning 

Bakgrund: Alla organisationer använder sig mer eller mindre av prestationsmätning i 

någon form. Utan det är det svårt att veta hur det går. Prestationsmätning är utformat 

på olika sätt beroende på företagets storlek, kontroll och mål. Företag har olika 

anledningar till att mäta prestation, allt från stöd till implementering av strategi till att 

motivera anställda. Således är det viktigt att utforma ett prestationsmätningssystem 

med nyckelmått som passar den egna verksamheten och dess syfte. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara vilka prestationsmått som väljs 

samt hur de används i tillverkande företag.  

Metodval: Arbetet består av en fallstudie av en enhet i ett multinationellt företag inom 

pappersindustrin. En kvalitativ forskningsmetod har använts där empiri har samlats in 

genom intervjuer med en respondent från tre nivåer i företaget samt dokument. 

Slutsatser: Det är viktigt att organisationen anpassar prestationsmätningssystemet efter 

verksamhetens syfte och mål och att måtten avspeglar dessa. Vi har kunnat urskilja att 

fallföretaget använder nyckelmått med olika egenskaper och tidsram. Nedbrytning av 

mål är viktig för att ha prestationsmål inom alla delar av verksamheten samt att måtten 

avspeglar dessa. Två huvudområden för användning av prestationsmätning har kunnat 

urskiljas. Det första är att vara ett stöd för implementeringen av strategi. Det andra är 

att förbättra hela verksamheten, från arbetsmiljö till stopp i maskinerna. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att få en förståelse för vad prestationsmätning innebär är det viktigt att först få en 

inblick i begreppet ekonomistyrning. Gyllberg och Svenssons (2000) definition av 

ekonomistyrning är alla medvetna åtgärder som bidrar till att öka företagets 

effektivitet. Författaren menar att ekonomistyrning handlar om att påverka människors 

beteende mot uppsatta mål. Enligt Anthony och Govindarajan (2007) handlar 

ekonomistyrning om att ledningen utformar och genomför ett pågående system som 

används för att planera och styra företagets prestation. Författarna betonar vikten av att 

formulera en strategi för att uppfylla organisationens mål. Systemet består av strategisk 

planering, budgetering, resursallokering, prestationsmätning, ansvarsfördelning och 

internprissättning. Vidare betonar författaren att det är viktigt att systemet passar 

företagets strategi eftersom systemets beståndsdelar bidrar till att implementera 

strategin. Anthony och Govindarajan (2007) skiljer på begreppen ekonomistyrning och 

strategiformulering genom att strategiformuleringen är den process där strategin 

bestäms medan ekonomistyrningen utgör processen att implementera strategin. Vidare 

definierar författarna prestationsmätning som ett verktyg för att stödja 

implementeringen av strategin.  

Enligt Amaratunga och Baldry (2002) är prestationsmätning ett väl diskuterat ämne 

som definieras på flera olika sätt.  Lindvall (2001) skriver att viktiga förhållanden kan 

uppmärksammas genom att mäta samt att förutsättningarna för en gemensam 

orientering för företagets aktörer ökar. Enligt Simons (2000) är det allmänna syftet 

med prestationsmätning och kontrollsystem att samla och transportera viktig 

information, finansiell och icke-finansiell, som skapar influenser till beslutsfattande 

och chefshandlingar. Vidare skriver författaren att prestationsmätning är ett formellt 

system som bygger på formella rutiner och procedurer där informationen 

______________________________- Inledning -_______________________________ 

Inledningskapitlet introduceras med en bakgrund till det valda ämnet. 

Därefter beskrivs problemet i vårt ämnesval med en problemdiskussion som 

resulterar i en problemformulering. Vidare presenteras uppsatsens syfte och 

avgränsningarna för studien. Avslutningsvis avrundar vi kapitlet med en 

beskrivning av uppsatsens fortsatta disposition. 
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dokumenteras. Enligt Lynch och Cross (1995) är syftet med prestationsmätning att 

skapa beteende som leder till kontinuerliga förbättringar inom kundnöjdhet, flexibilitet 

och produktivitet. Parker (2000) skriver att alla organisationer har en egen anledning 

till att tillämpa prestationsmätning varav några är att identifiera framgång, identifiera 

kundkrav, hjälpa till att förstå sina processer, identifiera problem såsom spill och 

flaskhalsar, att beslut baseras på faktum och inte känslor eller antaganden samt att 

kontrollera om förbättringar uppstått.  

Simons (2000) visar en intressant jämförelse av prestationsmätning och kontrollsystem 

med funktionerna i en bil. Ratten, gaspedalen och bromsarna låter föraren kontrollera 

bilens riktning och hastighet; instrumentbrädan ger kritisk information om hög 

hastighet, varningssignaler och potentiella problem med bilens system. Vidare menar 

författaren att ett företag kräver ett utmärkt prestationsmätningssystem för att kunna 

driva organisationen till sin högsta potential, likt en racerbil som kör i högsta hastighet.  

1.2 Problemdiskussion 

Lönnqvist och Lind (1998) skriver att den starka dominansen av finansiell information 

inom traditionell redovisning och prestationsmätning har länge ifrågasatts eftersom 

den var för allmän och oaktuell. Det innebär att informationen från mått och objekt 

inte är tillräckligt specifikt och viktiga detaljer kan försummas. Således skapar det 

svårigheter att se orsakerna till måttens utfall. Olve et al. (1999) skriver att företag 

tenderar att åsidosätta viktiga icke-finansiella mått såsom kundtillfredställelse och 

produktkvalitet i dess strävan på lönsamhet. Lindvall (2001) skriver att i samband med 

att den hårda konkurrenssituationen växte uppstod behov av information som den 

traditionella finansiella styrningen inte kunde tillgodose. Olve et al. (1999) påstår att 

sådan information fokuserar endast på historiska händelser och säger lite om företagets 

framtid.  

Lindvall (2001) skriver att antalet mått som företag använder ofta är för stort och att de 

huvudsakligen fungerar som bekräftelse och statistikredovisande i efterhand. Således 

ligger fokus på att avrapportera det som skett i detalj och inte på möjligheten att 

använda mätningarna till framåtriktad styrning. Med tanke på den höga komplexitet 

som råder i många verksamheter menar författaren att mätningar endast orienteras mot 

slutmålet och vägen dit uppfattas det som ointressant.  Även Anthony och 

Govindarajan (2007) betonar vikten av få mått men som är kopplade med varandra i en  

_______________________________- Inledning -_______________________________ 
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orsak- och verkanrelation och är därmed ett verktyg som översätter strategin till 

handlingar.  

Enligt Lockamy och Cox (1995) krävs vissa förutsättningar för att tillverkande företag 

ska kunna konkurrera på den globala marknaden; endast låga kostnader räcker inte 

som konkurrensfördel. Graden av kontroll på operationell nivå är en av dessa 

förutsättningar för att hela tiden se till att styrningen ligger i linje med strategin. Vidare 

betonas vikten av aktuell information som bör utvärderas oftare för att kunna revidera 

mål och mått i enlighet med strategin. Således sätter detta krav på formella aktiviteter 

för att kommunicera och använda informationen som skapas mellan ett företags nivåer. 

Trots att prestationsmätning är ett väl utforskat område har vi uppfattat att företag 

många gånger har problem med tillämpningen. Det är viktigt att företag anpassar 

prestationsmätningen till den egna organisationen vilket innebär att prestationsmätning 

får olika utseende på olika företag. Som vi belyst i problemdiskussionen är ett av de 

största problemen fokus på finansiella mått vilket är intressant att undersöka om det 

fortfarande råder en sådan dominans. Vidare är det även intressant att få en uppfattning 

om hur många och vilka mått företag väljer i praktiken. Att sänka kostnader och öka 

lönsamhet verkar ha varit ett syfte med prestationsmätningen. Således väcker det 

intresset att ta reda på vilka andra användningsområden som förekommer.  

1.3 Frågeställning  

Som det tydlig framgått i problemdiskussionen finns det ett flertal viktiga faktorer att 

tänka på vid val och användning av prestationsmått. Detta leder oss till vår 

frågeställning: vilka prestationsmått väljer ett tillverkande företag och hur används 

de? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara vilka prestationsmått som väljs samt 

hur de används i tillverkande företag. 

 

 

_______________________________- Inledning -_______________________________ 
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1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

Uppsatsen kommer att bestå av åtta kapitel och kommer efter inledningen struktureras 

enligt nedanstående huvudrubriker. 

 

  

•I detta kapitel redogör vi för de vetenskapliga forskningsansatserna. Vi beskriver vår 

valda forskningmetod som lämpar sig bäst för att undersöka prestationsmätningens 

utformning och användning. Vidare beskriver vi hur urvalet har gjorts och 

tillvägagångssättet vid insamling av data. Kapitlet avslutas med kvalitetskriterierna 

för uppsatsen. 

Kapitel 2 - METOD 

•Teorin är indelat i två huvudområden för att underlätta för läsaren genom att inleda 

med utformningen av prestationsmätning. Detta följs sedan av det andra avsnittet 

som behandlar användning av prestationsmätning.  

Kapitel 3 - TEORI 

•I detta kapitel presenteras den insamlade datan från en organisation. Inledningsvis 

görs en presentation av respondenterna och organisationen. Detta följs av insamlad 

data enligt samma huvudområden som i teorin. 

Kapitel 4 - EMPIRI 

•Här analyseras vårt empiriska material kopplad till vår teori. Denna analys ligger 

till grund för det slutliga kapitlet där vi presenterar våra slutsatser baserade på 

empirin.  

Kapitel 5 - ANALYS 

•Avslutningsvis avrundas arbetet med våra slutsatser utifrån den problemformulering 

som uppsatsen är uppbyggd på samt egna reflektioner och förslag till vidare 

forskning.  

Kapitel 6 - SLUTDISKUSSION 

______________________________- Inledning -_______________________________ 



  

11 

 

2. Metod 

Vi vill beskriva och förklara vilka prestationsmått tillverkande företag 

väljer och hur de används. Undersökningen går att utföra på många olika sätt 

och det är därför viktigt att välja den metod som passar problemet som vi vill 

undersöka. Detta kapitel redogör även för vårt tankesätt vid valet av 

forskningsmetod och teoretisk metod. Vidare beskriver vi vårt tillvägagångssätt 

vid insamling av data. Kapitlet behandlar även urvalet av organisationer och 

intervjuteknik. Avslutningsvis presenteras kvalitetskriterierna, validitet och 

reliabilitet. 

2.1 Forskningsmetod 

För att vi ska kunna beskriva och förklara vårt valda ämnesområde kan vi arbeta 

kvantitativt eller kvalitativt. Enligt Patel och Davidson (2003) syftar kvantitativt och 

kvalitativt på hur man väljer att ta fram, bearbeta och analysera den insamlade empirin. 

Enligt Bryman och Bell (2005) är de viktigaste stegen i en kvantitativ metod att en 

hypotes deduceras från teori som sedan prövas. Vidare skriver författarna att målet 

med denna typ av forskningsmetod är att kunna generalisera resultatet på hela 

populationen vilket innebär att mycket energi läggs på att få fram ett representativt 

urval.  Bryman och Bell (2005) beskriver flera metoder för urval och det är många 

aspekter som måste beaktas såsom, bortfall och skevhet. 

Inom kvalitativ forskning är kopplingen mellan teori och praktik mer mångtydig och 

därmed mer svårdefinierad (Bryman och Bell, 2005). Lundahl och Skärvad (1999) 

beskriver syftet med kvalitativ studie som att beskriva, analysera och förstå. Enligt 

Bryman och Bell (2005) utgår den kvalitativa forskningen från en problemformulering, 

generella frågeställningar och tyngdpunkten i forskningsprocessen ligger i kopplingen 

mellan teori och data. 

Vi ska undersöka vilka prestationsmått tillverkande företag väljer och hur de används. 

Eftersom vårt ämne är objektivt, det vill säga att vi inte behöver människors personliga 

åsikter och känslor, är det möjligt att använda kvantitativ metod med hjälp av enkäter. 

_______________________________- Metod -________________________________ 
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Det skulle bidra till ett generaliserbart resultat, dock ytligt eftersom frågorna måste 

vara generella för att passa många företag. För att utforma en enkät som skapar ett bra 

empiriskt underlag för studien krävs det mer kunskaper än vi anser att vi besitter. Det 

skulle även kräva mer tid än vad vi har till förfogande.   

I en kvalitativ studie kan vi gå på djupet i ett fåtal företag för att skapa förståelse för 

prestationsmätning i praktiken jämfört med teorin. Med hjälp av en djupare förståelse 

för företagens prestationsmätningssystem kan vi beskriva och förklara vilka mått 

tillverkande företag väljer och hur de används. En kvalitativ studie ger således 

möjlighet att ställa företagsspecifika frågor för att kunna förstå deras processer och 

därmed hur prestationsmätningssystemet är uppbyggt. Detta anser vi är viktigt 

eftersom prestationsmätning är något som måste anpassas till den egna verksamheten. 

Således har vi valt att tillämpa kvalitativ studie.  

2.2 Fallstudie 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det flera olika forskningsdesigner exempelvis 

surveydesign, experimentell design och fallstudier. Surveydesign innebär att 

informationsinsamling sker genom främst enkäter eller strukturerade intervjuer där 

syftet är att hitta olika sambandsmönster mellan två eller fler variabler. Vår uppsats 

strävar inte efter att generalisera resultatet och därför förkastar vi detta alternativ. 

Experimentell design är enligt Bryman och Bell (2005) sällsynta inom 

företagsekonomisk forskning vilket innebär att även detta alternativ förkastas.  

Bryman och Bell (2005) skriver att fallstudien som design i grunden innebär ett 

detaljerat och ingående studium av ett enda fall istället för att generalisera resultatet. 

Enligt Andersen (1998) kännetecknas fallstudier av få observationsenheter och många 

variabler. Således har vi valt att använda oss av fallstudiedesign för att få mer 

detaljerad och djupare information. Andersen (1998) skriver att det oftast är 

nödvändigt att arbeta med många variabler samtidigt för att kunna beskriva, förstå och 

förklara det som sker inom organisationer. Vidare skriver författaren att en sådan 

undersökning ofta kräver färre undersökningsenheter för att undersökningsprocessen 

blir längre och upplysningarna fler vilket ska kunna hanteras. Vår studie är av 

deskriptiv och förklarande art och syftar till att besvara hur- och varför-frågor, det vill 

säga ”varför vissa mått väljs och hur de tillämpas”. Detta är i linje med Yin (2007) 

som skriver att hur- och varför-frågor ofta leder till att arbeta med fallstudier. 

_______________________________- Metod -________________________________ 
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Det går även att göra fler identiska fallstudier som sedan jämförs med varandra, så 

kallad flerfallstudie. Det hade varit intressant att studera och jämföra två tillverkande 

företags prestationsmätningssystem, dock uppstod flera hinder för att denna studie 

skulle bli genomförbar. Företag vi frågade ställde inte upp samt tidsbrist.  

2.3 Urval 

Som vi tidigare nämnt handlar prestationsmätning om att stödja implementeringen av 

strategi i organisationer och nå sina mål. Vi gör antagandet att detta utspelar sig i högre 

grad i större och vinstdrivande organisationer. Således har vi gjort vårt urval genom att 

först begränsa oss till vårt geografiska område, Nybro och Växjö med omnejd, för att 

möjliggöra studien och därefter kategorisera organisationer efter storlek och syften. 

Det resulterade i en grupp större och tillverkande företag. Vi kontaktade dessa företag 

på mail och två av dem svarade positivt, Kährs AB och Smurfit Kappa AB. Under 

arbetets gång uppkom det problem för Kährs AB så de inte kunde ställa upp. Således 

blev Smurfit Kappa AB vårt fallföretag. Smurfit Kappa AB består av många enheter 

vilka alla får direktiv av ledningen. Således valde vi att gå på djupet i en enhet, 

Flexoline, i Nybro för att kunna utföra en kvalitativ studie. 

2.4 Insamling av data 

Yin (2007) beskriver sex olika informationskällor i samband med en fallstudie: 

dokumentation, arkivmaterial, intervju, direkt observation, deltagande observation och 

fysiska artefakter. Det som vi vill undersöka i vår studie är vilka prestationsmått 

tillverkande företag väljer och hur de använder dem. Detta innebär att vår 

undersökningsenhet är organisationens process av prestationsmätning och individernas 

arbete med det. Således är det nödvändigt att ha direkt kontakt med 

undersökningsenheten för att få önskad information. Detta betyder att av de sex 

källorna Yin (2007) tar upp är tre av dessa relevanta för vår studie: dokumentation, 

arkivmaterial och intervjuer.  

Enligt Andersen (1998) är det att möjligheterna och begränsningarna i fältarbetet som 

bestämmer det slutgiltiga fastställandet av datainsamlingen. I vårt fall begränsades vi 

av arkivmaterial som vi inte fick ta del av och därmed förkastar vi det alternativet. När 

det gäller dokumentation fick vi viss tillgång till informationen, konfidentiellt, med 

villkor att inte dela med oss av företagets ekonomiska siffror. Dessa kommer därför 

_______________________________- Metod -________________________________ 
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inte att bifogas till arbetet utan endast beskrivas i empirikapitlet. Således utgörs den 

större delen av datainsamlingen av personliga intervjuer och en liten del av dokument.  

