
 

 

 

Examensarbete för  

civilekonomprogrammet, logistik, 30 hp 

Utformning av ett performance 

management-system 
En fallstudie på Rottne industris reservdelslager 

 

Författare: Max Lidby 

                  Philip Ringström 

Handledare: Peter Berling 

Examinator: Helena Forslund 

Termin: VT14 

Ämne: Logistik 

Nivå: Magister 

Kurskod: 4FE05E 



  

 

I 
 

Förord och författarnas tack 
 

Denna uppsats är skriven vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet våren 2014 och 

examinerar i kursen examensarbete i logistik (4FE05E).  

 

Vi vill inleda med att tacka vår kontaktperson på Rottne industri, Gullwie Åkesson för 

att hon givit oss möjligheten att genomföra denna studie. Även ett stort tack till de 

intervjupersoner på Rottne industri som gjort denna studie möjlig. 

 

Vi vill också passa på att tacka vår handledare Peter Berling som genom råd och 

synpunkter inspirerat och hjälpt oss utveckla våra idéer under arbetets gång. 

 

Vidare vill vi tacka vår examinator Helena Forslund för den kritik och de åsikter hon 

gett oss. 

 

Slutligen vill vi tacka våra opponenter som bidragit med värdefulla synpunkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet, Växjö den 27:e maj, 2014 

 

 

 

_____________   _____________ 

Max Lidby   Philip Ringström 



 

 

II 

 

Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Performance management – En fallstudie på Rottne industris 

reservdelslager 

Författare: Max Lidby, Philip Ringström  

Handledare: Peter Berling  

Bakgrund: Rottne industri är ett företag som tillverkar skogsmaskiner, närmare bestämt 

skördare och skotare. En viktig del av företagets strategi i dagsläget grundar på att 

bedriva en generös reservdelsverksamhet ut mot kunder. Reservdelsverksamheten har 

vuxit och blivit en konkurrensfördel för Rottne industri. För att behålla sin plats på 

marknaden är det viktigt att konkurrensfördelen behålls och reservdelsverksamheten 

effektiviseras. Vi har i samråd med lagerchefen på Rottne industri valt att utveckla ett 

performance management-system. Studien har tagit sin utgångspunkt i performance 

management-processen som består av fem steg som kopplats till separata 

problemfrågor. 

Syfte: Studiens syfte är att utveckla ett performance management-system åt Rottne 

industris reservdelslager i avsikt att ge företaget en utgångspunkt för kontroll och 

styrning av deras prestationer. 

Metod: Uppsatsen är uppbyggd på en kvalitativ metod. Uppsatsens synsätt är 

positivism och ett abduktivt angreppssätt tillämpas. Insamling av empirisk data sker 

främst genom intervjuer. 

Slutsats: För att Rottne industri ska behålla sin konkurrensfördel bör de främst fokusera 

på fyra måttgrupper; leveranstid, leveransprecision, orderkvalitet och servicegrad. 

Prioriteringen för dessa måttgrupper skiljer sig något beroende på vilken kundgrupp 

som avser att betjänas. För brådskande orders, som kopplas till slutkunder är 

leveranstid, orderkvalitet och servicegrad viktigaste, och för påfyllningsorders, som rör 

återförsäljare är leveransprecision, orderkvalitet och servicegrad viktigast. Höga mål bör 

sättas upp för viktiga måttgrupper och bör revideras när omvärlden förändras. 

Sökord: Performance management, performance management process, performance 

management system, performance measurement, spare part logistics, aftermarket 

logistics, target setting. 
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Abstract 

Title: Performance management - A case study on spare part logistics at Rottne industri 

Authors: Max Lidby, Philip Ringström 

Tutor: Peter Berling 

Background: Rottne industri is a company that manufactures forestry equipment. An 

important part of the company’s strategy is based on conducting a generous spare parts 

business to customers. The spare part business has grown and become a competitive 

advantage for Rottne industri. To keep its position in the market it is important that the 

competitive advantage is retained. In agreement with the warehouse management we 

have chosen to develop a performance management system. The study has been based 

on the performance management process that consists of five steps which has been 

linked with separate research questions. 

Purpose: The aim of this study is to develop a performance management system for 

Rottne industri’s warehouse in order to give the company a starting point for monitoring 

and control of performance. 

Method: The paper is based on a qualitative approach. Thesis approach is positivism 

and an abductive approach is applied. Collection of empirical data is mainly done 

through interviews. 

Conclusion: In order to maintain its competitive advantage Rottne industry should 

primarily focus on four groups of metrics; delivery time, delivery reliability, order 

quality and service level. The priority for these groups of metrics are slightly different 

depending on which group of customers Rottne industri intend to serve. For urgent 

orders the delivery time, order quality and level of service most important, and for 

replenishing orders delivery reliability, order quality and level of service is the most 

important. High targets should be set for important groups of metrics, and should be 

under continuous review when circumstances change. 