2.5 Intervjuteknik 

2.6.1 Val av respondenter 

För att få ett nyanserat resultat i vår studie har vi även valt att göra ett urval på 

respondenter. Vår initiala kontaktperson, Johan Hammargren, fick vi kontakt med vid 

första mötet med företaget. Hammargren har stor insikt i företaget eftersom han halva 

tiden arbetar med enheterna i Nybro och den andra halvan med ledningen. Vidare har 

Hammargren god kännedom om personalen. Således använde vi oss av kedjeurval, det 

vill säga att Hammargren utsåg, utöver sig själv, lämpliga intervjuer med ytterligare 

två personer på olika nivåer i organisationen (Bryman och Bell, 2005). Detta för att 

inställningen och uppfattningen av prestationsmått kan variera mellan överordnade 

chefer och deras underordnade. Avslutningsvis har intervjuer genomförts med en 

personalchef, en produktionschef och en lagledare, det vill säga tre nivåer. 

2.6.2 Intervjuer 

Enligt Yin (2007) utgör intervjun den viktigaste informationskällan vid genomförandet 

av fallstudier. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) skriver att intervjuer möjliggör 

att följa upp med fler kompletterande frågor och utnyttja kroppsspråket för ytterligare 

nyanser i svaren. En annan fördel med intervjuer är enligt Andersen (1998) 

möjligheten till att kontrollera bortfallet vid situationer när respondenten har missat att 

svara på någon fråga genom att ställa frågan igen eller formulera om den. 

Enligt Andersen (1998) beskrivs flera möjliga intervjutekniker såsom öppen intervju, 

delvis strukturerad intervju och standardiserad intervju.  Vidare skriver författaren att 

syftet och vad man vill ha ut av intervjun styr valet av teknik. Patel och Davidson 

(2003) skriver att öppna intervjuer lämnar maximalt utrymme för svar medan 

standardiserade gör motsatsen. Vidare skriver Andersen (1998) att delvis strukturerade 

intervjuer används när forskaren har kännedom om området i fråga men är öppen för 

nya synvinklar och informationer. För att tillämpa dessa intervjuer utformas en 

intervjuguide med de ämnen som ska beröras (Andersen, 1998). Enligt Yin (2007) är 

intervjuer av öppen karaktär vanligast inom fallstudier, intervjun antar formen av ett 

styrt samtal istället för en strikt utfrågning för att lämna flexibilitet. 
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Vi har valt att använda oss av delvis strukturerade intervjuer eftersom vi har en 

teoretisk grund i ämnet men samtidigt kan prestationsmätning se väldigt olika ut i 

praktiken för olika organisationer. Således ville vi komma djupare in på ämnet hos 

organisationen i fråga. Vi ville även ha respondenternas synvinkel och egna åsikter 

vilket vi fick genom den öppna svarsmöjligheten. Eftersom vi ville undersöka vilka 

prestationsmått företaget väljer krävdes det öppna svar för att få så mycket information 

som möjligt. Flexibiliteten i intervjun möjliggjorde även att kunna ställa många 

följdfrågor och på så sätt få information som vi annars kunde gått miste om.  

I enlighet med Andersen (1998) har vi utformat en intervjuguide där vikt lades på 

ordningsföljden för att styra in respondenten på rätt spår. Således valde vi att börja 

intervjuerna med mer grundläggande frågor om företaget, dess strategi och deras syn 

på prestationsmätning. Därefter fortsattes intervjun som ett samtal med fördjupade 

frågor som berörde respondenten i högre grad för att få fram deras tankar och åsikter.  

Vid kontakt med företaget informerade vi om intervjutiderna i förväg för att de skulle 

vara beredda tidsmässigt. Vi valde att inte tidsbegränsa oss allt för strikt för att 

undvika att gå miste om vissa frågor på grund av tidsbrist men samtidigt inte dra ut på 

intervjun för länge eftersom respondenterna riskerar att förlora fokus och bli trötta. Vi 

satte en ungefärlig tid till cirka 45 minuter för cheferna och cirka 20 minuter för 

lagledaren. Anledningen till att lagledaren har en kortare tid är att han inte har samma 

djupgående kunskaper om prestationsmätning och informationen är tänkt att 

komplettera och styrka informationen från cheferna. 

2.6 Dokumentation 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är dokument sekundärdata, det vill säga 

andrahandsdata och avser information som finns dokumenterat men inte lagts in för 

den egna studien. Vidare skriver författaren att det är viktigt att säkerställa 

sekundärmaterialets sanning utifrån studiens syfte. Även Patel och Davidson (2003)  

lägger vikt på att vara kritisk till dokumenten genom att ta ställning till dokumentens 

uppkomst, syfte och vem som har framtagit dem. Författarna menar även att dokument 

bör väljas på ett sätt som visar det verkliga förhållandet så riktigt som möjligt för att 

inte få skevhet i materialet genom att endast välja ut det som stöder egna idéer. 
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Yin (2007) skriver att skriftliga källor i form av dokument kan anta många olika 

former och är ofta av relevans i fallstudier.  Dessa dokument kan vara PM, dagordning, 

mötesprotokoll, administrativa dokument med flera. Författaren belyser att dokument 

måste användas med försiktighet och inte ses som riktiga återgivningar av något som 

ägt rum. Yin (2007) skriver att dokumentens viktigaste roll vid fallstudier går ut på att 

styrka databelägg som hämtats från andra källor, till exempel en intervju.  

Till vår studie har vi fått tillgång till flera dokument som är skapade den senaste 

månaden i samband med studiens uppförande och är därmed aktuella. Dokumenten har 

framställts av produktionschefen samt en överordnad. Med hjälp av dessa dokument 

styrker och förtydligar vi en del av informationen från intervjuerna. 

2.7 Kvalitetskriterier 

För att bedöma uppsatsens kvalitet är det viktigt att studera om studien verkligen mäter 

det man vill mäta. Annars är studien inte användbar som underlag för analys och 

slutsatser, det vill säga kopplingen mellan teori och empiri. I vår studie vill vi mäta 

vilka prestationsmått fallföretaget tillämpar och i vilken utsträckning de används. För 

att göra detta har vi utformat ett eget mätinstrument i form av en intervjuguide som 

använts vid intervjuerna. Således är det viktigt att beakta om instrumentet verkligen 

mäter det de är avsett att mäta och om det är tillförlitligt. Validitet och reliabilitet är 

två begrepp som är viktigt i detta sammanhang. (Andersen, 1998) 

2.7.1 Validitet 

Vår intervjuguide utformades för att få information om vilka prestationsmått 

fallföretaget tillämpar och hur de används. I det fall vårt mätinstrument inte mäter det 

som är avsett att mäta uppstår systematiska mätfel (Lundahl och Skärvad, 1999). I vår 

empiriska studie undersökte vi konkreta fenomen vilket innebär att det finns bevis för 

större delen av informationen genom dokumentation i datorsystem. Prestationsmätning 

är en process i företaget och är därmed något som kan förklaras hur det går till. Genom 

att vi frågat tre olika personer på olika nivåer fick vi fullständig information där 

respondenterna kompletterade varandras svar. Vi frågade även vår handledare om tips 

och råd inför intervjuerna eftersom han har goda kunskaper inom ämnet. Detta 

tillvägagångssätt rekommenderas av Patel och Davidson (2003). För att skydda oss 

mot saknad information kom vi överens med respondenterna om möten för eventuella  
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kompletteringar. 

2.7.2 Reliabilitet 

Enligt Yin (2007) innebär reliabilitet att säkerställa att en annan forskare som 

genomför samma studie med samma metod kommer fram till samma slutsats. Vidare 

skriver författaren att det är viktigt att dokumentera tillvägagångssättet på ett tydligt 

och konkret sätt för att öka reliabiliteten. Patel och Davidson (2003) menar att studien 

inte ska vara slumpinflytande eller ett undantag och därmed tillförlitlig för att kunna 

dra slutsatser.   

I vår studie har vi använt oss av delvis strukturerade frågor vilket innebär att intervjun 

blev mer som ett samtal där vi försökte låta respondenten tala fritt. För att inte missa 

viktig information och stärka reliabiliteten spelade vi in intervjuerna och skrev ut dem. 

Med tanke på att det inte var många intervjuer var detta möjligt. På så sätt fick vi 

intervjun dokumenterad exakt som den utspelade sig.  

2.8 Etiska överväganden 

Enligt Bryman och Bell (2005) är det viktigt att ta hänsyn till respondenternas 

integritet. Det innebär att exempelvis informera om undersökningens syfte och få 

samtycke att ställa upp som respondent samt anonymitet. Detta för att skapa trygghet 

hos respondenterna att delta i undersökningen. Samtliga respondenter i vår 

undersökning blev informerade om studiens syfte och tillfrågade om deltagande. Innan 

intervjun blev samtliga respondenter tillfrågade om de godkände att vi spelar in 

intervjun. Vid anonymitet kan man använda falska namn. Även detta erbjöd vi 

företaget och våra respondenter. Det var inte önskvärt vilket innebär att alla benämns i 

sina riktiga namn. I samband med att vi fick ta del av dokument frågade vi om det var 

något som de inte ville ha publicerat. Eftersom dokumenten innehöll finansiella 

resultat ville företaget behålla dem konfidentiella. Detta har tagits hänsyn till i 

uppsatsen genom att vi endast beskriver dokumentens utförande och inte deras 

innehåll. Respondenterna har även erbjudits att få läsa igenom sina svar vilket de inte 

ansåg vara nödvändigt eftersom intervjuerna blev inspelade.  

2.9 Teoretisk metod 

För att en uppsats ska vara trovärdig är det viktigt att granska källorna kritiskt. I vårt 

valda ämne finns det redan etablerad litteratur och andra tryckta källor. Dock har vi 
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varit noga med att ha ett kritiskt perspektiv vid val av källor för att öka trovärdigheten 

och substansen i vår slutsats. Något som kan diskuteras är vår tolkning av engelska 

skriftliga källor där det finns risk för misstolkningar vilket inte går att undvika 

eftersom stor del av litteraturen är på engelska. Litteraturen som har använts är 

litteratur och vetenskapliga artiklar inom verksamhetsstyrning, prestationsmätning och 

kontrollsystem i organisationer. Eftersom prestationsmätning kan vara utformat på 

olika sätt för olika organisationer samt ha olika syften har vi byggt upp teorin utifrån 

det. Detta för att ge läsaren en god förståelse i ämnet. Således består första delen av 

teorin av prestationsmätningens utformning och den andra delen behandlar dess olika 

användningsområden. 

 

 

 

2.10 Kapitelsammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara vilka prestationsmått som mäts och 

hur de används i tillverkande företag. Det handlar således om att beskriva 

prestationsmätningens utformning för att vidare förstå hur det används. Vi har i vår 

studie valt att använda oss av kvalitativ metod med fallstudiedesign som 

forskningsmetod för att komma djupare in på en organisation. Vi har även 

argumenterat för vårt tillvägagångssätt vid insamling av empiri. Delvis strukturerade 

intervjuer har genomförts enligt en intervjuguide som är indelad i enlighet med teorin 

samt erhållit dokument från organisationen. För att öka undersökningens validitet har 

vi diskuterat intervjuguiden med vår handledare som är kunnig inom området. 

Reliabiliteten i undersökningen har stärkts genom att spela in och skriva ut 

intervjuerna. 

  

Utformning av 

prestationsmätning 

Användning av 

prestationsmätning 

Figur 2.1- Upplägget på teorin. 
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3. Teori 

3.1 Utformning av prestationsmätning 

Alla organisationer använder sig mer eller mindre av prestationsmätning i någon form. 

Utan det är det svårt att veta hur det går. Beroende på företagets storlek, struktur, 

kontroll och mål är prestationsmätning utformat på olika sätt. I detta avsnitt följer olika 

forskares syn på prestationsmätning, faktorer som påverkar prestationsmätningens 

utformning samt en beskrivning av olika mått och dess egenskaper.  

3.1.1 Definitioner av prestationsmätning 

Enligt Amaratunga och Baldry (2002) har prestationsmätning definierats på flera olika 

sätt.  Neely et al. (1995) i Amaratunga och Baldry (2002) påstår att prestationsmätning 

är ett väl diskuterat ämne men att det sällan definieras. Nedan beskriver vi olika 

forskares syn på prestationsmätning och vad som karaktäriserar det.  

Parker (2000) skriver att alla organisationer tillämpar prestationsmätning, men att vissa 

gör det grundligt och systematiskt medan andra gör det tillfälligt och ytligt. Vidare 

menar forskaren att prestationsmätning är viktigt för att kunna bedöma och ta beslut. 

Martins (2000) i Amaratunga och Baldry (2002) beskriver en rad karaktärsdrag för 

prestationsmätningen varav några redogörs nedan: 

 stämma överens med den konkurrenskraftiga strategin som består av finansiella 

och icke-finansiella mått 

 ge vägledning och stöd till ständiga förbättringsåtgärder 

 underlätta förståelsen av orsak- och verkansamband när det gäller 

prestationsförmåga 

 vara begriplig för flertalet anställda 

För att skapa en bättre förståelse till prestationsmätning kommer 

teoriavsnittet delas in i två huvudområden. Första delen kommer att behandla 

prestationsmätningens utformning där vi redogör för dess definition och 

utförande. I den andra delen presenteras prestationsmätningens 

användningsområden. 
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 framkalla medarbetarnas attityder, utvärdera gruppers prestation istället för 

individuella prestationer 

 tillåta prestanda att vara jämförbar mot konkurrenskraftiga benchmark  

 bestå av effektivitet och effektiva prestationsmätningar 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är målet med prestationsmätning att stödja 

implementeringen av företagets strategi. Ledningens uppgift är att välja åtgärder som 

representerar företaget bäst. Dessa åtgärder kan ses som nuvarande och framtida 

kritiska framgångsfaktorer. Ett prestationsmätningssystem har med andra ord i uppgift 

att förbättra sannolikheten att företagen kommer genomföra sin strategi framgångsrikt. 

(Anthony och Govindarajan, 2007)  

Karlöf och Lövingsson (2003) skriver att de flesta företag använder sig av någon form 

av program för prestationsmätning i olika delar av organisationen såsom affärsenheter, 

avdelningar, chefer och arbetsgrupper. Dock anser författarna att få mätsystem är 

framgångsrika, det vill säga höjer ambitionsnivån hos de anställda. Detta på grund av 

att personalen känner att de inte är delaktiga i mätsystemet och påverkar därmed inte 

deras beteende. En förklaring är att styrmål och följdmål blandas ihop vilket gör att 

personal inte förstår prestationsmål och upplever belöningar som slumpmässiga. 

Således måste mål sättas och brytas ned så att de blir begripliga på individnivå för att 

mätsystem ska vara framgångsrikt. (Karlöf och Lövingsson, 2003) 

3.1.2 Kontrollsystem 

Enligt Simons (2000) måste chefer förlita sig på sina underställda för att uppnå sina 

mål vilket innebär att de måste ha kunskap om affärsstrategin och rollen de har inom 

den. Det är något som blir svårare i takt med att ett företag växer vilket betyder att 

tillämpning av prestationsmätning och kontroll är kritiskt för att lyckas (Simons 2000). 

Vidare beskriver författaren två ”spakar för kontroll” som han kallar diagnostisk och 

interaktiv kontroll. Författaren definierar diagnostisk kontroll som ett formellt 

informationssystem för chefer att övervaka utfall och exakta avvikelser från fastställda 

standarder för prestation. Information hjälper till att uppmärksamma var det finns 

problem som måste åtgärdas och vad de består i samt förebygga misstag (Lindvall, 

2001; Fayol, 2008).  Interaktiv kontroll har samma funktion men på en högre nivå, det 

vill säga ledningen får möjlighet att finjustera och ändra strategin i takt med 

marknaden (Simons, 2000).  

________________________________- Teori -________________________________ 



  

21 

 

För att kontroller ska vara effektiva är det viktigt att de utförs vid rätt tidpunkt annars 

är det bortkastad tid oavsett hur väl genomtänkt det är. Likaså är det även av stor vikt 

att beakta slutsatserna av kontrollen för att det ska skapa något värde. (Fayol, 2008)  

Anthony och Govindarajan (2007) skriver att varje kontrollsystem har minst fyra 

element. Det första handlar om att identifiera och mäta det som sker och kallas för 

detektor. Nästa del i systemet är utvärderaren som innebär att jämföra det som sker 

med vad som borde hända. Om utvärderaren indikerar att beteende måste ändras för att 

möta förväntningarna är det effektorns uppgift. För att systemet ska fungera effektivt är 

det dessutom viktigt med ett kommunikationsnät som överför information mellan 

detektor och utvärderare samt utvärderare och effektor. 