Keywords: Performance management, performance management process, performance 

management systems, performance measurement, spare part logistics, aftermarket 

logistics, target setting.  
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en presentation av fallföretaget. Därefter introduceras 

reservdelslogistik samt performance management. Sedan följer studiens problemdiskussion 

som mynnar ut i arbetets frågeställningar. Kapitlet avslutas med syfte och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Företagsbeskrivning 

År 1955 grundade Börje Karlsson ‘Börjes mekaniska’ som år 1982 bytte namn till 

Rottne industri. Fokus på verksamheten har under hela tiden varit skogsmaskiner, 

framförallt skördare och skotare. Idag anställer företaget 235 st personer och omsatte 

2012 ca 420 miljoner. (Rottne.com) 

 

Rottne industri tillverkar idag totalt elva olika skogsmaskiner, fem stycken skördare och 

sex skotare. Samtliga maskiner görs på beställning vilket möjliggör en rad av 

anpassningsmöjligheter efter kundens behov. Exportförsäljning står för cirka 50 % av 

den totala försäljningen och det är främst företag i Norge och Tyskland som köper mest. 

(Rottne.com) 

 

Produktion av moduler sker på tre platser; Rottne, Lenhovda och norrländska Stensele. 

Slutproduktionen av maskiner sker i Rottne där företagets reservdelslager också är 

lokaliserat. Totalt sysselsätter reservdelslagret 25 st heltidstjänster och lagerhåller 

ungefär 40 000 artiklar. Angående reservdelar finns inga kontrakt skrivna över hur 

länge Rottne industri är skyldiga att tillhandahålla dem till sina kunder. Lagerchefen 

(14-01-14) menar dock att företagets mål är att minst 20 år efter att maskinen är såld 

kunna erbjuda samtliga delar till den aktuella maskinen. (Lagerchef, 14-01-14) 

 

Kritiskt för Rottne industri AB:s framtid är att företaget fortsätter att öka sin försäljning 

samtidigt som kunderna hålls nöjda och kostnader hålls nere. Kundnöjdhet är viktigt 

och enligt Lagerchefen (14-01-14) ska kunderna ha en konstant möjlighet att få tag på 

reservdelar till sina maskiner på kort tid. 
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I denna studie benämns både slutkunder och återförsäljare som Rottne industris kunder då 

de båda efterfrågar reservdelar. I dagsläget har Rottne industris reservdelslager inga mål 

(varken externa eller interna) och följaktligen mäter de heller ingen prestation inom lagret. 

(Lagerchef, 14-01-14). Företaget kan därför ha det svårt att mäta reservdelslagrets totala 

prestation och hur den tillför värde för både kunderna och företaget själv. Utöver detta har 

avsaknaden av mål inom reservdelslagret lett till att Rottne industri inte har någon 

formaliserad styrning. Studien avser att utveckla ett styrverktyg som på sikt kan öka 

lönsamheten i företaget. Nedan följer en modell som speglar studiens fokusområde inom 

Rottne industris försörjningskedja: 

Figur 1.1  Rottnes Supply chain och uppsatsens studieområde 
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1.1.2 Reservdelslogistik 

Två viktiga marknader för industriföretag är primärmarknaden och eftermarknaden. 

Primärmarknaden är den marknad där all nyförsäljning av produkter görs och 

eftermarknaden är den marknad där företaget säljer reservdelar, service samt 

kompletterande produkter. Efterfrågan på produkter och tjänster från eftermarknaden 

skapas normalt sett genom försäljning av produkter från den primära marknaden. 

(Holmqvist, 2007) 

 

Eftermarknaden medför vissa hinder, det är ett erkänt svårt verksamhetsområde då det 

är förenat med osäkerhet i olika former. Reservdelar skiljer sig från traditionella 

produkter då det finns en högre grad av instabilitet när det kommer till reservdelar, 

behovet kan uppstå vilken dag som helst och vart som helst, vilket ställer krav på 

företaget. (Holmqvist, 2007) Enligt Martin et al (2009) grundar detta sig i att det är 

väldigt svårt att förutse när en maskin går sönder och behovet för reservdelar uppstår. I 

vissa perioder finns det ingen efterfrågan och när väl efterfrågan uppstår varierar den 

stort. Servicegrad är centralt inom eftermarknaden men är svår att hålla på en jämn nivå. 

(Martin et al, 2009) Cohen et al (2006) menar att servicegrad är kärnan inom 

reservdelslogistik och är viktigare än prispressning när det kommer till att öka 

kundlojalitet och kundnöjdhet. 

 

Under många år har reservdelar inte varit högt prioriterat bland företag men har under 

senare tid blivit allt mer uppmärksammat. Företag har insett fördelarna med att erbjuda 

kunder en konstant tillgång på reservdelar. Detta kan dels vara ett sätt för företag att 

differentiera sig från konkurrenter men också ett sätt för företaget att säkerställa den 

första försäljningen. (Suomala, 2000) Ett flertal branscher har bra möjligheter att satsa 

på eftermarknadsförsäljning, detta gäller främst branscher som säljer produkter med 

lång livslängd och högt slitage. (Cohen et al. 2006) Enligt Wagner et al (2012) kan 

reservdelar utgöra så mycket som 25 % av omsättningen för producerande företag, samt 

upp till 50 % av deras vinst. Det finns därmed incitament för företag att satsa mer 

resurser på eftermarknaden och på så sätt öka företagets lönsamhet. (Wagner et al, 

2012) 
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1.1.3 Performance management  
 

Performance management är ett styrverktyg som avser att utveckla organisationer 

genom att effektivisera affärsprocesser genom att använda mänskliga, materiella samt 

finansiella resurser på ett så optimalt sätt som möjligt. (Armstrong & Baron, 2005) 

 

Styrverktyget har under senare tid blivit allt mer populärt då ökad konkurrens och 

globalisering under de senaste tre decennierna lett till ett behov av att driva och styra 

företag så effektivt som möjligt. Företag har utvecklat raffinerade performance 

management-system (PM-system) för säkra lönsamhet och fortsatt utveckling av 

verksamheten. (Bai & Sarkis, 2012) Performance management avser att sammankoppla 

den kortsiktiga operativa verksamheten med mått och mål till företagets övergripande 

strategi och vision. (Ax et al, 2005) Ett ytterligare syfte med performance management 

är att företag ska få en helhetsbild av företaget för att kunna se hur det presterar över tid. 

En viktig aspekt för att kunna åstadkomma en helhetsbild är att genomföra mätningar i 

företagets logistikfunktion. (Bai & Sarkis, 2012) 

  

Ett centralt mål inom performance management är att likrikta verksamheten och få 

samtliga delar av företaget, ända ner till individnivå, att “dra åt samma håll”. 

(Armstrong & Baron, 2000). För att bryta ned performance management i beståndsdelar 

har författare använt begreppet performance management-processen (PM-processen). I 

denna studie kommer PM-processen att användas som ett utvecklingsverktyg för stegvis 

utveckling av ett PM-system. Jonsson & Forslund (2007) ger en utförlig och 

logistikanpassad definition av PM-processen, uppdelad på fem steg: 

 

Val av mått: I detta steg väljer företag ut vad som är viktigt att mäta. Vanliga mått enligt 

Beamon (1999) är kostnadsmått, exempelvis lagerkostnader, transportkostnader och 

produktionskostnader, olika kundfokuserande mått, exempelvis ledtid, servicegrad och 

fyllnadsgrad, och/eller mått som behandlar företags flexibilitet. 

Definiering av mått: I nästa steg definierar företag mått vilket innebär att de skapar ett 

språk som skall användas när de beskriver saker för varandra. Mått rymmer ofta 

värderingar utöver vad som egentligen sägs och då är det viktigt att användarna är 

överens om innebörden av språkets uttryck. Detta kan exempelvis vara att leveranstid 
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mäts från det att en artikel plockas tills att den är levererad till kund av en person i 

företaget och av en annan person från det att en order är mottagen tills att den 

upphämtad av transportören.  Missförstånd uppstår internt inom företaget om måtten 

inte är tydligt definierade och leder till att prestationer anses vara olika mycket värda. 

(Olve et al, 2004) 

Val av mål: I nästa steg ska företaget välja mål.  Det är viktigt att de väljer mål som är 

väl utformade och ligger i linje med den övergripande visionen och strategin som 

företaget har. Detta är ett sätt för företaget att på ett enkelt sätt kunna koppla ihop den 

övergripande strategin till den kortsiktiga operativa verksamheten genom att samtliga 

anställda arbetar efter målen. (Beamon, 1999) 

Mätning: I detta steg behandlas de faktiska mätningarna. Företaget beslutar vem som 

utför dem, hur ofta och hur resultatet samlas in. (Olve et al, 2004) 

Analys och utvärdering av resultat: I detta steg sätts rutiner upp för hur prestationer 

utvärderas och följs upp. Företaget ska ha tydliga handlingssätt om vad de ska göra om 

måluppfyllelse nås och inte nås. (Svensson, 1997) 

Val av 
mått 

Definiering 
av mått 

Val av mål Mätning Analys 

Figur 1.2  PM-process modellen 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Studiens problemfrågor är uppdelade efter PM-processens fem steg i ordningsföljd. 