3.1.3 Målsättning 

Enligt Lönnqvist och Lind (1998) är det inte givet vad som är ett företags mål eftersom 

skilda grupper kring företaget kan ha olika målsättningar. Lindvall (2001) skriver att 

styrningen måste understödja företagets strävan efter målöverensstämmelse eftersom 

företaget består av aktörer och aktörsgrupper som ska samverka. Vidare skriver 

författaren att det är viktigt att utforma styrningen så det blir bra för både aktörerna 

och helheten och på så sätt dra nytta av att delarna finns inom samma verksamhet. 

Implementeringen av företagets strategier blir en nyckelfråga i strävan efter att få 

medarbetare att arbeta i samma riktning (Lindvall, 2001). Anthony och Govindarajan 

(2007) skriver att ett dugligt kontrollsystem ser åtminstone till att individer inte agerar 

mot varandra.  

Enligt Simons (2001) är mål resultatet som chefer önskar uppnå i affärsstrategin som 

reflekteras i vinstplaneringen och den operationella planeringen. Författaren skriver att 

mål är endast handlingsbara när det finns en tidsram och kvantitativa indikatorer. 

Således är tidsramen och prestationsmätning en avgörande del för att kunna värdera 

huruvida målen har uppfyllts. Mål kan vara både finansiella som exempelvis öka 

försäljning och icke-finansiella såsom ökning av marknadsandelar och kvalitet. 

(Simons, 2001)  

Karlöf och Lövingsson (2003) klassar in mål i tre övergripande kategorier: 

ekonomiska, kvantitets- och kvalitetsmål där de två sistnämnda är så kallade styrmål.  
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Det innebär att de används till att förändra beteende och höja prestationen vilket på sikt 

förbättrar det ekonomiska utfallet i företaget.  

Enligt Anthony och Govindarajan är lönsamhet oftast det viktigaste målet för 

vinstdrivande företag. Det är ett långsiktigt mål som sträcker sig över flera år snarare 

än kortare perioder som kvartal eller år. Karlöf och Lövingsson (2003) skriver att 

nedbrytning av verksamhetsmål till delmål är oerhört arbetskrävande och många 

organisationer saknar prestationsmål för viktiga delar av organisationen.  

3.1.4 Kommunikation av mål och mått 

För att förtydliggöra ett nätverk av hur information om företagets prestation 

kommuniceras har Lynch och Cross (1995) utvecklat ”the performance pyramid”, 

figur 3.1. Pyramiden är en användbar modell som beskriver hur vision, mål, mått och 

strategi kommuniceras i organisationen och beskriver hur mätningar kan lyftas fram 

vid olika nivåer. Ett återkopplingssystem måste vara tillräckligt flexibelt för att fånga 

förändringar i processer för att när som helst kunna förstå prioriteringar och hur 

enheter bidrar på bästa sätt.  

Pyramiden är byggd genom att ett företag har fyra hierarkiska nivåer där företagets 

strategi bryts ner till mål på den vänstra halvan och mått i den högra.. Högst upp 

befinner sig den högsta ledningen och längst ner den operativa verksamheten. Mellan 

dessa nivåer sker kommunikation där företagets mål och strategi kommuniceras nedåt i 

pyramiden. Dessa konverteras till olika finansiella och icke-finansiella mått som 

kommuniceras uppåt igen. Således blir problematiken för företagen att bryta ner sina 

mål eftersom de påverkar kommunikationen mellan nivåerna och prestationsmåtten. På 

så sätt kommer den högsta ledningen få de måtten de vill ha. (Lynch och Cross, 1995)  

Lynch och Cross (1995) nämner två olika typer av mått inom kärnprocessen, 

fullständiga och specifika. Med fullständiga mått får ledningen information om de 

strategiska målen uppfylls och de kontrolleras mer sällan, månadsvis eller kvartalsvis. 

Specifika mått är konkreta mått som chefer och arbetare kan kontrollera på daglig 

basis i den operativa verksamheten. Genom att varje avdelning eller aktivitet 

rapporterar kvalité, leverans, cykeltid och spill är det enkelt att värdera processen som 

helhet. Således vet ledare på lägre nivå vilka behov de måste fokusera på. (Lynch och 

Cross, 1995) 
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3.1.5 Måttens natur 

Vid val av prestationsmått är det viktigt att de speglar de mål som önskas bli uppfyllda. 

Ett mätinstrument har ett kvalitativt värde som skalas av och används för jämförelse. 

Prestationsmått kan vara finansiella eller icke-finansiella. Skillnaden mellan måtten är 

att finansiella mått utrycks i monetär form såsom kronor och ören. Det är av stor vikt 

att prestationsmåtten är i linje med organisationens uppsatta mål. (Simons, 2000) 

Som ett första steg kan måtten testas om de möter organisationens strategi. Detta kan 

utföras genom att titta på endast måtten som en anställd är ansvarig för och därav 

kunna urskilja vilka mål som den anställde ska fokusera på enligt ledningen. Det ideala 

måttet bör vara objektivt, fullständigt och mottaglig. Detta illustreras enligt figur 3.2. 

(Simons, 2000) 

Objektivitet i ett mått innebär att något självständigt kan mätas och verifieras såsom en 

dags försäljning eller kostnader för att tillverka en produkt. De härleds från tydliga 

beräkningar som innebär att det råder stor klarhet om dess mening. Subjektiva mått har 

däremot motsatta egenskaper och förlitar sig på personliga bedömningar från 

överordnade såsom en högre sittande chef. I dessa fall krävs en hög grad av förtroende 

för att bedömningarna sker rättvist och tillämpas på ett lämpligt sätt. Fullständighet i 

ett mått innebär att alla väsentliga egenskaper för en prestation fångas. Mottaglig 

speglar de handlingar en chef kan ta för att påverka måttet omedelbart. (Simons, 2000) 

 

Figur 3.1 – The Performance Pyramid (Lynch och Cross, 1995) 
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Som figur 3.2 illustrerar är idealmått mycket svåra att designa för arbete som inte går 

på rutin. Aktiepriset är exempelvis inte ett fullständigt mått på en organisations 

prestation eftersom det även reflekterar ekonomiskt tillstånd i form av räntor och andra 

faktorer som ligger utanför organisationens kontroll. Ett annat exempel är ROE och 

vinstmått som är mottagliga men de är inte fullständiga eftersom de inte speglar värdet 

av långsiktiga beslut av exempelvis investeringar i teknologi. Ideala mått är således 

mycket lättare att implementera på låga nivåer i en organisation. (Simons, 2000) 

När det gäller högre nivåer skriver Simons (2000) att det är viktigt att finna en balans 

mellan de tre kriterierna. Svagt designade mått kan leda till allvarliga och oönskade 

konsekvenser hos de anställdas beteende såsom "gaming". Det innebär manipulation 

av måtten, släta ut siffror mellan perioder och influera måtten genom att rapportera bra 

och undanhålla negativ information (Simons, 2000). Enligt Likierman (2009) är 

gaming oundvikligt, det vill säga att det alltid finns i någon grad oavsett hur bra 

organisationen är på grund av att anställda lär sig optimera måtten utan faktiskt arbete. 

Dock går det att reducera genom att diversifiera måtten eftersom det är mycket svårare 

att manipulera flera mått samtidigt (Likierman, 2009). Vidare skriver författaren att det 

kan göras genom att använda mått från olika källor och med olika tidsomfattning. 

Figur 3.2- Måttens natur. (Simons, 2000) 
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3.1.6 Balanserat synsätt 

Anthony och Govindarajan (2007) skriver att det finns flera anledningar till att företag 

inte endast ska fokusera på finansiella mått. Ett exempel av detta belyser författarna i 

följande citat: 

”The more pressure that is applied to meet current profit levels, the more likely the 

business unit manager will be to take short-term actions that may be wrong in the long 

run” (Anthony och Govindarajan, 2007, s. 461). 

I citatet menar författarna att finansiella mått ofta leder till att chefer handlar på ett 

kortsiktigt sätt vilket kan skada företaget på lång sikt. Chefer fokuserar så mycket på 

siffrorna att de försummar kvalité, kundnöjdhet och långsiktigt tänkande i form av 

investeringar. 

 

 

 

 

 

 

Enligt Likierman (2009) leder fokus på siffror ofta till information med dålig kvalitet. 

Författaren skriver att företag som fokuserar på siffror och vill kunna jämföra sig med 

andra också tenderar till att endast välja de ”viktiga” mått som andra använder. Således 

ser företag inte till sin egen verksamhet och frågan om vilka som är rätt mått 

försummas. 

Enligt Karlöf och Lövingsson (2003) får moderna mätsystem inte endast ta hänsyn till 

ägarna utan även andra intressenter. Kunder och anställda är två andra 

huvudintressenter vars betydelse är avgörande. Det är viktigt att hantera dessa 

intressegrupper rätt eftersom det leder till att de förstärker varandras belöning. 

Författarna menar att företag får finansiell avkastning genom kundnöjdhet och  

STRATEGY 

What gets 

measured 

gets done. 

What gets done 

gets rewarded. 

What gets 

rewarded, really 

counts. 

What counts, 

gets measured.  

Figur 3.3 – Strategins roll inom prestationsmätning. (Anthony och Govindarajan, 2007) 
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arbetstillfredsställelse. Ett enkelt och strukturerat sätt att göra detta på är det 

balanserade styrkortet som innebär att styra verksamheten utifrån fyra perspektiv: 

finans, lärande och tillväxt, kunder samt interna processer. (Karlöf och Lövingsson, 

2003) 

Kaplan och Norton (1992) skriver att det balanserade styrkortet svarar på fyra 

huvudfrågor: 

 Hur ser kunder på oss? (kundperspektiv) 

 Vad måste vi förbättra? (internt perspektiv) 

 Kan vi fortsätta att förbättra och skapa värde? (lärande och tillväxt) 

 Hur ser aktieägarna på oss? (finansiellt perspektiv) 

Dessa fyra frågor utgör fokus på prestationsmätningen och bidrar till en begränsning 

av mått eftersom företag tenderar till att ha ett överflöd av mått. Således får cheferna 

rätt information istället för mycket information.  

3.1.7 Nyckelmått för prestationsmätning 

Som vi tidigare nämnt kan företag använda både finansiella och icke-finansiella mått. 

Det framgår även att fokus på senare tid ligger på icke-finansiella mått samt vikten av 

att anpassa måtten till den egna verksamheten. Nedan följer en redogörelse för 

nyckelmått i dessa. 

Finansiella nyckelmått 

Samuelson (2004) skiljer på finansiella och lönsamhetsmått. Dessa två är 

grundläggande ekonomiska mått på ett företags verksamhet. Med lönsamhetsmått 

menas räntabilitetsmått och finansiella mått behandlar det löpande betalningsflödet där 

ställningen beskrivs med soliditets-eller likviditetsmått. Vidare skriver Samuelson 

(2004) att ur dessa grundläggande mått kan olika mått eller nyckeltal bildas men det 

väsentliga är att företaget hittar de mått som är ”rätt” för just dem. Ett par exempel på 

lönsamhets- och finansiella mått är överskottsgrad, täckningsbidrag och tillgångars 

omsättningshastighet. Vidare är det även viktigt att de är praktiskt hanterbara samt att 

de personer som påverkas i sitt handlade av dem diskuterar dem i sitt sammanhang. 

Detta för att måtten ska få den betydelse som är avsedd för dem. (Samuelson, 2004) 
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Anthony och Govindarajan (2007) skriver att affärsenheter alltid mäts på vinsten, det 

vill säga nettointäkter minus kostnader samt avdrag för enhetens del av omkostnaderna 

för hela verksamheten. Smith (2005) definierar fyra ekonomiska nyckelområden för 

prestation vilka är: 

 Lönsamhet – förmågan att generera vinster 

 Skuldsättningsgrad – beroendet av externa medel 

 Likviditet – förmågan att generera ett lämpligt kassaflöde 

 Sysselsatt kapital – förmågan att generera tillräckligt med resurser för att 

gynna tillväxt 

Icke-finansiella nyckelmått 

Anthony och Govindarajan (2007) refererar till icke-finansiella mått som 

nyckelframgångsfaktorer. Författarna delar in måtten i två kategorier, kunder och 

interna processer och nämner många mått men rekommenderar att välja ut få till den 

egna enheten som passar.  Ezzamel (1992) skriver att det inte är fråga om icke-

finansiella måttens betydelse utan problemet ligger i att planera och utarbeta 

tillförlitliga mått. 

Vid mått för kundfokus nämns bland annat marknadsandelar, kundnöjdhet, 

kundlojalitet och nyckelorders. Genom att mäta returer, längden på kundrelationen, 

återkommande kunder och beställningar av större kedjor är det lättare att se hur 

kunden ser på företagets produkter och om det brister någonstans. (Anthony och 

Govindarajan, 2007) 

Anthony och Govindarajan (2007) nämner inom interna processer flera mått såsom 

beläggningsgrad, leveransprecision, lagrets omsättningshastighet, kvalitet och cykeltid. 

Enligt Smith (2005) är en optimal uppsättning av icke-finansiella mått helt knuten till 

organisationens mål, således måste måtten vara förenliga med organisationens 

måluppfyllelse. Smith presenterar en modell för hur organisationen ska välja rätt mått 

genom att först dela in verksamheten i värdeskapande och icke värdeskapande 

aktiviteter där kostnadsdrivare identifieras för varje aktivitet. Vidare bestäms icke-

finansiella mått för kostnadsdrivarna vilket innebär att en stor mängd mått har 

producerats. Därefter identifieras de mått från varje aktivitet som representerar 

organisationens mål bäst vilket resulterar i en optimal uppsättning av  
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icke-finansiella mått. Författaren skriver att så lite som fem till sex mått kan räcka men 

att det är viktigt att bevaka måtten och revidera när målen förändras.  

3.1.8 Sammanfattning  

Ett prestationsmätningssystem utformas på olika sätt beroende på organisationens syfte 

och mål med det. Det finns flera faktorer som påverkar utformningen såsom 

kontrollsystem och målsättningar. Det är även viktigt att beakta vilka mått som ska 

väljas för att de ska ligga i linje med organisationens strategi och målformulering. 

Slutligen tenderar organisationer att välja för många mått vilket innebär att större fokus 

bör läggas på att hitta en mindre uppsättning av nyckelmått. Sammanfattningsvis 

innebär en optimal utformning av ett prestationsmätningssystem att fokusera på färre 

mått som är avgörande för verksamhetens måluppfyllelse. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Användning av prestationsmätning 

I föregående avsnitt beskrevs hur ett prestationsmätningssystem är utformat och vad 

som påverkar det. Som vi tidigare belyst i problemdiskussionen har företag olika 

anledningar till att mäta prestation. Ett huvudmål som de flesta forskare är överens om 

är att stödja implementeringen av företagets strategi. Således inleds kommande avsnitt 

med det och byggs vidare med andra användningsområden.  

Måttens natur 

Utformning av 

prestationsmätning 

Balanserat synsätt 

Kontrollsystem 

Nyckelmått 

Målsättning 

 

Kommunikation av mål 
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3.2.1 Implementering av strategi  

Anthony och Govindarajan (2007) skriver att ekonomistyrningens primära betydelse är 

att se till att verkställa företagens valda strategier. Vidare menar författarna att 

utformningen av strategier är en process där företag beslutar om organisationens mål 

samt strategier för hur dessa mål ska uppnås.  

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) använder organisationer olika strategier och 

den främsta utmaningen är att skapa kontroll som är anpassad till den strategi som 

företagen tillämpar. Vidare skriver författarna att olika strategier leder till olika krav av 

prioriteringar, viktiga framgångsfaktorer, färdigheter, perspektiv och beteenden. 

Författarna menar att företag som är verksamma i en bransch där förändringar är 

förutsägbara kan utveckla en strategi först och sedan utforma modeller inom 

ekonomistyrning för att genomföra strategin. Dock har företag som befinner sig i en 

snabbföränderlig miljö svårt för detta (Anthony och Govindarajan, 2007).    

Simons (2000) skriver att tekniker inom prestationsmätning och kontroll är av stor vikt 

vid implementering av både corporate och business strategy. Enligt författaren leder 

organisationens syfte till en utveckling av business strategy som i sin tur fastställer 

prestationsmål och mätningar och slutligen ett handlingsmönster. Enligt Lindvall 

(2001) är det viktigt att knyta samman strategin med den löpande styrningen eftersom 

strategin ska konkretiseras genom formuleringen av kortsiktiga mål. 

3.2.2 Benchmarking 

Parker (2000) beskriver begreppet benchmarking med betydelsen att företag fastställer 

hur en organisation presterar i jämförelse med liknande organisationer. Genom detta 

får företag andra perspektiv på sin prestationsmätning och således skapa 

förbättringsåtgärder (Parker, 2000). Enligt Simons (2000) finns det alltid en enhet eller 

organisation som är bättre än andra vilket innebär att det kan utnyttjas som en riktlinje 

för övriga enheter och organisationer. Vidare skriver Simons (2000) att även större 

organisationer med olika typer av produktioner och distributioner kan tillämpa 

benchmarking genom intern praxis. Författaren menar att företag kan samla data och 

jämföra prestandan mellan olika enheter. Benchmarking fungerar även som motivation 

att öka den egna prestationen när man inser att andra företag är bättre (Smith, 2005). 
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Enligt Likierman (2009) är intern benchmarking inte det bästa eftersom företag inte 

konkurrerar mot sig själva. Författaren menar att det är viktigare att hålla sig 

underrättad om aktuell information om konkurrenterna och därav veta hur bra man 

ligger till. Dock är det svårt att få tag på aktuell information till skillnad från gammal 

men den ger mest resultat. Författaren ger förslag utifrån hur andra företag lyckats och 

ett exempel är att fråga sina kunder. Enligt Smith (2005) finns det fler hinder vid 

benchmarking. Författaren nämner att det finns en rädsla för att avslöja viktig 

information till konkurrenter, interna eller externa, utan att erhålla motsvarande 

fördelar samt att finansiell information är full av osäkerhet vilket inte ger långsiktig 

nytta. 