Vidare är vår problemdiskussion uppdelad för att problematisera varje problemfråga 

separat. 

 

Vilka mått passar Rottne industris reservdelslager? 

 

”Whats get measured gets done” är ett etablerat ordspråk som argumenterar för vikten 

av att mäta prestationer. Ifall inget mäts eller utvärderas är risken stor att utvecklingen 

stannar inom företaget och när förbättringar väl görs blir de inte korrekt utförda. En 

prestation kan definieras som något som har åstadkommits, genomförts eller som i 

framtiden skall genomföras eller utföras. Genom mätning av prestationer kan företag 

säkerhetsställa att företaget utvecklas i den riktning som är planerat. Att göra mätningar 

inom vald verksamhet brukar benämnas prestationsmätningar, dessa 

prestationsmätningar brukar genomföras genom användning av mått som kvantifierar 

företags olika prestationer inom verksamheten. (Ax et al, 2005). Avsaknad av mått inom 

verksamheten kan enligt Neely (1998) vara utvecklingshämmande. 

 

Även Rottnes lagerchef (14-02-07) tar upp avsaknad av mått som ett problem för 

reservdelslagret. Genom att mätning inte sker inom lagret tappar Rottne industri 

förmågan att belysa problemområden och förbättringsarbetet blir hämmande. 

Lagerchefen (14-02-07) menar att nödlösningar sker när problem uppstår, till exempel 

korrigeras felplock endast genom att en ny order läggs utan någon dokumentation sker 

kring vilken artikel som blev felplockad och hur det skedde. Vidare berättar lagerchefen 

(14-02-07) att reservdelslagret kan producera begränsad information om vart problem 

uppstår, detta betyder att när problem uppstår inom lagret saknas det i många fall 

spårbarhet om var och hur problemet uppstod. Detta leder till att ledningen 

tillhandahålls bristfällig information vilket försvårar företagets verksamhetsstyrning och 

dess arbete att jobba enigt i “rätt riktning”. 

 

Vad som avser “rätt riktning” för Rottne industri kommer att skilja sig beroende på 

vilken del inom verksamheten och vilka kunder som fokuseras. Rottne industri har, som 
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nämnt innan, två typer av kunder (återförsäljare och slutkund). Kundkraven varierar 

mellan de två grupperna. Det är viktigt att samtliga anställda på Rottne industri förstår 

skillnaderna mellan kundkraven och vad de innebär för det dagliga arbetet. (Lagerchef, 

14-02-07) 

 

Hur kan dessa valda mått definieras? 

 

När företag utför mätningar är det av stor betydelse att hela företaget är medvetna om 

hur måtten är definierade, det är viktigt för företag att måtten definieras tydligt. Dåligt 

definierade mätetal kan leda till att felaktiga beteenden uppstår i organisationen. Om det 

finns otydlighet och tveksamheter kring hur företaget mäter ett visst mått kan det leda 

till att olika anställda/olika avdelningar tyder måttet på olika sätt, vilket medför att 

resultaten blir felaktiga och lämnar utrymme för tolkning. (Neely & Bourne, 2002) 

 

Problem som uppstår när måtten är felaktigt definierade är ofta ett resultat av att måtten 

inte är tillräckligt genomtänkta. Vid definition av mått är det viktigt att utvecklaren 

lägger ned tillräckligt med tid och ställer sig frågorna; Vilket beteende kommer 

mätetalet att leda till   r detta beteende företaget strävar efter    eely   Bourne, 2  2  

Enligt lagerchefen (14-04-01) är det av stor betydelse att måtten är korrekt utformade. 

Detta för att kunna minska de tvetydigheter som kan uppstå inom företaget. Det är 

också viktigt att måtten verkligen avser att mäta de prestationer som skapar kundvärde 

för Rottne industris kunder. 

 

Vilka mål passar Rottne industris reservdelslager? 

 

Målen för respektive mått påverkar hur funktionsdugliga måtten blir för företagets 

styrning. Det är viktigt att målen och måtten är relevanta för företaget samt att de hålls 

uppdaterade. (Svensson, 1997) Det är av stor vikt för företaget att de utformar mål och 

mått som baseras på strategin och företaget inte bara mäter för mätandets skull   eely, 

1998).  eely  1998:31  beskriver detta fenomenet enligt: “Measure the wrong things 

and things will go wrong”. Enligt (Neely, 1998; Simmons, 2000; Ax et al, 2005) kan 

avsaknad av mål i en verksamhet leda till en rad negativa konsekvenser, sammanfattade 

enligt nedan: 
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 Försämrad styrning - Utan tillförlitligt beslutsunderlag tas viktiga strategibeslut 

utan en stabil grund och kan försvåra företags framtida 

strategiimplementeringar, resursallokering, styrning och i förlängningen deras 

lönsamhet.  eely  1998:2  skriver “You can’t manage what you can’t measure”. 

Detta medför också minskad möjlighet att koppla den operativa verksamheten 

till långsiktig strategi. 

 Spretig organisation - Saknar underlag för att kommunicera vad som är viktigt 

för företaget att fokusera på, vad som förväntas och vad som har presterats. 

(Simmons, 2000) 

 Försämrad extern kommunikation - Försämrar förmågan av att kunna ge sina 

intressenter en bra helhetsbild om företagets utveckling och framtida utsikter. 

(Ax et al, 2005) 

 Dålig kännedom av företagets styrkor och svagheter - Företaget kan få svårt att 

identifiera och bibehålla/förstärka sina konkurrensfördelar om de inte mäts upp 

och jämförs. (Neely, 1998; Simmons, 2000, Ax et al, 2005) 

 

När logistiska mål formuleras är det viktigt att företag hittar en balans mellan 

leveransservice, kapitalbindning och logistikkostnader. De tre delarna är 

sammankopplade till varandra vilket innebär att höga och ambitiösa mål inom 

exempelvis leveransservice kommer att påverka logistikkostnader och kapitalbindning. 

(Lumsden, 2012) Enligt lagerchefen (14-03-19 och inköpschefen (14-03-19) är denna 

balans mellan leveransservice, kapitalbindning och logistikkostnader av stor vikt för 

Rottne industri. Inköpschefen (14-03-19) utvecklar detta resonemang och menar att om 

reservdelslagret skall ha en hög leveransservice är det viktigt att kostnaderna inte når 

några “fantasisummor” utan att Rottne industri måste hitta en bra balans mellan de tre 

delarna. Vidare är det viktigt att de mål som sätts inom den logistiska målmixen speglar 

den balans som företaget strävar efter och att målen sätts i linje med företagets strategi. 

(Lumsden, 2012). 

 

Hur ska mätningar av dessa mått utföras? 

 

Det är viktigt att riktlinjer finns för hur mätningarna utförs och hur resultatet av 

mätningarna rapporteras. Det är också av stor vikt att tydliga ansvarsfördelningar görs. 
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Att företaget utser nyckelpersoner för utvalda mått och mål och ger dem möjlighet och 

befogenhet för att använda de hjälpmedel för att nå de uppsatta målen. (Svensson, 1997) 

 

Lagerchefen (14-04-01) ser utdelning av ansvarsområden som en viktig del vid mätning 

av prestationer. Om inte ansvarsområden fördelas finns det risk att de mått som har 

blivit fastställda inte mäts och att ingen tar ansvar för att de mål som måtten avser att 

mäta inte uppnås och följaktligen de bakomliggande förbättringsåtgärderna kring 

prestationen. 

 

Hur kan resultatet av dessa mätningar analyseras och utvärderas? 

 

Uppföljning och utvärdering är en central aktivitet inom PM-system. Uppföljning 

innebär att information samlas in och analyseras som sedan kan användas för att göra 

eventuella korrigeringar inom en verksamhet. Uppföljning hjälper företag att identifiera 

områden inom verksamheten där det finns utrymme för förbättringar så att de kan 

korrigera dessa och lättare uppnå sina mål. (Patton, 2002). Enligt Braz et al (2011) är 

analysen av utfallet från mätningarna av stor vikt. Analysen ska säkerställa att målen 

och måtten går i enhet med strategin och omvärldsförändringar samtidigt som den 

identifierar vart inom verksamheten förbättringar kan ske. 

 

Enligt Taticcihi & Balachanadran (2008) är analys av mätningars utfall viktigt för att 

företaget ska uppnå ständiga förbättringar samt att PM-systemet inte ska stagnera, det 

vill säga att systemet blir utdaterat och ouppdaterat. Olve et al (1999) menar att många 

företag får en känsla av att vara “i hamn” när målen och måtten är implementerade att 

man glömmer att utvärdera dem löpande. Detta kan leda till att PM-systemet tappar 

sambandet mellan måtten, målen och strategin. 
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1.3 Frågeställningar 

 

 

Vilka mått passar Rottne industris reservdelslager? 

Hur kan dessa valda mått definieras? 

Vilka mål passar Rottne industris reservdelslager? 

Hur ska mätningar av dessa mått utföras? 

Hur kan resultatet av dessa mätningar analyseras och utvärderas? 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att utveckla ett performance management-system åt Rottne industris 

reservdelslager i avsikt att ge företaget en utgångspunkt för kontroll och styrning av deras 

prestationer inom reservdelslagret. 