3.2.3 Benchlearning 

Karlöf och Lövingsson (2003) skriver att begreppet benchlearning utvecklades under 

1990-talet efter ett långvarigt arbete med benchmarking. Författarna skiljer 

benchmarking och benchlearning genom att den förstnämnda endast fokuserar på 

nyckeltal och processer medan benchlearning behandlar orsakssamband och 

organisationslärande. Eftersom kunskapsbildning baseras på erfarenhet är det av stor 

vikt att systematisera erfarenheter och bygga problemlösningar på lagrad kunskap för 

att lära sig. Vid systematisk jämförelse med förebilden skapas en genväg till kunskap 

vilket är fördelen med benchlearning. (Karlöf och Lövingsson, 2003) 

Det finns ingen mening med att uppfinna hjulet på nytt utan det är klokt att lära sig av 

andra erfarenheter som kan vara så väl positiva som negativa. Lika viktigt som det är 

att ha goda förebilder är det viktigt att lära sig av andras fallgropar. Benchlearning är 

uppbyggt av fyra byggstenar vilka är verksamhetens effektivitet, lärande, goda 

förebilder och delaktighet. Det innebär att först måste företaget hitta rätt balans mellan 

kundvärde och produktivitet på kort- och lång sikt och veta sin befintliga effektivitet 

och möjligheterna. Med lärande menas att både stimulera och utveckla förmågan att 

lära på nytt. Delaktighet är det som skiljer benchlearning från benchmarking eftersom i 

benchlearning flyttas ansvaret för förändringsarbetet till medarbetarna. Slutligen är det 

goda förebilder som används som hävstång för lärande och förbättring i en 

verksamhet, höja ambitionsnivån, ge idéer och förslag till förbättringar, möjlighet till 

variation med flera. (Karlöf och Lövingsson, 2003) 
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3.2.4 Overall Equipment Effectiveness – OEE 

Jonsson och Lesshammar (1999) skriver i sin artikel att de flesta 

prestationsmätningssystem kritiseras för att de inte täcker tillverkningsprestation i 

relation till konkurrenskraften. Således använder många tillverkande företag fel mått 

och lyckas inte använda rätt mått på rätt sätt. Forskarna anser att som ett första steg att 

komma ur problemet är en utvärdering av det befintliga mätsystemet och närma sig ett 

heltäckande och effektivt system för att mäta hela företagets prestation, overall 

manufacturing performance, (OMP). Som ett andra steg föreslås förbättring av 

prestationsmätningen. OEE-mätning beskriver däremot forskarna som Overall 

Equipment Effectiveness. Det innebär att ta fram den stora delen av indirekta och 

”dolda” kostnader i produktionen genom ett nyckelmått för maskiners produktivitet. 

Det är även ett viktigt komplement till de kvalitetsverktygen i den traditionella 

prestationsmätningen. (Jonsson och Lesshammar, 1999) 

Att mäta dötid och stopp i produktionen skapar indikationer på var problemen ligger 

skriver Jonsson och Lesshammar (1999). I en senare undersökning av Muchiri och 

Pintelon (2008) skriver de att OEE gör det möjligt att kategorisera stora förluster eller 

orsaker till sämre prestation och utgör en grund för förbättringsåtgärder samt en början 

till upphovsanalyser. Således innebär det att det skapar intern effektivitet vilket enligt 

Jonsson och Lesshammar (1999) många system saknar. Vidare skriver Muchiri och 

Pintelon (2008) att flödet i produktionen blir mer balanserat.  

OEE är uppbyggt enligt ”bottom up” där ett integrerat team strävar mot att eliminera 

de sex stora förlusterna (Jonsson och Lesshammar, 1999; Muchiri och Pintelon, 2008).  

 Dötid på grund av kollaps – kategoriseras utifrån tid och kvantitet som 

orsakas av fel i utrustning maskiner. 

 Dötid på grund av inställning och justering i maskinerna byte av produkt. 

 Hastighetsförluster på grund av att en maskin krånglar och leder till 

tomgång och slöseri. 

 Reducerad hastighetsförlust som innebär skillnaden mellan den tid 

maskinen bör tillverka på och den faktiska. 

 Kvalitetsförlust genom defekter och omarbetning. 

 Kvalitetsförlust genom att en maskin tar tid på sig att starta upp och 

producera som den ska utan funktionsstörningar. 
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Vid tillämpning av OEE är det viktigaste målet att hitta det enklaste måttet som talar 

om vad produktionspersonalen ska lägga tid på istället för ett optimalt mått (Jonsson 

och Lesshammar, 1999). Vidare skriver forskarna att en decentraliserad organisation 

med självständiga team är en bra utgångspunkt för tillämpning av OEE. 

3.2.5 Skapa motivation 

Enligt Fayol (2008) är det viktigt med belöningar och straff i en organisation. 

Författaren menar att en chef som har auktoritet, rätten att ge order, måste tillämpa 

sanktioner för att på så sätt ta ansvar. Vidare skriver författaren att genom sanktioner 

kan en chef uppmuntra till bra handlingar och motverka de sämre som ligger i det 

allmänna intresset. Inom större företag är det svårt att utforma bra sanktioner eftersom 

det oftast finns flera nivåer i hierarkin. Det innebär att det är svårare att fastställa 

chefers ansvar och resultatet hamnar längre bort från slutresultatet, exempelvis för en 

lagledare. Fayol (2008) skriver även att människan i allmänhet är rädd för ansvar vilket 

gör att många initiativ uteblir och goda egenskaper inte tas tillvara. Om en chef 

decentraliserar en stor del av arbetet kan denne ta tillvara på sina medarbetares 

erfarenheter, uppfattningar och råd. Det är viktigt att anpassa arbetets uppdelning 

genom att ge mer eller mindre handlingsfrihet efter situationen som råder på företaget. 

Fayol (2008) skriver att de underordnade får mer betydelse vid decentralisering och 

mindre vid centralisering. Författaren menar att personalens känsla av samhörighet är 

viktig och talesättet enighet ger styrka bör beaktas. Samförstånd och samhörighet är en 

stor tillgång och bör satsas på. (Fayol, 2008) 

Lawler et al. (1995) har gjort tre survey-undersökningar med ungefär 300 företag i 

topp 1000 av Fortunes lista på största tillverkande och serviceföretag angående 

anställdas involvering i företaget och quality management. Undersökningarna har skett 

med tre års mellanrum och jämförs i studien. Enligt undersökningen bidrar 

informationsdelning till ökat resultat. Forskarna menar att företag bör informera sina 

anställda om företagets ekonomiska ställning, prestation, planering och mål eftersom 

det bidrar till individers förståelse för företagets ställning och det egna bidraget för 

dess framgång. Enligt resultaten anses inte en del anställda som viktiga bidragsgivare. 

Något som är vanligt är att inte dela med sig av enhetsspecifik information vilket är 

negativt med tanke på att det på enhetsnivå som anställda kan skapa skillnad och bidra 

till företagets prestation. (Lawler et al., 1995) 
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McGregor (1960)  föreslår tre steg av ledarskap för att förstå motivationens effekt på 

anställdas prestation.  Det första är delegering vilket innebär att ge människor en viss 

grad av frihet för att skapa en känsla av ansvar att hjälpa företaget att nå sina mål. Det 

andra steget är arbetsutvidgning och engagemang, det vill säga uppmuntra människor 

att ta ansvar och delta i problemlösningar, även i de lägsta nivåerna. Målsättning och 

prestationsbedömning är det tredje steget. Det betyder att involvera individer i att sätta 

egna mål som stämmer överens med organisationens samt uppmuntra till att ta ansvar 

för planering och uppskattning av sin egen insats. (McGregor, 1960) 

3.2.6 Bonus 

Samuelson (2004) nämner flera grundteser hämtade från kända forskare om incitament 

och belöningssystem. Vi har valt ut tre av dessa som presenteras nedan: 

 Människor motiveras mer av möjligheten att belönas än av rädslan att bli 

bestraffad. Det innebär att företag ska ha ett belöningsinriktat styrsystem. 

 En återkoppling på sin prestation bidrar till att människor motiveras. Annars 

upplevs ingen måluppfyllelse och beteendet kommer inte förändras. 

 Belöning i monetär form tillfredsställer mänskliga behov. Men i en viss nivå 

uppskattas icke-monetära belöningar mer än monetära.  

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är det viktigt att relationen mellan individens 

och organisationens mål är kopplade så att incitament för rätt beteende skapas. 

Incitamentskapande bonussystem kan delas in i kort- och långsiktiga planer. En 

kortsiktig plan baseras på det innevarande årets prestation. Ett exempel på det är att 

man har en ”bonuspool”, det vill säga en summa som fördelas enligt överenskommen 

formel mellan de anställda. Långsiktiga planer är baserade på långsiktiga prestationer 

och kopplade till företagets aktievärde. Det kortsiktiga bonussystemet består av 

monetära utbetalningar och det långsiktiga ofta av olika former av optioner och aktier. 

(Anthony och Govindarajan, 2007) 

Vidare skriver Anthony och Govindarajan (2007) att bonussystem för enhetschefer kan 

baseras på enbart företagets resultat eller enhetens resultat men att det ibland uppstår 

en kombination av dessa. Författarna argumenterar om att det är bra att koppla 

enhetens prestation med enhetschefernas kompensation eftersom det är där 

enhetschefen har mest inflytande. Enligt Likierman (2009) är det många organisationer 
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som baserar sitt bonussystem på att möta budgeterade mål. Författaren anser att den 

kopplingen borde lösas upp eftersom chefer tenderar att sätta lägre mål för att det ska 

vara lättare att uppnå dem och imponera på sina överordnade. För att bemöta det här 

problemet väljer en del företag att lämna utrymme i budgeten, det vill säga endast ha 

en riktlinje istället för exakta siffror. (Likierman, 2009) 

3.2.7 Sammanfattning 

Användningsområdena för prestationsmätning är många. Vi har tagit fram och 

redogjort för några av dessa. I grunden är prestationsmätning ett stöd för 

implementering av strategin. Vidare används prestationsmätning för att jämföra sig 

och lära sig av andra, benchmarking och benchlearning. Att effektivisera 

tillverkningsprocesser, motivera sina anställda och tillämpa bonus är andra 

användningsområden. Sammanfattningsvis används prestationsmätning till att 

effektivisera och uppfylla mål på olika sätt. 

 

 

 

 

 

3.3 KAPITELSAMMANFATTNING 

Utgångspunkten för att kunna beskriva vilka prestationsmått som mäts samt hur de 

används är att först ha kännedom om prestationsmätningens utformning och syfte. 

Vidare är det viktigt att veta vad som påverkar ett tillverkande företags val av mått 

samt måttens utförande och egenskaper. Det innefattar först definitionen av 

prestationsmätning som beskriver olika syften. Fortsättningsvis påverkar 

organisationens strategi, kontrollsystem och målsättningar valet av mått. Således har vi 

beskrivit måttens egenskaper och vikten av ett balanserat synsätt. I nästa steg berörs 

prestationsmätningens olika användningsområden som innefattar stöd vid 

implementering av strategi, kommunikation av mål, benchmarking, benchlearning,  

OEE (overall equipment 

effectiveness) 
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Figur 3.5 – Användning av prestationsmätning, sammanfattning av teorier. 
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OEE, motivering av anställda samt bonussystem. För att få en förståelse för kommande 

kapitel har vi illustrerat teorikapitlets koppling till intervjuguiden som använts vid 

insamling av data. Även intervjuguiden är indelad i två delar där frågorna följer samma 

struktur som teorin enligt figur 3.6  
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Figur 3.6 – Sammanfattning av teorins indelning och grund till intervjuguiden. 
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4. Empiri 

4.1 Presentation av respondenter 

För att kunna beskriva hur prestationsmätning är utformad och används på 

tillverkningsenheten, Flexoline, på Smurfit Kappa AB har tre intervjuer genomförts. 

Dessa tre respondenter presenteras nedan:  

Johan Hammargren är personalchef för tre enheter i Nybro. Hammargren har även 

en position i den svenska ledningsgruppen där ansvaret ligger på hälsa och säkerhet. 

En stor del av Hammargrens arbete består av ledarskap. 

Mikael Lundin är produktionschef för produktionsenheten Flexoline men arbetar även 

med lean-produktion på en annan enhet, Wellpapp, som är en intern kund till 

Flexoline. Lundin är inhyrd på Smurfit Kappa sedan ett år tillbaka och har en stor 

erfarenhet inom produktion från flera branscher. 

Peter Magnusson är lagledare på Flexoline och har positionen under Mikael Lundin. 

Magnusson ansvarar för att flödet i det operationella arbetet fungerar. I 

arbetsuppgifterna ingår ansvar för inköp av material och frakter.  

4.2 Smurfit Kappa AB 

Smurfit Kappa Group, SKG, är verksamma i pappersindustrin och täcker hela kedjan 

från papperstillverkning till konstruktion och produktion av förpackningar och 

produkter i wellpapp och solid board. Organisationen är börsnoterad och 

marknadsledare i Sverige och består av 370 produktionsenheter i totalt 32 länder 

världen över. Smurfit Kappa i Sverige har 1400 anställda och två säljkontor. I Nybro 

finns det tre enheter: Flexoline, Lithopac och Wellpapp. (smurfitkappa.com) 

I kapitlet empiri presenteras det datamaterial som samlats in från den 

utvalda organisationen. Kapitlet introduceras med en presentation av 

respondenterna och organisationen. Vidare redovisas empirin i två olika 

avsnitt som är strukturerat enligt samma huvudområden som teorin. 
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Smurfit Kappas uttalade vision är ”att bli erkända som det mest framgångsrika 

pappersbaserade förpackningsföretaget inom valda marknadssegment” 

(smufitkappa.com). Hammargren beskriver visionen som att vara den naturliga 

partnern vid pappersbaserade lösningar. För att det ska vara möjligt att nå visionen har 

Smurfit utformat en övergripande strategi. Strategin för Smurfit Kappa AB innebär att 

arbeta för det allmänt bästa i länderna och samhällena de verkar i, erbjuda en säker 

miljö och karriärmöjligheter för anställda, generera kundnöjdhet på högsta nivå och 

optimera aktieägarnas avkastning. (smurfitkappa.com) 

4.2.1 Flexoline 

Flexoline är en av Smurfit Kappas enheter som är placerad i Nybro. Enheten består av 

en platschef, en produktionschef, en lagledare samt en personalstyrka på 12 personer, 

berättar Mikael Lundin. Vidare berättar Lundin att på Flexoline produceras förtryckt 

liner till wellpapp. Således är enheten Wellpapp i Nybro enhetens största kund. 

Speciellt för fabriken som gör att de skiljer sig från exempelvis Tetra Pak är att de 

trycker på mycket större ytor, deras maskiner är 2,5 meter breda. Således har de 

utrustning som är speciell för sin produktion. (Mikael Lundin) 

4.3 Utformning av prestationsmätning 

”Det är viktigt att mäta. Mäter man inget så vet man inget”, så ser produktionschefen 

Mikael Lundin på prestationsmätning. Det är viktigt att veta vad man presterar för att 

veta vad som kan bli bättre och arbeta mot det för att kunna uppnå sina mål. Lundin 

poängterar även tidpunkten för informationen, det är viktigt att den är aktuell eftersom 

man annars har svårt att använda informationen. Utan den informationen är det svårt 

att ta beslut om vad som ska göras. Lundin berättar att han varje vecka sammanställer 

informationen så alla i fabriken förstår den och har tillgång till den.  

Smurfit Kappa har organiserat sin verksamhet utifrån produktionsorganisation och 

försäljning- och marknadsorganisation, det vill säga att verksamheten är indelad i 

funktionsenheter. Flexoline är en självständig produktionsenhet där platschefen har 

resultatansvar. Produktionschefens huvudsakliga uppgift är att effektivisera och 

minska kostnaderna för produktionen och är inte delaktig i prissättning utan det sköts 

av överordnade. Produktionschefen ser även till att sprida information till 

underordnade. Peter Magnusson sitter under Mikael Lundin och är lagledare för de 12 

personer som arbetar på industrigolvet. Hans främsta uppgift är att se till att det opera- 

________________________________- Empiri -_______________________________ 

http://www.smufit/


  

38 

 

tionella arbetet flyter på. Personalstyrkan arbetar i två-skift, det vill säga i team på 

cirka sex personer. Således hålls maskinerna igång från morgon till kväll. (Mikael 

Lundin) 

Personalchefen Johan Hammargren beskriver Smurfit Kappas kontrollsystem som 

väldigt stort och brett. I Flexolines fall handlar det om ett 

produktionsuppföljningssystem där en mycket stor mängd information registreras och 

systemet är kompatibelt med en gemensam databas med alla 370 enheter. Smurfit 

Kappa har även ett materialuppföljningssystem som mäter orders, det vill säga 

materialåtgång, tidsåtgång, kvalitet samt kostnaderna för ordern. Mikael Lundin 

beskriver systemet som att den mesta informationen registreras i dator per automatik 

eftersom den är kopplad till maskinparken. Det vill säga att datorn mäter och räknar 

stopp, volymer, vilka anställda som arbetar och mer. Dock måste vissa delar matas in 

manuellt såsom stopporsaker och antal färger.  