 

1.5 Disposition 

Arbetets inledningskapitel innefattar initialt en bakgrundsbeskrivning, 

företagsbeskrivning samt en problemdiskussion. I bakgrundskapitlet definieras 

reservdelslogistik samt performance management och dess fem utvecklingssteg. I 

problemdiskussionen problematiseras de fem frågeställningar som författarna valt att 

använda i studien separat. Studiens problemfrågor avser att behandla var sitt steg i PM-

processen. Följaktligen är studien strukturerad kring de fem stegen där varje 

problemfråga besvaras var och för sig. I studiens sista slutsats knyts slutsatserna från 

samtliga problemfrågor samman och ett PM-system kan utformas. 

 

Efterföljande metodkapitel lägger grunden till vårt tillvägagångssätt och stärker studiens 

möjlighet att reproduceras. Kapitlet behandlar bakgrund till ämnesval, 

undersökningsdesign, forskningsansats, forskningsmetod, urval, val av synsätt, 

sanningskriterier samt etiska överväganden.  

 

Den första problemfrågan behandlar val av mått och resulterar i ett antal grupper med 

logistikmått som anses vara viktiga för PM-systemet. Resultatet backas upp teoretisk 

med vanliga logistikmått inom reservdelsindustrin och empiriskt med grundlig data om 

hur Rottne industri skapar värde för sina kunder samt hur deras plockprocess och 
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orderprocess ser ut. Orderprocessen illustreras genom en enkel modell. I empiriavsnittet 

särskiljs också vecko- och dagsorders inom Rottne industri som är en viktig del senare i 

arbetet. Grupperna av logistikmått delas i analyskapitelet in i A- och B-kategorier. 

 

Den andra problemfrågan handlar om definiering av mått. Kapitlet ger läsaren ett 

förslag på hur både empiriskt och teoretiskt valda mått definieras. Den tredje 

problemfrågan handlar om val av mål där resultatet delats in i två delar. Dels en del som 

handlar om hur mål bör utformas och dels en del som handlar om hur mål-nivåer bör 

sättas inom Rottne industris PM-system. I delen där mål-nivåer behandlas läggs fokus 

på vilka mål som är viktiga för Rottne industri och samspelet mellan dem. I den fjärde 

problemfrågan behandlas mätning. Resultatet från denna fråga handlar om hur företaget 

bör mäta sina mått, hur ofta och hur resultatet bör rapporteras. Den sista problemfrågan 

handlar om analys och utvärdering av resultat. Avslutningsvis följer en övergripande 

slutsats som är baserad på slutsatserna av samtliga problemfrågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågeställning 5: 

Teori Empiri Analys 

Frågeställning 4: 

Teori Empiri Analys 

Frågeställning 3: 

Teori Empiri Analys 

Frågeställning 2: 

Teori Empiri Analys 

Frågeställning 1 

Teori Empiri Analys 

Metod 

Inledning 

Övergripande slutsats 

Figur 1.3. Arbetets disposition 
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2. Metod 

I detta avsnitt kommer tillvägagångssätt och de metodval som författarna gjort under 

studiens arbetsgång presenteras. Bakgrund till ämnesval, undersökningsdesign, 

forskningsansats, forskningsmetod, datainsamling, urval, val av synsätt, sanningskriterier 

samt etiska överväganden kommer att redovisas. 

 

 

2.1 Bakgrund till ämnesval 

Författarna kom genom “Go-tech”s hemsida i kontakt med Rottne industri. Företaget 

hade inget förbestämt uppdrag men genom samtal kunde ett problemområde diskuteras 

fram och ett uppdrag som gick ut på att skapa ett Performance management-system 

fastställdes. 

 

2.2 Undersökningsdesign 

 

För att genomföra denna studie har författarna valt undersökningsdesignen fallstudie. 

Enligt Yin & Nilsson (2007) möjliggör fallstudien en ingående och grundlig 

undersökning av ett objekt. Detta bedömer författarna som nödvändigt för att 

genomföra denna studie. Fortsättningsvis menar Yin & Nilsson (2007) att fallstudier är 

lämpliga när studien syftar till att besvara frågeställningar som “varför” eller “hur”, 

vilket också grundar författarnas val av undersökningsdesign. 

 

Fallen är ofta djupgående och detaljerade samt genomförs med begränsningar inom tid 

och rum (Yin & Nilsson, 2007). Vidare menar Yin & Nilsson (2007) att fallstudier 

lämpar sig för studier som behandlar aktuella skeenden. Till skillnad från till exempel 

historiska studier rymmer fallstudien två extra empiriska belägg, observationer av de 

skeenden som studeras och intervjuer med personer som varit med om 

händelseförloppet. (Yin & Nilsson, 2007) Avslutningsvis gällande undersökningsdesign 

menar Yin & Nilsson (2007) att en förutsättning vid utförande av fallstudier är att 

författaren ska ha en klar bild av ämnesområdet och inte låta skevheter och felaktiga 

uppgifter låta påverka studien. Det är alltså av stor vikt att författaren är väl påläst och 

kunnig inom området. Vid inledningen av detta projekt började därför författarna med 

att läsa på området för att skapa sig en bra bild av ämnesområdet. 
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2.3 Forskningsansats 
 

Denna studie kommer att tillämpa en abduktionsansats som är den vanligaste 

forskningsansatsen vid fallstudier (Alvesson & Sköldberg, 1994). Författarna till denna 

studie menar att tidigare teoretisk kunskap inom det valda studieämnet har påverkat 

utförandet av studien. Detta i sin tur talar för att abduktion som forskningsansats 

kommer att användas. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Författarna kommer att studera 

teori parallellt med insamling av empiri och därefter göra en utförande analys och 

komma fram till välgrundade slutsatser. Vidare har de teoretiska förkunskaperna legat 

till grund för studiens inledande inriktning som sedan förändrades när ny kunskap inom 

de valda studieämnet införskaffades. Varför teori och empiri insamlades parallellt är för 

att författarna inte på förhand kunde förutse vilka teoretiska områden som kommer att 

behandlas i studien. 

 

2.4 Forskningsmetod 
 

Författarna har valt en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden 

innebär att stor tyngd läggs vid ord och inte kvantifiering av data när insamling och 

analysering sker. (Bryman & Bell, 2003) Vilket går i linje med denna studie då den 

största delen av insamlad data kommer ifrån intervjuer och observationer. Kvalitativa 

forskare vill främst se världen med undersökningspersonernas ögon, beskrivning och 

kontext, process, flexibilitet, strukturlöshet samt begrepp och teori som resultatet av 

forskningsprocessen. Kvalitativa forskare vill uppfatta den sociala verklighet, som ofta 

innefattar människor och vad det är som händer i deras verklighet. (Bryman & Bell, 

2003) Tonvikt på process innebär att forskarna vill beskriva hur skeenden och mönster 

förändras och utvecklas över tiden. Detta innebär att kvalitativa forskare med hjälp av 

ett process-tänk försöker förstå socialt liv. (Bryman och Bell, 2003) 

 

Brist på struktur samt flexibilitet innebär att forskarna låter strukturen vara så minimal 

som möjligt, detta för att för öka möjligheten att fånga det perspektiv som de studerande 

personerna har. (Bryman och Bell, 2003) Den sista fokuseringen är begrepp och teori 

som har sin grund i data. Förhållandet mellan begrepp och teori är oftast något som de 
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kvalitativa forskarna brukar komma fram till genom ett induktivt arbetssätt. (Bryman & 

Bell, 2003) 

 

2.5 Datainsamling 
 
2.5.1 Insamling av teoretisk data 

Teoretisk data har samlats in genom ekonomistyrning- och logistikrelaterad litteratur. 

Data från vetenskapliga artiklar har samlats in genom sökmotorerna Onesearch, Google 

scholar och Business source premier. 

 

Sökord: Performance management, performance management process, performance 

management system, performance measurement, spare part logistics, aftermarket 

logistics, target setting. 

 

2.4.2 Insamling av empirisk data 

Insamling av primär empirisk data har skett genom intervjuer och observationer. Två 

intervjutekniker som använts för insamling av empirisk data inom denna studie är semi-

strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer innebär att 

forskaren har en intervjumall med uppställda frågor som följs. Intervjuaren har även 

möjlighet att avvika från sin intervjumall och ställa följdfrågor. Den andra tekniken som 

använts är ostrukturerade intervjuer som kan liknas ett vanligt samtal mellan två 

personer. Intervjuaren ställer öppna frågor som respondenten själv får avgöra hur 

“fylligt” svaret ska vara. Vid användning av denna teknik används inte någon 

intervjumall. (Bryman & Bell, 2003) 

 

Den andra insamlingsmetoden är deltagande observation som innebär att forskaren 

under en längre tid engagerar sig i en social grupp. Forskaren iakttar gruppens 

beteenden samt lyssnar på vad som sägs, utifrån vad forskaren observerat skapar han sig 

en bild av den sociala miljön. (Bryman & Bell, 2003) 

 

Valet av uppdrag har krävt att vi skapar oss en djup förståelse för verksamheten. För att 

göra detta på ett så verklighetstroget sätt som möjligt har vi använt oss utav semi- och 

ostrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer gav oss möjlighet till avspända 
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träffar där vi kunde föra en dialog med våra intervjupersoner. Utifrån intervjupersonens 

svar ställde vi sedan följdfrågor där vi bad dem att förklara mer eller utförligare för att 

de skulle återge en så korrekt bild av verksamheten som möjligt. Fördelen med semi-

strukturerade intervjuer jämfört med strukturerade intervjuer är att semi-strukturerade 

intervjuer är mer flexibla och möjligheten att anpassa intervjun beroende på vad 

respondenten svarar är större (Bryman & Bell, 2003). Deltagande observationer har 

också genomförts för att få en djupare förståelse av företagets verksamhet. Författarna 

har genomfört en intervju med en reservdelssäljare anställd av en konkurrerande 

verksamhet. 