Enligt Johan Hammargren är det de lokala ledningsgrupperna som fastställer budget 

och mål över hela året för verksamheten på ett årligt strategiskt ledningsgruppsmöte. 

Både målen och budgeten bryts sedan ned av platscheferna och lagras i en excel-fil 

som revideras månadsvis för att kunna möta målkraven för hela året. Således har de 

möten varje månad där de även bryter ned målen för varje vecka hela vägen ner till 

produktionschef och lagledare. I de kortsiktiga målen använder sig företaget av måltal 

som ska uppfyllas vecko- och månadsvis, som till exempel antal orders, antal 

produktionsstopp och kvalitetsfel. Dessa mål är beroende av vilka orders som kommit 

in eftersom olika produkter har olika komplexitet. Målen har även olika karaktär, både 

kvantitativa och kvalitativa. Dessa områden fokuserar Smurfit Kappa på och Flexoline 

bryter ned vissa av dem till fler kortsiktiga mål. (Johan Hammargren) 

 Hälsa och säkerhet 

 Sjukfrånvaro 

 Produktion 

 Energi 

 Reklamation 

 Leveransprecision 

 Lönsamhetsmål  
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Den frekventa kommunikationen på högsta nivå sker mellan vd och platschefer genom 

enskilda uppföljningssamtal för att tydliggöra framtida arbete. Samtidigt får de även 

uppdaterad information om verksamhetens vision och mål. På sitt kontor har Mikael 

Lundin ett dokument som sammanställer verksamhetens mötesstruktur. Mötena är till 

för att ta beslut, planera, diskutera och sprida information. Enligt dokumentet 

överlämnas information om hela organisationen på kvartalsmötena. I dessa möten 

medverkar alla ansvariga för Flexoline samt platschefer och personalchefen. 

Dagordningen för mötet består av redovisning av resultat för hela verksamheten och 

enheten, övrig information för varje enhet samt nyckeltal och vilka åtgärder som bör 

utföras. Var nionde vecka träffas förbättringsgruppen som består av bland annat 

produktionschefer, lagledare och marknadspersonal. Syftet med mötet är att skapa 

förutsättningar och bra samarbete för att verksamheten ska utvecklas. Här har 

personalen möjlighet att uttrycka sina åsikter genom att ta upp sina egna frågor. Varje 

förbättringsmöte har ett nytt tema såsom montering och färgverk. Aktiviteterna på 

förbättringslistan genomförs var tredje vecka. (Mikael Lundin) (Dokument-

mötesstruktur) 

Vidare hålls även ett månadsmöte enligt dokumentet där syftet är att följa upp 

respektive områdes mål samt se förbättringar och möjligheter. Det innebär att först 

jämföra förutsatta mål och utfall och analysera skillnaden för att se om man lyckats 

med förbättringar eller om det behövs fler åtgärder. Fortsättningsvis bryts målen ned 

till veckomål som planeras och följs på produktionsmöten varje måndag. Detta möte är 

det viktigaste för den operationella verksamheten eftersom information om kommande 

veckans planering och aktiviteter behandlas. Således medverkar även operatörerna i 

detta möte. Mötet behandlar även föregående veckas utfall som sammanställs av 

Mikael Lundin vilket leder till fokus på aktuella förbättringsområden. Mikael Lundin 

berättar att han sammanställer informationen från veckomötena i form av veckobrev. 

Detta veckobrev finns alltid tillgängligt för alla i fabriken på deras anslagstavla med 

information som illustreras med diagram. Enligt lagledaren Peter Magnusson upplever 

han att han är medveten om företagets vision och mål samt att det är hans uppgift att 

föra vidare informationen från veckans möte till resten av enheten.  

Slutligen visar dokumentet daglig kommunikation av operationell information mellan 

medarbetarna där de diskuterar dagens planering, nyckeltal, avbrott, leveranser, 

kvalitet och prioriteringar. Mikael Lundin berättar att all information han får ta del av  
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får även operatörerna. Förutom veckobrevet informeras även utfall för varje månad. 

All information finns alltid tillgänglig på deras anslagstavla i fabriken. Lundin menar 

att de anställda varje dag får veta hur det gick igår samt vad de borde ha klarat enligt 

en planeringslista. Detta för att få en inblick i vad som sker och hur det går.  

Mikael Lundin upplever att det finns kommunikationsbrist på högre nivå. Som 

produktionschef har Lundin ingen direkt länkning till ledningsgruppen och därför får 

han inte mycket aktuell information. Informationen kommer ofta i efterhand vilket 

innebär att det inte går att påverka. När det gäller information om företagets planering 

och prestation för hela Smurfit Kappa Sverige når den inte produktionscheferna utan 

de får endast information när det går bra vid enstaka tillfällen. Lundin anser att det är 

viktigt med den informationen eftersom han jobbar närmare kunden.   

Nyckelmåtten för Smurfit Kappa är baserade på ledningsgruppens huvudmål för 

verksamheten inom sju områden som presenterades tidigare i kapitlet. För hälsa och 

säkerhet är nyckelmåttet att minimera antal olyckor och för sjukfrånvaro antal procent. 

Dessa mått är viktiga för att de reflekterar verksamhetens arbetsmiljö. Inom produktion 

på Flexoline, som beskrivs närmare senare i detta avsnitt, mäts flest nyckeltal eftersom 

det är företagets kärnprocesser. Vidare mäts förbrukad energi per kvadratmeter, 

reklamationer i procent av den totala omsättningen, leveransprecision och lönsamhet. 

Leveransprecisionen mäts i andel leveranser som skett i tid. (Johan Hammargren) 

Smurfit Kappas viktigaste långsiktiga lönsamhetsmål är att stabilt ligga på ett 

genomsnitt på 12 procent i EBITDA (rörelseresultat före ränta, skatt, avskrivning och 

amortering). Detta för att företaget anser att det används främst inom pappersindustrin 

i ett försök att värdera företagets operativa prestation och finansiella struktur. 

Samtidigt bidrar det till bättre jämförelser mellan perioder eftersom poster av 

engångskaraktär exkluderas. Vidare mäts skuldsättningsgrad, likviditet och sysselsatt 

kapital samt vinst per aktie. (Årsredovisning 2012)  

De ekonomiska nyckeltalen kommuniceras inte ner i organisationen utan behandlas 

endast av de högsta nivåerna eftersom de är börsnoterade. Företaget mäter även 

ekonomiska nyckeltal på kort sikt. Några exempel är löner per kvadratkilometer liner, 

resultat per kvadratkilometer liner, administrationskostnader per kilometer liner, och 

lönekostnader per anställd. Dessa reflekterar verksamhetens fokus på att öka produkt- 
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ionen per mantimme. (Mikael Lundin) 

Att öka produktionen och minska stopp är målet med prestationsmätningen på 

operationell nivå, det vill säga produktiviteten per mantimme. Ambitionen är att 

produktiviteten ska öka vid minskad bemanning. Enligt ett dokument med 

produktivitetsmått för Flexoline är de utvalda måtten antal kvadratmeter per mantimme 

samt per timme, antal färger i snitt, antal orders, medelorder i kvadratkilometer, 

producerad kvadratkilometer per år och månad, budgeterad kvadratmeter med utfall, 

andel som inte kasseras och leveransprecision. I dokumentet illustreras mål och utfall i 

form av diagram och redovisas per månad samt historiken per år för de senaste fyra 

åren. Dessa diagram är färdiga och spikade från överordnade och inte flexibla. Om fler 

mått önskas får man ta fram det själv. Således påverkas prestationsmätningen mycket 

av ledarskapsmässiga attityder. ”Vi är inte så flexibla när det gäller mått, utan vi mäter 

allt” säger Lundin och menar att det då är viktigt att plocka ut rätt information från 

systemet. (Mikael Lundin) 

Ett annat viktigt mått är beläggningsgraden eftersom målet är att öka produktionen och 

minska stopp. Enligt Mikael Lundin sätter de lite för höga mål vilket är både bra och 

dåligt. Lundin anser att det ger en utmaning men samtidigt en känsla av att inte 

prestera tillräckligt. Företaget har även ekonomiska mål månadsvis men där läggs inte 

lika stort fokus. Information om måtten på operationell nivå sprids till de anställda 

vilket lagledaren Peter Magnusson kommenterar att det ibland kan vara negativt. 

Magnusson menar att för mycket information om mätningar kan leda till att anställda 

lär sig att manipulera måtten. 

4.4 Användning av prestationsmätning 

Smurfit Kappa är idag ett etablerat multinationellt företag vilket innebär att de har 

lyckats implementera sin strategi genom åren. Det är Smurfit Kappa Group, SKG, som 

utformar företagets strategi och förmedlar den ner till vd och platschefer för enheterna 

genom ledningsmöten. Ett steg i den strategiska planeringen behandlar den 

operationella effektiviteten och hög leveransprecision där fokus ligger på att generera 

högsta nivå av kundnöjdhet. Att ta hand om sina medarbetare tror Smurfit Kappa är 

nyckeln till att klara av sina mål genom att skapa en säker arbetsplats. Vidare är hög 

avkastning på investeringar och ett fritt kassaflöde i fokus för att maximera 

aktieägarnas avkastning och möjliggöra SKGs tillväxtplaner. Dessa strategiska mål  
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kommuniceras vidare ner till enheterna, lägre nivåer och bryts ned samt reflekteras i 

måtten. (Årsredovisning 2012) 

Alla enheter inom Smurfit Kappa världen över använder sig av ett gemensamt 

produktionsuppföljningssystem. Det innebär att 370 enheter delar och byter 

information med varandra. I produktionsuppföljningssystemet matas en stor mängd 

information in från varje enhet. Med tanke på att Smurfit Kappa har unika maskiner 

finns det inte många leverantörer av den utrustningen. En maskin i exempelvis södra 

Frankrike är väldigt lik maskinerna i Nybro. Således skapas mycket jämförbar 

information, intern benchmarking. Det som Flexoline fokuserar mest på i systemet är 

utfall för tillverkningsvolym i kvadratmeter och kilo, antal arbetstimmar samt övertid, 

kvalitet, vilka maskiner som används och energiförbrukning. Den här informationen 

behandlas i databasen månadsvis. Även materialuppföljningssystemet är kopplat till 

alla enheter på Smurfit Kappa, där mäts materialåtgång, tidsåtgång, kvalitet samt 

kostnaderna för ordern. Systemet tillåter att ta fram information per order och kvalitet 

beroende på vad man vill använda informationen till. Johan Hammargren tillägger att 

systemet bidrar till mycket bra information, men att de även får mycket onödig 

information. (Johan Hammargren) 

Vidare berättar Johan Hammargren att informationsbytet bidrar till lärande av 

varandra. Med hjälp av systemet kan enheterna lyfta fram avvikelser och analysera 

dessa. Således kan de nyttja varandras framgångsfaktorer. Om en enhet exempelvis har 

högre beläggningsgrad än resterande enheterna kan det analyseras för att kunna 

tillämpas på fler enheter. Vidare ger benchmarking en uppfattning om var företaget 

står i sin egen utveckling. Mikael Lundin anser att det är bra att vara medveten om sin 

prestation och jämföras med andra enheter eftersom det kan motivera viljan att bli 

bättre, särskilt om man är en tävlingsmänniska. Dock tycker han att det är viktigt att 

informationen är aktuell.  

Som tidigare nämnt har Flexoline stort fokus på att öka produktiviteten och minska 

stopp. Således används produktivitetsmåtten huvudsakligen till det. Måtten följs upp 

varje dag på morgonen med ett dokument som visar hur det gick igår. Det bidrar även 

till att hela tiden veta hur man ligger till med volymmålen för att på så sätt ta till 

snabba åtgärder när man ligger efter. Enligt Mikael Lundin är beläggningsgraden 

mycket viktig eftersom det förklarar hur länge maskinerna står stilla. Vidare räknar de 
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antal stopp hos maskinerna som leder till orsaksanalyser och förbättringsarbete. Dötid 

och stopp kan bero på flera olika orsaker såsom byte av produkt, komplex produkt och 

krångel, säger Mikael Lundin. Dessa orsaker registreras inte automatiskt utan 

operatörerna måste göra det manuellt. Störst fokus ligger på ställtiden, det vill säga 

tiden för byte av produkt. Orsaker till kvalitetsfel är ytterligare stor del av 

förbättringsarbetet. (Mikael Lundin) 

Prestationsmätning används även till att motivera anställda. Flexoline involverar de 

anställda i verksamheten på olika sätt. En stor del är att dela med sig information. Som 

vi nämnde tidigare i kapitlet vidarebefordrar Mikael Lundin all information till 

operatörerna på enheten. Något som har ökat på senare tid är visualisering. Det innebär 

att måltalen skrivs upp på anslagstavlan för varje dag med grönt eller rött där grönt 

betyder att målet är uppnått och rött att man ligger efter. Johan Hammargren berättar 

att det är bra för medarbetarna att veta om när de ligger på måltal eller inte samt att det 

underlättar för att planera övertidsarbete. Det bidrar samtidigt till att de anställda 

förbereder sig på att det kan förekomma övertidsarbete.  

Introduktionen av visualiseringen skapade kaos enligt Johan Hammargren eftersom 

många uppfattade de röda siffrorna till dålig prestation. De röda siffrorna visualiserar 

att målet inte uppfyllts för dagen men orsaken till det är inte alltid dålig prestation. Det 

handlar snarare om komplexiteten i produkten som orsakat att målet inte uppfyllts 

vilket gör det viktigt att diskutera eftersom det är saker som inte syns i statistiken. 

Således kan problem identifieras genom att undersöka och diskutera anledningen till 

de röda siffrorna.  

Vidare tycker Johan Hammargren att mycket motivation ligger i anställningstrygghet, 

han menar att det viktigaste för många är att de har ett jobb. Hammargren tror att den 

inbyggda viljan att göra ett bra jobb och prestera, att känna att man inte gör något 

meningslöst, är den naturliga motivationen hos människan idag. Tårta och kaffe är 

klassiska saker som också motiverar anställda. Ibland betalar Smurfit Kappa sina 

anställda mer lön än vad kollektivavtalet säger för att motivera och höja prestationen.  

Johan Hammargren berättar att de tillämpar bonussystem, dock i minskande 

utsträckning. Förutom vd:n är platscheferna de enda som har sin lön kopplat till bonus 

som är baserad på hälsa och säkerhet samt långsiktiga ekonomiska mått för sin enhet. I 

årsredovisningen beskrivs Smurfit Kappas bonusplan som berör vd:n och de högsta 
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cheferna. Bonusplanen innebär att en chef kan få upp till 150 procent av sin lön varav 

50 procent betalas ut i monetär form årligen och resterande placeras i aktier för att 

skapa långsiktiga incitament.  Smurfit Kappa Group sätter kraven för att få ut högsta 

möjliga bonus och är anpassade till vilken marknad enheten befinner sig. Kraven 

utgörs till störst del av EBITDA och resten av fritt kassaflöde, sysselsatt kapital, 

jämförelse och hälsa och säkerhet. (Johan Hammargren) 

Andra bonusar betalas endast ut vid enstaka fall till alla i produktionen och är kopplade 

till leveransprecisioner. Vidare anser Hammargren att tekniken och marknaden har gått 

framåt vilket innebär att de gör affärer på ett annorlunda sätt idag. En order påverkas 

av flera tekniska faktorer som medarbetarna inte alltid kan påverka. Således faller 

syftet med bonussystem. (Johan Hammargren) 

4.5 Kapitelsammanfattning 

I detta kapitel har vi redogjort för den empiri som samlats in från Smurfit Kappa och 

deras produktionsenhet Flexoline. Smurfit Kappa är ett tillverkande företag inom 

pappersindustrin och globalt verksamma vilket sätter höga krav på kontroll och 

prestationsmätning. Deras produktions- och materialuppföljningssystem är omfattande 

och skapar mycket information som kan delas mellan samtliga enheter. Vidare får 

Flexoline direktiv från ledningen att i enlighet med strategin fokusera på vissa delar i 

verksamheten. Smurfit Kappas viktigaste mål och mått kan sammanfattas till hälsa och 

säkerhet, produktivitet, kundnöjdhet och lönsamhet. En stor del av arbetet med 

prestationsmätning i Flexoline består av att analysera och förbättra. Vi har konstaterat 

att de väljer långsiktiga, kortsiktiga och dagliga mått. Följaktligen har Smurfit Kappa 

och Flexoline ett balanserat synsätt vid val av mått och tillämpar dem på flera sätt 

såsom stöd vid implementering av strategi och förbättringsarbete.  
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Figur 4.1 – Sammanfattning av empirin. 
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5. Analys 

5.1 Utformning av prestationsmätning 

5.1.1 Karaktärsdrag 

Respondenterna på Flexoline hade en tämligen sammanfallande syn på innebörden av 

prestationsmätning. Deras åsikt var att prestationsmätning är viktigt för att kunna 

utvecklas, det vill säga bli bättre utifrån flera anseenden. Smurfit Kappas 

prestationsmätningssystem kan kopplas till Parkers (2000) karaktärsdrag för 

prestationsmätning. De flesta av Parkers (2000) karaktärsdrag kan starkt kopplas till 

Smurfit Kappas prestationsmätningssystem.  

Viktiga nyckeltal för Smurfit Kappa ligger inom hälsa och säkerhet, 

energiförbrukning, reklamation, produktivitet samt lönsamhet. Dessa ligger inom 

ramen för deras konkurrenskraftiga strategi för att nå sin vision genom att de avspeglar 

en säker miljö, karriärsmöjligheter och hög kundnöjdhet. Karaktärsdraget, att 

prestationsmätningen ska stämma överens med strategin som består av finansiella och 

icke-finansiella mått, kan ses som det viktigaste eftersom strategin ligger till grund för 

vad företaget vill uppnå och hur de ska komma dit. Att optimera ägarnas avkastning är 

en del av Smurfit Kappas strategi vilket inte direkt avspeglas i deras nyckelmått. 

Anledningen kan vara att det är en följd av de andra måtten tillsammans. 

Prestationsmätning ska ge vägledning till ständiga förbättringsåtgärder. Detta stämmer 

överens med produktionschefen Mikael Lundins ord att man måste veta vad man 

presterar för att se vad som kan bli bättre. Något som kan diskuteras är vad som ska bli 

bättre. I Flexolines fall handlar det om att öka produktiviteten och därmed ligger fokus 

på deras tillverkningsprocesser. Genom att dagligen mäta produktivitet ur flera 

aspekter i tillverkningsprocessen går det att konstatera att detta karaktärsdrag är kärnan 

inom prestationsmätning på Flexoline. Att underlätta förståelsen av orsak- och 

verkansamband när det gäller prestationsförmåga är ett karaktärsdrag som är kopplat 

till förbättringsåtgärder. Flexoline utvärderar processen med hjälp av måtten vilket  

I detta kapitel analyseras vårt empiriska material kopplat till vår teoretiska 

referensram. Denna analys kommer ligga till grund för det slutliga kapitlet där 

vi presenterar våra slutsatser baserade på empiri och teori. 
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leder till en förståelse för orsakerna till problemen. Vidare går det att säga att 

utvärderingen utgör en avgörande roll och mätningen får en mening. Det som inte 

utvärderas blir därmed inte bättre.  

Flexolines prestationsmätningssystem mäter produktiviteten för teamet vilket 

framkallar medarbetarnas attityder. Genom att Mikael Lundin sammanställer och 

dagligen informerar om deras prestation på ett begripligt sätt är de hela tiden medvetna 

om teamets prestation. Detta stämmer även överens med Karlöf och Lövingsson 

(2003), som skriver att mål och mått måste sättas och brytas ned så de blir begripliga 

på individnivå för att ett prestationsmätningssystem ska vara framgångsrikt, det vill 

säga höja ambitionsnivån hos de anställda. Således är operatörerna medvetna om att 

leveransprecision och kvalitet är några av företagets viktigaste mål för nöjda kunder. 

Vidare är det utfall inom de områdena som kan leda till extra belöningar. Detta skapar 

därmed delaktighet hos anställda i mätsystemet. Dock är det viktigt att sortera 

informationen som ges ut till anställda för att inte främja oönskat beteende. Vidare är 

systemet beroende av manuella åtgärder för att det ska vara begripligt på lägre nivåer. 

Således kan det ifrågasättas om det är värt att utföra det manuella arbetet eller om det 

är bättre att effektivisera systemet. Samtidigt är det viktigt att beakta vilket beteende 

som uppstår hos medarbetarna av informationen. Eftersom det kan finnas en risk för 

oönskat beteende är det viktigt att styra hur mycket information som ges ut. Ett sätt att 

göra detta på kan vara att öka informationsdelningen sakta och bevaka vilka attityder 

och beteende som uppstår. 

Smurfit Kappa uppfyller inte karaktärsdraget att tillåta prestanda att vara jämförbar 

med konkurrenskraftiga benchmark eftersom de endast jämför sig mellan enheterna. 

Detta skapar en begränsning för företaget där de lever i sin egen bubbla. Detta 

karaktärsdrag är viktigt för att kunna konkurrera och vara medveten om sin position på 

marknaden. I ett längre perspektiv kan det bli avgörande för företagets överlevnad på 

den globala marknaden. Något som kan diskuteras är om företagets 

prestationsmätningssystem tillåter benchmark men att styrelsen väljer att inte göra det.  

Prestationsmätningssystemet på företaget kan uppfattas som effektivt då det samlar en 

stor mängd information. Dock uppfyller inte systemet effektiva prestationsmätningar 

fullständigt eftersom systemet kräver många manuella inmatningar. Således går tid 

förlorad vid manuellt arbete med systemet. Det tar även tid att ta fram den information  
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man vill ha eftersom det kräver manuell bearbetning. Det finns dock fördelar då 

systemet tillåter att ta fram andra mått än de standardiserade vid behov. Detta behov 

kan uppstå när de standardiserade måtten inte ger en fullständig bild av orsaken till 

utfallet.  

Med tanke på att Smurfit Kappas prestationsmätningssystem är omfattande och skapar 

en stor mängd information är det inte systemet som är framgångsrikt utan arbetet som 

Lundin utför. Således är systemet beroende av att utbildad och kunnig personal tar 

fram och bearbetar informationen. Detta kan vara till nackdel där produktionschefer är 

olika engagerade i att ta fram fler mått för den egna enheten utöver de som ledningen 

sätter. Ett belöningssystem kan vara en möjlig lösning att motivera produktionschefer 

att ta egna initiativ för att öka effektiviteten i företagets prestationsmätningssystem.  

5.1.2 Spakar för kontroll – diagnostisk och interaktiv 

Det kan anses att Flexoline har en hög grad av diagnostisk kontroll där de har 

fastställda standarder för prestation som övervakas utifrån flera tidsperspektiv, från 

daglig till årlig kontroll (Simons, 2000).  Genom att prestationsmätningen på Flexoline 

är formell kan chefer övervaka utfall och exakta avvikelser. Dock kan ett allt för 

formellt system skapa en begränsning hos chefer. Det innebär att chefers 

handlingsfrihet, kreativitetet eller känslan av auktoritet kan minska. 

Utifrån att Flexoline har en hög grad av formell kontroll kan det anses att Smurfit 

Kappa, ledningen, använder sig av interaktiv kontroll, det vill säga ett formellt 

informationssystem för ledningen att övervaka utfall och exakta avvikelser för att få 

möjlighet att finjustera och ändra strategin i takt med marknaden (Simons, 2000). 

Detta är oerhört viktigt för Smurfit Kappa eftersom de har många enheter världen över 

att styra i enlighet med deras strategi. 

I samstämmighet med Lindvall, (2001) och Fayol (2008) hjälper informationen 

Smurfit Kappa att identifiera problem som måste åtgärdas och vad de består i. Vidare 

betonar Mikael Lundin tidpunkten för informationen för att den ska gå att använda 

vilket stämmer med Fayol (2008). Om informationen inte behandlas i tid kan det 

finnas stor risk att inte hinna påverka till nästkommande period och problemen kan 

förvärras. Således blir vägen till att nå målen längre. Det kan anses att Flexoline har en 

hög grad av prestationsmätning och kontroll där produktionschefen är mycket  
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engagerad i sitt arbete och nyttjar systemet väl genom att ta fram information efter 

behov inom enheten. Fördelen med deras system kan vara möjligheten att kunna ändra 

nyckelmåtten utan större kostnader. 

Kontrollsystemets element 

Smurfit Kappas kontrollsystem går att relatera fullständigt till de fyra elementen av 

Anthony och Govindarajan (2007). Uppföljningssystemet mäter automatiskt och 

genom manuella inmatningar vad som händer i verksamheten och utgör detektorn. 

Produktionschefen Mikael Lundin blir därmed utvärderaren som jämför utfallet med 

enhetens uppsatta mål och vidarebefordrar till förbättringsgruppen, effektorn. Slutligen 

är Flexolines mötesstruktur kommunikationsnätet vilket består av allt från dagliga 

möten till kvartalsmöten. Kommunikationsnätet utgör en viktig komponent för enheten 

eftersom de har flera kortsiktiga mål som ligger till grund för deras dagliga arbete.  

5.1.3 Kategorier av mål 

På Smurfit Kappa och Flexoline går det att identifiera Karlöf och Lövingssons (2003) 

tre övergripande kategorier av mål. Hos Flexoline dominerar styrmålen, kvantitets- och 

kvalitetsmål, på kort sikt som bidrar till förbättringsarbete och slutligen till den tredje 

kategorin, ekonomiska mål. Således bevakas de ekonomiska målen som är viktiga på 

lång sikt (Anthony och Govindarajan, 2007) (Lindvall, 2001). Detta är något som 

Johan Hammargren höll med om, att lönsamheten då kommer automatiskt. Alla 

områden som Smurfit Kappa fokuserar på att prestera i går dock inte att kategorisera i 

Karlöf och Lövingssons (2003) klassificering av mål. Utöver de tre kategorierna har 

företaget inom hälsa och säkerhet samt sjukfrånvaro. En anledning till detta är 

förmodligen att det ingår i deras uttalade strategi. Något som kan diskuteras är högre 

krav från samhället och att företaget vill se bra ut i allmänhetens ögon. Mål inom hälsa 

och säkerhet samt fokus på att erbjuda anställda karriärmöjligheter hjälper även till att 

uppfylla anställdas individuella mål samtidigt som arbetsmotivationen ökar och bidrar 

till målöverensstämmelse med företaget. 

De andra målen Smurfit Kappa fokuserar på är hänförliga till de tre kategorierna varav 

produktion- och energimål kan klassificeras som kvantitetsmål och reklamation samt 

leveransprecision tillhör kvalitetsmål. Dessa är nedbrutna och de flesta följs upp 

dagligen. Enligt Mikael Lundin sätter de för höga mål vilket betyder att de kanske inte 

är genomtänkta. Detta stämmer överens med Karlöf och Lövingsson (2003) teori om  
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att nedbrytning av mål är oerhört arbetskrävande. Vidare skriver Simons (2001) att mål 

endast är handlingsbara när det finns en tidsram och kvantitativa indikationer.  Således 

är det viktigt att enhetens mål ligger på en nivå och inom en tidsram som skapar en 

utmaning. Målen måste vara uppnåeliga eftersom för höga mål kan göra att de delvis 

tappar mening och sänker motivationen. Detta på grund av att målen kan upplevas 

omöjliga att nå. Med hjälp av dessa kortsiktiga måltal på enheten får de en bra 

sammanställning över huruvida deras mål har uppfyllts och kan även revidera dem för 

att uppnå de långsiktiga målen. 

Den tredje kategorin, ekonomiska mål, är hänförlig till Smurfit Kappas lönsamhetsmål 

vilket till största del berör aktieägarna och bidrar till att de får så hög avkastning som 

möjligt. Lönsamheten följs inte upp lika ofta som kvantitets- och kvalitetsmålen 

eftersom ekonomiska mål är en följd av styrmålen. Således är styrmålen viktigare i den 

dagliga verksamheten och bör sättas mer fokus på.  

Målöverensstämmelse 

Precis som Lönnqvist och Lind (1998) påstår är det viktigt att styra verksamheten så 

att alla aktörsgrupperna agerar i målöverensstämmelse. Ägare, personal och kunder 

kan vara aktörsgrupper som är viktiga för företaget. Målen i kategorierna ovan kan 

härledas till de olika aktörsgrupperna. Ägarna är exempelvis främst intresserade av de 

ekonomiska och kvantitetsmålen medan kunderna på kvalitetsmålen. När det gäller 

personalen kan det härledas till kategorin utöver Karlöf och Lövingssons (2003) som 

Smurfit Kappa har, det vill säga kategorin för mål inom hälsa och säkerhet. Även om 

hälsa och säkerhet kan ses som mindre viktigt ur ett ekonomistyrningsperspektiv så är 

det viktigt för att sammankoppla personalen med övriga aktörer. Eftersom personalen 

utför arbetet i en organisation är det viktigt att de är representerade i företagets 

målsättningar.  

5.1.4 Kommunikation av mål och mått 

Smurfit Kappas och Flexolines kommunikationssystem av mål och mått går att 

jämföra med ”the performance pyramid” och dess fyra hierarkiska nivåer utvecklad av 

Lynch och Cross (1995). Ledningen är toppen på pyramiden och sätter långsiktiga mål 

och strategi för verksamheten. Vidare sitter platscheferna på andra nivån där de sätter 

budget och mål för ett helt år och har individuella möten med vd för kommunikation 

av mål och strategi. Den tredje nivån av pyramiden består av funktionsenheterna  
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såsom Flexoline och deras chefer. Kommunikationen mellan den andra och tredje 

nivån sker genom kvartalsmöten där hela verksamhetens planering och utfall 

diskuteras. Mikael Lundin som sitter på tredje nivån har i uppgift att vidarebefordra 

information och göra de begripliga för sin enhet, fjärde nivån, så att alla i den 

operationella produktionen förstår dem.  

Flexoline tillämpar både fullständiga och specifika mått som Lynch och Cross (1995) 

beskriver. Måtten kommuniceras i samtliga nivåer på enheten med olika tidsramar 

enligt Mikael Lundin och mötesstrukturen. De fullständiga måtten är till största del 

finansiella och behandlar totalt resultat samt finansiella nyckeltal. Dessa mått 

kommuniceras uppåt i verksamheten var tredje månad. Således får ledningen 

information om de strategiska målen uppfyllts så de vet vilka åtgärder som krävs. På så 

sätt uppstår det krav för nivå tre och fyra att uppfylla sina mål och analysera utfallet 

eftersom informationen måste vidarebefordras till de övre nivåerna. Utan detta krav 

kan det finnas en risk att informationen inte bearbetas lika omsorgsfullt.  För att 

värdera processen som helhet används specifika mått såsom leveransprecision, 

reklamationer och stopp i maskiner på dagligt basis. Det leder till att den tredje och 

fjärde nivån vet vad de ska fokusera på (Lynch och Cross, 1995). Förbättringsmötena 

som hålls var nionde vecka samt de dagliga möten bidrar till ännu bättre fokus för 

Flexoline då specifika mått analyseras och diskuteras. Vidare kan kommunikationen av 

informationen ses som avgörande för att skapa en bättre sammanhållning och 

medvetenhet om den egna prestationen. Det går att identifiera att de specifika måtten 

är av icke-finansiell karaktär. Orsaken till det kan vara att icke-finansiella mått hjälper 

till att värdera kärnprocessens aktiviteter och därmed bidra till förbättringar vid 

avvikelser.  

Kommunikationen mellan nivå två och tre kan ses som bristfällig enligt Mikael Lundin 

då endast kvartalsmötena används till att han får information om resten av 

verksamheten. Detta stämmer överens med Lynch och Cross (1995) teori att 

återkopplingssystemet måste vara flexibelt för att förstå prioriteringar. Mikael Lundin 

tror att han skulle kunna göra sitt jobb bättre om han fick mer information och tidigare 

så han kan prioritera bättre och påverka utfallet mer. Detta är diskuterbart om 

produktionschefen behöver mer information eller inte. Nackdelen med mer 

information kan vara att fokus på Flexoline minskar för produktionschefen. En fördel 

kan däremot vara en mer långsiktig syn på enheten istället för veckor och månader. 
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5.1.5 Kriterier för bra mått 

Simons (2000) betonar vikten av att prestationsmåtten speglar de mål som önskas bli 

uppfyllda. För Smurfit Kappa är viktiga mål hälsa och säkerhet, produktivitet och 

kundnöjdhet. Prestationsmåtten på Flexoline speglar målen tydligt där de inom hälsa 

och säkerhet exempelvis mäter antalet olyckor och sjukskrivning för att förbättra 

arbetsmiljön. I produktionen är producerad per mantimme och beläggningsgrad de 

viktigaste måtten för att uppnå produktionsmålen. Vidare mäts reklamationer och 

leveransprecision för mål inom kundnöjdhet. Således går det att koppla alla måtten till 

något av målen som är både finansiella och icke-finansiella.  

Det går att konstatera att de kortsiktiga måtten för Flexoline är ideala, det vill säga 

objektiva, fullständiga och mottagliga. De är objektiva genom att varje mått kan mätas 

för sig och verifieras, fullständiga genom att visa vad som har skett i produktionen 

samt mottagliga eftersom produktionschefen ser orsaken och kan påverka. Detta 

stämmer överens med Simons (2000) som menar att ideala mått är mycket lättare att 

implementera på låga nivåer i en organisation där arbetet sker på rutin. För svaga mått 

kan leda till manipulation av måtten vilket Likierman (2009) ser som oundvikligt, att 

det alltid finns i någon grad. Lagledaren Peter Magnusson säger att för mycket 

information om vilka mätningar som utförs kan uppmuntra till manipulation. För att 

minska möjligheten till detta skriver Likierman (2009) att det är bra att använda sig av 

mått från olika källor och olika tidsomfattning. Även om operatörerna kan manipulera 

något mått följer Flexoline upp flera mått dagligen, veckovis och varje månad. Således 

är det oundvikligt att de inte hittar källan till dålig prestation. Frekventa uppföljningar 

av måtten kan uppmuntra till bättre prestation men kan även bidra till stress hos 

anställda. Vidare ställs det höga krav hos produktionschefen att förmedla mål och mått 

på ett sätt som smälter in i de anställdas arbetsmoral för att inte orsaka hög press och 

oro. 

5.1.6 Balanserat synsätt 

I enlighet med Anthony och Govindarajan (2007) använder inte Smurfit Kappa och 

Flexoline endast finansiella mått. Flexoline sätter större fokus på icke-finansiella mått 

eftersom de anser att lönsamheten då kommer automatiskt. Ett exempel på detta är att 

hög kvalitet ger nöjda och lojala kunder som i sin tur ger lönsamhet. På enheten 

används endast kostnad av produktion som finansiellt mått och resterande är icke-

finansiella. I motsats till Likiermans (2009) teori, att företag som vill jämföra sig med  
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andra tenderar att välja de mått som andra använder, föredrar Smurfit Kappa att 

jämföra enheterna med varandra och därmed fokusera på vilka som är deras ”viktiga” 

mått. Detta är något som särskiljer sig för Smurfit Kappa eftersom företag som inte har 

enheter spridda internationellt har inte möjlighet till detta utan måste använda sig av 

andra företag. I sådana fall kan det anses att andra företag influerar vid val av mått.  

Vidare stämmer Smurfit Kappas val av mått överens med Karlöf och Lövingsson 

(2003), att moderna mätsystem bör ta hänsyn till fler intressenter än ägarna. Detta gör 

Smurfit Kappa bra eftersom de fokuserar lika mycket på anställda och kunder som på 

ägarna. Således förstärker det varandras belöning, att kundnöjdhet och 

arbetstillfredsställelse leder till finansiell avkastning.  

Smurfit Kappa använder sig inte medvetet av det balanserade styrkortet (Kaplan och 

Norton, 1992). Dock återfinns de fyra perspektiven i deras mått. Genom att mäta 

reklamationer och leveransprecisioner beaktar företaget kundperspektivet. 

Produktionsmåtten skapar ständiga förbättringsåtgärder inom det interna perspektivet. 

Jämförelse med andra enheter leder till lärande och ökat värdeskapande. Slutligen mäts 

lönsamhet för att maximera aktieägarnas avkastning. I överensstämmelse med det 

balanserade styrkortets syfte får cheferna rätt information istället för mycket med 

hänsyn till deras omfattande prestationsmätningssystem. Genom att ha fyra perspektiv 

att fokusera på skulle det underlätta val och bearbetning av relevant information från 

systemet. Det balanserade styrkortet är något som Smurfit Kappa kan tillämpa för att 

styra verksamheten i enlighet med deras strategi. Detta skulle även bidra till att 

avgränsa sig och inte få överflödiga mått och information. 

5.1.8 Nyckelmått för prestationsmätning 

Finansiella nyckelmått 

I enlighet med Samuelson (2004) använder sig Smurfit Kappa av både finansiella och 

lönsamhetsmått. Deras viktigaste lönsamhetsmått är avkastning på sysselsatt kapital 

och fritt kassaflöde. När det gäller finansiella mått fokuserar företaget på EBITDA och 

skuldsättningsgrad. Dessa mått är långsiktiga och därmed relevanta för högre nivåer i 

företaget. Således diskuteras de endast av de som berörs av dessa, det vill säga den 

högsta ledningen, vd:n och platschefer, eftersom större beslut såsom investeringar tas 

på den nivån (Samuelson, 2004). 
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Andra ekonomiska mått som är ”rätt” för Smurfit Kappa är nyckeltal för anställda 

eftersom deras mål är att öka produktiviteten per mantimme. Vidare ligger stort fokus 

på operativ prestation och finansiell struktur vilket innebär att enheterna på Smurfit 

Kappa har resultatansvar. Detta stämmer överens med Anthony och Govindarajan 

(2007) som skriver att enheter alltid mäts på vinsten. Smurfit Kappas ekonomiska mått 

kan även relateras till Smiths (2005) fyra ekonomiska nyckelområden för prestation, 

lönsamhet, skuldsättningsgrad, likviditet och sysselsatt kapital. Alla dessa områden 

återfinns i högre grad på Smurfit Kappa. När det gäller enheten Flexoline mäts dessa 

områden endast en gång per år när enheten värderas vilket innebär att de är långsiktiga. 

Det enda lönsamhetsmåtten som används på lägre nivå, det vill säga inom enheten, är 

resultat per kvadratkilometer. Detta mått är kortsiktigt och följs upp kvartalsvis. 

Således går det att konstatera att finansiella nyckelmått inte är av stor vikt ju längre ner 

man kommer i verksamheten. Ett monetärt mått ger endast information om vad som 

har hänt och inte hur eller varför det har hänt.  

Icke-finansiella nyckelmått 

På den operationella nivån är målet att minska stopp och öka produktiviteten per 

mantimme. Således är icke-finansiella mått nyckelframgångsfaktorer för Flexoline 

(Anthony och Govindarajan, 2007). Enheten använder sig av båda kategorierna av 

nyckelframgångsfaktorerna som författarna tar upp, det vill säga kunder och interna 

processer. Författarna tar upp fler mått än vad Flexoline använder såsom cykeltid och 

lagrets omsättningshastighet. En orsak till detta kan vara att de jobbar efter order vilket 

innebär att varje order ser olika ut samt att den levereras när den är klar. Det innebär 

att cykeltiden är olika för varje order och något större lager finns inte. Således ger 

produktion per mantimme, antal stopp och beläggningsgrad bättre information om 

tillverkningsprocessen (Ezzamel, 1992).  

När det gäller kundfokus nämner Anthony och Govindarajan (2007) flera nyckelmått 

varav kundnöjdhet är ett som Smurfit Kappa och Flexoline fokuserar på. För 

kundnöjdhet mäter de reklamationer och leveransprecision för att lättare se hur kunden 

ser på deras produkter. Kännedom om kundernas åsikter och önskemål genom 

reklamationer kan ses som ett bra sätt att förstå kunden och förtydliga 

förbättringsarbetet till nöjdare kunder.  
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Smith (2005) beskriver den optimala uppsättningen av icke-finansiella mått som helt 

knuten till organisationens mål. Modellen författaren beskriver kan till stor del 

tillämpas på Flexoline där de fokuserar på mått som är förenliga med verksamhetens 

värdeskapande aktiviteter. Eftersom Flexoline är en produktionsenhet är produktion 

och logistik deras viktigaste aktiviteter och kostnadsdrivarna är således arbetstid, spill, 

energi och frakt. Det går att identifiera de mått som Flexoline fokuserar på till dessa 

aktiviteter genom att de mäter produktion per mantimme, antal stopp i maskinen och 

dess orsak, energiförbrukning, reklamationer samt leveransprecision. Således stämmer 

de icke-finansiella måtten överens med Smith (2005) som menar att fem till sex mått 

kan räcka så länge de bevakas och revideras när målen förändras. Dock är Flexoline 

inte flexibla när det gäller val av mått eftersom direktiv kommer från högsta nivåerna 

som ligger långt ifrån produktionsenheten. Det leder till att företaget påverkas av 

ledarskapsmässiga attityder hos enhetscheferna. Det innebär att vissa chefer har mer 

intresse av att ta fram nya mått på egen hand än andra, speciellt när deras 

produktionsuppföljningssystem tillåter det. Vidare påverkas även enhetens resultat av 

detta.  
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5.1.9 Illustration av Smurfit Kappas och Flexolines utformning av 

prestationsmätning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovan sammanfattar och beskriver utformningen av prestationsmätning på 

Smurfit Kappa och Flexoline. Den illustrerar hur företaget och enheten arbetar med 

prestationsmätning och vad respektive del fokuserar på samt deras 

kommunikationsnät.  Ledningen kommunicerar först ut sin strategi i form av 

långsiktiga mål och mått till Flexoline som kommuniceras tillbaka och utövar därmed 

interaktiv kontroll. Nivå 2 bryter ned och förmedlar vidare till nivå 3 och nivå 4 och 

utövar i sin tur diagnostisk kontroll genom fastställda standarder för övervakning av 

mål och mått. För att varje nivå ska uppfylla sina mål fokuserar de på olika kategorier 

av mål. Således krävs det att de fokuserar på mått med olika karaktär såsom 

finansiella- och icke-finansiella mått. Vidare finns det även olika kriterier för måtten 

där nivå 2 fokuserar på fullständiga mått medan nivå 3 och nivå 4 går djupare på 

fullständiga, specifika och ideala mått. 

SKG - ledningen 

 

 

Strategiformulering 

Kommunicerar 

mål och mått 

Flexoline 

Platschef – nivå 2 

Nivå 1 

 Diagnostisk kontroll 
 Ekonomiska mål och hälsa- och 

säkerhetsmål 
 Kvartalsmöten med nivå 1 
 Fullständiga mått 
 Fokus på finansiella mått 

 

 

Produktion – nivå 3 och nivå 4 

 
 Styrmål – kvantitets- och 

kvalitetsmål 
 Dags- och veckomöten  
 Fullständiga och specifika mått 
 Ideala mått 
 Fokus på icke-finansiella mått 

Kommuniceras tillbaka 

Figur 5.1 – Kartläggning av utformningen på SKG och Flexoline. 

Interaktiv kontroll 
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5.2 Användning av prestationsmätning 

5.1.7 Styrning av verksamheten i enlighet med strategin 

SKG:s, Smurfit Kappa Groups, utformade strategi sätter krav på vissa prioriteringar 

vilka är operationell effektivitet, hälsa och säkerhet, leveransprecision och lönsamhet. 

Eftersom dessa områden är avgörande för företagets strategi måste de mätas och 

kontrolleras kontinuerligt för att identifiera eventuella åtgärder och förbättringar. Detta 

kan även vara en förklaring till att ledningen håller i tyglarna vid val av mått eftersom 

det är de som styr företaget och fastställer strategin. Det kan antas att SKG befinner sig 

i en bransch där förändringar är förutsägbara med tanke på deras långa erfarenhet i 

branschen och marknadsledande position. Det innebär att organisationen har möjlighet 

att först utveckla en strategi och därefter ekonomistyrningen för att uppnå denna vilket 

de gör idag (Anthony och Govindarajan, 2007). 

Utifrån SKG:s uttalade strategi och mål utformar den lokala ledningsgruppen budget 

och mål för det kommande året. Det leder till en utveckling av business strategy som 

bidrar till att fastställa prestationsmål och mätningar och slutligen skapa ett 

handlingsmönster (Simons, 2000). Detta stämmer även överens med Lindvall (2001) 

som säger att det är viktigt att den löpande styrningen är sammanknuten med strategin 

eftersom den konkretiseras genom formuleringen. Således kan prestationsmätning vara 

avgörande för att de ska nå sin vision och sina mål i enlighet med strategin på ett 

lyckat sätt.  

5.1.8 Benchmarka för lärande och utveckling 

Både Parker (2000) och Simons (2000) förespråkar benchmarking, att jämföra sig med 

andra företag eller enheter, för att skapa förbättringsåtgärder. Smurfit Kappa har ett 

produktions- och materialuppföljningssystem som de använder månadsvis till att 

jämföra enheter. På så sätt kan de identifiera vilka enheter som är framgångsrika och 

lära sig utav dem. Enligt Mikael Lundin är vissa människor tävlingsinriktade och blir 

motiverade av att se andra prestera bättre. Detta stämmer överens med Smith (2005) 

som skriver att benchmarking även fungerar som motivation. Jämförelser mellan 

enheter kan även ge negativa effekter. Det kan skapa stress och oro för de enheter som 

presterar sämre, både för chefen som styr enheten och för teamet. Ett exempel kan vara 

oro över nedskärningar som rubbar tryggheten i arbetet. Det kan anses att motivation 

inom jämförelse och tävling oftast skapas hos de som det redan går bra för. 
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En anledning till att Smurfit Kappa väljer att tillämpa intern benchmarking kan vara 

svårigheten i att hitta aktuell information om konkurrenter (Likierman, 2009). Dock är 

Smurfit Kappa ett väletablerat företag runt om i världen med deras 370 enheter. 

Företaget har en fördel med intern benchmarking genom att deras maskinparker är 

jämförbara på grund av få och unika leverantörer. Om de hade jämfört sig externt är 

det inte säkert att jämförandet skapar användbar information på grund av 

förutsättningar man inte är medveten om. Ytterligare något som går att diskutera är det 

faktum att det är Smurfit Kappas enheter som genererar vinster vilket innebär att vid 

extern benchmarking jämförs summan av samtliga enheter. En sådan jämförelse skulle 

endast bidra till information i form av siffror vilket inte bidrar till utveckling. Vidare 

går det även att tänka sig att det är ekonomiskt fördelaktigt att inte kontinuerligt söka 

efter information om konkurrenter. Att benchmarka varje enhet extern skulle medföra 

höga kostnader och hög tidsåtgång. Smurfit Kappas uppföljningssystem skapar en stor 

mängd information som måste sorteras för att bli användbart, men det är samtidigt 

flexibelt att plocka ut den information man vill ha. Vid intern benchmarking försvinner 

även flera hinder som Smith (2005) tar upp såsom att avslöja information och 

osäkerheten i finansiell information. Detta eftersom enheterna inte konkurrerar med 

varandra utan snarare samarbetar.  

Enligt Johan Hammargren bidrar informationsbytet till lärande av varandra, 

benchlearning, genom att de lyfter fram avvikelser och analyserar orsakssamband. Det 

stämmer överens med Karlöf och Lövingssons (2003) definition av benchlearning. 

Den interna benchmarkingen som Smurfit Kappa tillämpar skapar en hög lärandegrad 

eftersom de har tillgång till all information. Karlöf och Lövingsson (2003) menar att 

kunskapsbildning bygger på erfarenhet som företaget kan dela mellan 370 enheter och 

på sätt skapa en genväg till kunskap. Vidare är det även viktigt att lära sig av varandras 

fallgropar. Verksamhetens effektivitet och lärande är två av Karlöf och Lövingssons 

(2003) byggstenar som är viktigast för Smurfit Kappa. Mikael Lundin säger att deras 

system bidrar till att visa var de står i sin utveckling. Oavsett om det är bra eller dåligt 

är detta viktigt eftersom det bidrar till att identifiera möjligheter och lära sig av 

varandra.  

5.1.9 Kategorier av förluster 

Smurfit Kappa har stort fokus på interna processer och effektivisering av 

produktionen. Den största delen av Mikael Lundins arbetsuppgifter utgörs av arbete  
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med förbättringsåtgärder där han mäter dötid och stopp i produktionen för att kunna 

identifiera problem och analysera dessa (Jonsson och Lesshammar, 1999). Detta 

skapar en god grund för Flexoline att använda nyckelmåttet OEE vilket skulle kunna 

förenkla förbättringsarbetet. 

Enligt Muchiri och Pintelon (2008) bidrar OEE till att kategorisera orsaker till sämre 

prestation och skapa en grund för förbättringsåtgärder. Detta är något Flexoline arbetar 

med och har även en förbättringsgrupp med möten var nionde vecka där 

förbättringslistor utformas utifrån upphovsanalyser. Förbättringsarbetet leder även till 

ett bättre och mer balanserat flöde i produktionen. Utifrån Mikael Lundins 

förbättringsarbete går det att urskilja flera av de sex förlusterna som forskarna Jonsson 

och Lesshammar (1999) och Muchiri och Pintelon (2008) tar upp. Dessa är båda 

kategorierna av dötid, hastighetsförlust på grund av krångel samt kvalitetsförlust 

genom defekter och omarbetning. De resterande två kategorierna, reducerad 

hastighetsförlust vilket innebär skillnaden mellan den tid maskinen bör tillverka på och 

den faktiska samt kvalitetsförlust vid uppstart av maskinen, har inte kunnat 

identifieras. Genom att Flexoline inte kategoriserar dessa förluster kan de gå miste om 

viktig information. Det kan exempelvis vara någon av dessa som är viktigare att 

prioritera för att tillverkningsprocessen ska bli mer effektiv. Detta tyder på att OEE 

kan bidra med ett mer effektivt förbättringsarbete för Flexoline.  

Vidare skriver författaren att det är viktigt att fokusera på enkla mått istället för 

optimala för att veta vad som ska läggas tid på. Lundin beskriver att de inte använder 

sig av direkta mått utan gör så kallade upphovsanalyser av stopporsakerna. Utifrån 

upphovsanalyserna skapas förbättringslistor som ger tydliga direktiv om vilka åtgärder 

som ska tas. Flexoline har en bra utgångspunkt för tillämpning av OEE eftersom de 

arbetar i självständiga team (Jonsson och Lesshammar, 1999). OEE kan bidra till ett 

mer organiserat sätt att arbeta med förbättringsarbete för Flexoline. Genom att 

kategorisera förlusterna kan det vara lättare att hålla reda på vad problemen ger upphov 

till och vad som ska prioriteras.   

5.1.10 Involvera anställda med informationsdelning 

Fayol (2008) skriver att sanktioner är viktiga i en organisation för att motivera till bra 

handlingar, dock är de svåra att utforma på ett bra sätt i stora organisationer. Det går 

att anta att enheten är delvis decentraliserad där operatörerna jobbar tillsammans med  
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en lagledare och produktionschef där alla hjälps åt att öka produktiviteten samt se till 

att leveranser skickas i tid. Detta stämmer överens med Fayol (2008) som menar att 

underordnades känsla av samhörighet har stor betydelse och betonas vid 

decentralisering. Detta kan även ses som att det ökar tryggheten i sin anställning vilket 

i sin tur ökar produktiviteten.  

Enligt undersökningarna av Lawler et al. (1995) är informationsdelning, involvering av 

anställda, en mycket viktig del för ökat resultat. På Flexoline vill de ta hand om sin 

personal på bästa sätt och motivera dem att prestera ett bra arbete. Således har de sina 

operatörer involverade i verksamheten genom att de får all tillgänglig information som 

berör enheten och dess prestation. Detta görs genom frekventa möten. De anställda är 

en viktig tillgång när det gäller förbättringsarbete, därför krävs det att de har den 

information de behöver för att utföra sitt arbete. Detta är i motsats till resultatet av 

Lawler et al. (1995) som kommit fram till att enhetsspecifik information inte delas 

trots att anställda kan påverka mest på den nivån. Orsaken till att teorin inte stämmer 

överens med Flexoline kan vara att man vill göra operatörerna medvetna om teamets 

prestation för att motivera förbättring. Ytterligare en fördel med informationsdelning 

kan vara känslan att vara med och påverka. Samtidigt kan det finnas människor som 

inte är intresserade av prestationer eller information i företaget utan nöjer sig med att 

utföra sitt arbete och få sin ersättning. Dock kan det inte ge större negativa 

konsekvenser. 

Förutom planeringslista får operatörerna på Flexoline även visuell information om sin 

prestation. På så sätt är de medvetna om målen och hur de ligger till. Den visuella 

informationen kan skapa en känsla av ansvar att uppfylla mål hos de anställda. Den 

indikerar även att problem som uppstår måste åtgärdas, till exempel efter flera röda 

siffror. Således kan de anställda motiveras att delta i problemlösningar. Det kan finnas 

en risk att anställda känner sig otillräckliga vid ofta förekommande röda siffror. Detta 

sätter krav på chefer att försäkra personalen så de är medvetna om orsakerna till 

problemen. Detta eftersom problem i produktionen kan uppstå av många olika orsaker 

som är viktiga att förmedla. Planeringslistan och den visuella informationen skapar 

tillsammans en bild av hur veckans arbete ser ut och bidrar till att lättare kunna planera 

sin egen arbetstid. Dessa motivationseffekter stämmer bra överens med McGregors 

(1960) tre förslag av ledarskap som innebär delegering, involvering samt målsättning 

och prestationsbedömning.  

________________________________- Analys -_______________________________ 



  

61 

 

5.1.11 Styrmål som bonusgrund 

På Smurfit Kappa är det platscheferna som har resultatansvar vilket innebär att de 

måste motiveras att arbeta mot företagets bästa eftersom de styr den operationella 

verksamheten. Därmed har de bonus kopplad till sin lön. Genom att bonus betalas ut i 

både monetär form och aktier skapas motivation att tillfredsställa både egna och 

verksamhetens mål (Anthony och Govindarajan, 2007). Detta stämmer även överens 

med en av Samuelsons (2004) grundteser, att återkoppling på sin prestation skapar 

motivation genom måluppfyllelse vilket leder till förändrat beteende. En av orsakerna 

till att platscheferna har ersättning i form av bonus kan vara att de har auktoritet att ta 

beslut för att styra enheten som i sin tur påverkar hela företagets resultat. Detta innebär 

att en kombination av bonus i både monetär form och aktier passar inom Smurfit 

Kappa. 

I enlighet med Anthony och Govindarajan (2007) baseras platschefernas bonus på 

enheten. Detta för att platschefernas arbetsuppgifter är att visa ett bra resultat med en 

god arbetsmiljö. Således ligger EBITDA, fritt kassaflöde, sysselsatt kapital, jämförelse 

och arbetsmiljö till grund för bonusen. Det vill säga att ledningen sätter styrmål som 

bonusgrund istället för att använda sig av de klassiska budgeterade målen. Likierman 

(2009) ser detta som positivt eftersom han anser att budgeterade mål kan manipuleras. 

Styrmålen är ett bra sätt att mäta och grunda bonusen på eftersom de är långsiktiga 

samtidigt som de utgör tydliga kriterier med fokus på fyra delar istället för en hel 

årsbudget.  

Slumpmässiga belöningar 

Andra bonusar förekommer på lägre nivå på Flexoline genom deras leveransprecision 

som de är ansvariga för. Dessa är däremot inte regelbundna. På så sätt skapar man 

motivation för den lägsta nivån eftersom en av Samuelsons (2004) grundteser säger att 

möjligheten att bli belönad motiverar människor mer än rädslan att bli bestraffad. 

Vidare säger Johan Hammargren att syftet med bonussystem har fallit vilket innebär 

att andelen anställda med bonus minskar. Detta på grund av den välutvecklade 

tekniken och marknaden gör att anställda inte kan påverka utfallet i så stor grad. En 

operatör på Flexoline kan exempelvis inte alltid påverka en maskins utförande utan 

arbetsuppgifterna består till störst del av att bevaka och underhålla. Det är viktigt att 

bonussystem inte är slumpmässiga utan verkligen förser den individ som har utfört 

arbetet med extra ersättning. Slumpmässiga ersättningar kan leda till att rivalitet  
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mellan anställda uppstår genom exempelvis viljan att arbeta med en specifik maskin 

eller arbetsuppgift. I teamarbete med maskiner kan det passa bättre med kollektiv 

belöning i samband med framgångar.  

5.1.11 Illustration av användningsområden för prestationsmätning hos 

Smurfit Kappa och Flexoline 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovan belyser företagets och enhetens primära användningsområden för att 

styra verksamheten i enlighet med strategin. Prestationsmätning utgör ett stöd för att 

lyckas med implementeringen av strategin. Detta innebär att det krävs olika processer 

och aktiviteter för att det ska hända. Därmed blir styrning av verksamheten i enlighet 

med strategin ett indirekt resultat. Prestationsmätning kan användas på många olika 

sätt och det är viktigt att hitta de som är viktigast för den egna verksamheten. För 

Smurfit Kappa och Flexoline utgör effektivisering av produktionen det största 

användningsområdet vilket illustreras i figur 5.2. Detta är något Flexoline fokuserar på 

och består av flera olika aktiviteter vilka alla leder till förbättringsarbete och 

effektivisering i produktionen. Vidare används prestationsmätning som grund till 

bonus. Detta sker dock primärt på nivå 1 och nivå 2, det vill säga ledningen och 

platschefer. Bonus är viktigt för att skapa önskat beteende hos chefer. På lägsta nivå 

används prestationsmätning för att involvera anställda genom informationsdelning. 

Detta för att skapa en medvetenhet i den egna prestationen och även här främja önskat 

beteende. Bonus är viktigare än involvering av anställda eftersom enhetens riktning 

som platschefen styr är mer avgörande för implementeringen av strategin.  

 
Effektivisera produktionen 

 Lärande och utveckling 
 Identifiera och analysera 

avvikelser 
 Kategorier av förluster 

 

Involvera 

anställda 
Bonusgrund 

Styrning av verksamheten i enlighet med strategin 

Figur 5.2 – SKG:s och Flexolines primära användningsområden. 
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6. Slutdiskussion 

6.1 Slutsatser  

Syftet med vår uppsats var att undersöka vilka prestationsmått tillverkande företag 

väljer samt hur de används. Under arbetets gång har vi försökt att följa den logiska 

förklaringen till hur ett prestationsmätningssystem tillämpas. Således har vi börjat med 

att beskriva och förklara hur systemet är utformat, det vill säga vilka mått som väljs. 

Vidare beskrivs och förklaras deras användningsområden samt hur måtten tillämpas i 

dem. Nedan presenteras våra slutsatser utifrån undersökningen i vårt fallföretag. 

6.1.1 Vilka prestationsmått väljer tillverkande företag och hur används de? 

Samtliga respondenter på Flexoline anser att prestationsmätning är viktigt för 

företagets framgång och utveckling. Om företag inte är medvetna om sin egen 

prestation vet de inte vad de behöver utveckla och förbättra.  

Vi kan konstatera att måtten som Smurfit Kappa och Flexoline väljer kan kategoriseras 

efter tid, karaktär och kriterier. Vi har kunnat urskilja att måttens tidsram för 

uppföljning blir kortare ju längre ner i organisationen de tillämpas. Även måttens 

karaktär övergår från fokus på finansiella mått högst upp i hierarkin till fokus på icke-

finansiella längst ner i hierarkin. När det gäller måttens kriterier övergår de från att 

spegla enhetens resultat på hög nivå till att vara specifika på konkreta aktiviteter på låg 

nivå. 

Långsiktiga mått som väljs följs upp mer sällan och berör enheten i helhet. De är av 

finansiell karaktär och fullständiga såsom EBITDA och andra nyckeltal. Vidare 

förekommer kortsiktiga mått inom Flexoline som följs upp varje vecka, månad och 

kvartal. Dessa är av både finansiell- och icke finansiell karaktär och är fullständiga 

genom att informera om de strategiska målen uppfylls. Måtten med kortast 

tidsomfattning följs upp dagligen och är av icke finansiell karaktär. Dessa mått är  

I detta kapitel redovisar vi de slutsatser vi har kommit fram till utifrån 

uppsatsens problemformulering. Vi redogör för vilka prestationsmått som väljs 

och hur de används i vårt valda tillverkande fallföretag. Avslutningsvis 

behandlar vi egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning.  
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ideala vilket innebär fullständiga, objektiva och mottagliga samt specifika. 

Nedan sammanfattas och illustreras de mått som Smurfit Kappa och Flexoline har valt 

att fokusera på utifrån organisationens hierarkiska nivåer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På enheten i vårt fallföretag har vi kunnat urskilja två huvudområden för användning 

av prestationsmätning. Det första är att vara ett stöd för implementeringen av strategi, 

precis som teorin förespråkar. Det andra är att förbättra hela verksamheten, från 

arbetsmiljö till stopp i maskinerna. Det går tydligt att sammankoppla strategin med de 

valda måtten.  Eftersom strategin konkretiseras genom kortsiktiga mål måste dessa 

mätas för att veta om man är i rätt riktning. Således identifieras problem vilket skapar 

möjligheter till förbättring genom utfallen.  

Flexoline använder måtten i intern benchmarking regelbundet eftersom det ger dem en 

lättare väg för kunskap genom att de lär sig av varandras framgångar och fallgropar. 

Detta är en del av det andra huvudområdet, att förbättra hela verksamheten. En annan  

Långsiktiga mått 
 EBITDA 

 Skuldsättningsgrad 

 Sysselsatt kapital 

 Likviditet 

 Vinst per aktie 

 Antal olyckor 

Kortsiktiga mått 
 Sjukfrånvaro i procent 

 Leveransprecision i procent 

 Förbrukad energi per kvadratmeter 

 Beläggningsgrad 

 Resultat per kvadratkilometer 

 Producerad kvadratkilometer 

 Medelorder i kvadratmeter 

 Reklamationer i procent 

 Energiförbrukning 

Dagliga mått 
 Kvadratmeter per mantimme 

 Antal stopp 

 Antal orders 

 Leveransprecision i procent 

 Andel prima kvalitet 

 Antal färger 

 

Figur 6.1 – Sammanställning av Smurfit Kappas och Flexolines valda mått. 

_____________________________- Slutdiskussion -_____________________________ 



  

65 

 

fördel som vi ser med intern benchmarking är kostnadseffektivitet och tillgången till 

fullständig information vilket skapar en bättre förutsättning för jämförelse. 

Prestationsmätning används även som grund till bonus för de högsta nivåerna. Utöver 

det används inte prestationsmätning i stor utsträckning för att motivera anställda på 

Flexoline. I enheten används det däremot till att involvera anställda som teorin 

förespråkar genom att dela information om deras prestation. Visualiseringen som 

Flexoline tillämpar är ännu ett steg mot involvering av anställda. Vi tror att ett 

bonussystem måste skapa rätt incitament för att det ska driva verksamheten mot målen. 

Om en individ inte kan påverka utfallet i tillräckligt stor utsträckning faller syftet med 

bonussystem.  

6.2 Egna reflektioner 

Prestationsmätning är ett väl utforskat ämnesområde och tillämpas mer eller mindre i 

alla verksamheter. Således anpassas mått och användning till verksamheter vilket 

betyder att det förmodligen inte finns ett ”rätt sätt” utan är situationsberoende. 

Forskningen inom prestationsmätningen tror vi bidrar mest till att identifiera olika 

system och modeller för att arbeta med prestationsmätning. Oavsett hur bra eller ideal 

en modell ser ut att vara måste den anpassas till ett företags strategi och struktur. 

Vidare har vi tolkat att prestationsmätningen influeras mycket av den 

ledarskapsmässiga attityden hos chefer. Vi anser att en flerfallstudie där en jämförelse 

mellan flera tillverkande företag hade kunnat bidra till en starkare grund för våra 

slutsatser. Dock ställde inte det andra förfrågade företaget upp. 

6.2.1 Möjligheter på Smurfit Kappa 

I denna studie har vi kunnat urskilja att måtten som väljs kan relateras till de fyra 

perspektiven i det balanserade styrkortet. Således finns det en stor möjlighet för dem 

att tillämpa det systemet. Vi tror att det skulle bidra till ett mer organiserat arbete med 

prestationsmätning i hela företaget där de kan begränsa sina mått och skapa ännu bättre 

fokus på avgörande faktorer för deras framgång. Det är något som Smurfit Kappa 

måste införa eftersom Flexoline inte kan ta sådana beslut på egen hand.  

Ännu en möjlighet för Smurfit Kappa är att introducera nyckelmåttet OEE eftersom 

prestationsmåtten används till största del för att effektivisera produktionen och öka 

produktiviteten. Det kan bidra till ett mer organiserat sätt att arbeta med förbättringar. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån vår undersökning har vi stött på intressanta aspekter inom ämnesområdet. 

Något som vi uppmärksammat är den minskande användningen av bonussystem i 

företaget. I samband med dagens utveckling av teknik tror vi att individens möjlighet 

att påverka prestation minskar i tillverkande företag där maskiner förekommer i allt 

större utsträckning. Detta skulle vara intressant att undersöka i andra tillverkande 

företag. Syftet med en sådan undersökning kan vara att tillföra ny teori om 

bonussystem i moderniserade tillverkningsföretag.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Frågor till intervju med chefer 

1. Inledning 

Beskriv företagets verksamhet.  

Vad ansvarar du för och vad består dina arbetsuppgifter av?  

2. Utformning av prestationsmätning 

Beskriv organisations- och ägarstrukturen. 

Hur ser ni på prestationsmätning? 

Beskriv företagets vision och målsättningar? 

Vad har ni för kontrollsystem? 

I vilken utsträckning jobbar ni med prestationsmätning? Är det utformat efter någon 

speciell modell?  

Finns det några skillnader mellan enheterna inom prestationsmätning? Ge exempel.  

I vilken utsträckning får du information om företagets planering, mål och prestation? 

På vilket sätt får du den informationen och vilka fler är det som får ta del av den? 

I vilken utsträckning anser du att du behöver information? Varför? 

Vilka mått är viktigast för er? Varför?  

 

3. Användning av prestationsmätning 

Vad är syftet med prestationsmätning för er?  

Hur ofta följer ni upp måtten?  

På vilket sätt använder ni informationen?  

I vilken utsträckning har personalen kännedom om prestationsmått och utfall? 

Används prestationsmått för att motivera personalen? Hur?  

Tillämpas prestationsbaserad lönesättning? I vilken utsträckning? 

Finns det något unikt inom ämnet för just er verksamhet och ert sätt att jobba?  
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Frågor till intervju med lagledare 

1. Inledning 

Vad ansvarar du för och vad består dina arbetsuppgifter av?  

2. Utformning av prestationsmätning 

Är du medveten om företagets vision och mål? 

Hur ser ni på prestationsmätning? 

I vilken utsträckning får du information om företagets planering, mål och prestation?  

Anser du att du behöver information om prestation? Varför? 

Hur ser kommunikationen mer över- och underordnade ut? 

3. Användning av prestationsmätning 

Hur upplever du att mätningar påverkar ditt beteende/ditt sätt att arbeta? 

 