 

2.4.2.1 Intervjupresentation 

 

Namn: Titel: Typ av intervju: Intervjuform: Datum: 

Gullwie 

Åkesson 

Lagerchef Personligt möte Semi-

strukturerad 

14-01-14 

Gullwie 

Åkesson 

Lagerchef Personligt möte Semi-

strukturerad 

14-02-07 

Jan-Åke 

Björck 

Inköpschef Personligt möte Semi-

strukturerad 

14-03-19 

Gullwie 

Åkesson 

Lagerchef Personligt möte Semi-

strukturerad 

14-03-19 

Jörgen 

Ivarsson 

Försäljningschef, 

Norden 

Telefonintervju Semi-

strukturerad 

14-03-19 

Gullwie 

Åkesson 

Lagerchef Personligt möte Ostrukturerad 14-04-01 

Titti Johansson Controller Personligt möte Semi-

strukturerad 

14-04-01 

Gullwie 

Åkesson 

Lagerchef Telefonintervju Ostrukturerad 14-04-07 

Anonym Reservdelssäljare, 

Anonymt företag 

Telefonintervju Ostrukturerad 14-05-08 

 

Tabell 2.1 – Intervjupresentation 

 

 

2.4.2.2 Insamling av sekundär empirisk data 

Vi har samlat in sekundär empirisk data från företagets intranät samt deras hemsida. 

Detta för att få en djupare insyn i företaget, dess historia och verksamhet. 
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2.6 Urval 

I denna studie använde forskarna ett icke- sannolikhetsurval där intervjupersoner väljs 

ut specifikt för studiens mål. Ett icke- sannolikhetsurval innebär att intervjupersonerna 

inte har samma möjlighet att bli utvalda samt att det inte går att räkna ut sannolikheten 

för att bli utvald. Det finns tre olika former av icke- sannolikhetsurval. Den första är 

bekvämlighetsurval som består utav personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga 

väljs ut. Det andra urvalet är snöbollsurval som innebär att forskaren tar kontakt med ett 

fåtal respondenter och använder sedan dessa för att få kontakt med ytterligare 

respondenter. Det tredje urvalet är kvoturval som innebär att forskaren utifrån en mängd 

olika kategorier väljer ut vilken eller vilka kategorier som är relevanta för studien. 

(Bryman och Bell, 2003) 

 

Författarna gjorde ett snöbollsurval. Studien inleddes med att författarna fick kontakt 

med Rottne industris lagerchef och ett par intervjuer genomfördes. Lagerchefen hjälpte 

sedan författarna att få kontakt med inköpschef och försäljare inom företaget. 

 

2.7 Vetenskapligt synsätt 

Inom vetenskapligt synsätt skall två vägval göras. Ett gällande epistemologi och ett 

gällande ontologi. Epistemologi handlar om vad som anses vara godtagbar kunskap. 

(Bryman & Bell, 2003). Inom epistemologin finns det två olika synsätt; positivismen 

och hermeneutiken. Författarna valde det positivistiska synsättet som enligt (Bryman & 

Bell, 2003) är naturvetenskapligt inriktat vilket betyder att kunskap ska vara objektiv, 

värderingsfri och utan känslor.  Författarna har ej reflekterat över gömda åsikter och 

budskap som den empiriska data intervjuerna resulterat i. Empiriskt grundade vägval 

har gjorts när lämpliga mått vals ut, hur de ska definieras och hur företaget sätter upp 

mål för måtten. I dessa fall har endast intervjuerna tolkats bokstavligt för att undvika 

missvisande tolkningar. Anledningen till att detta gjorts är att den empiriska datan ska 

ge en objektiv grund till efterföljande analys. 
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Det andra vägvalet som är gjort gäller ontologi som handlar om “vad som finns”. I 

likhet med epistemologin finns det två olika synsätt inom ontologin; objektivismen och 

kontruktionismen. Författarna har valt objektivismen som enligt Bryman & Bell (2003) 

innefattar att sociala ting och dess betydelse är oberoende av hur människor uppfattar 

den och där forskaren inte heller kan påverka dess egenskap (Bryman & Bell, 2003). 

 

2.8 Sanningskriterier 

 

Enligt (Yin & Nilsson, 2007) finns det fyra olika sanningskriterier som ska 

uppmärksammas vid en fallstudie. Dessa är begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet och reliabilitet. 

 

2.8.1 Begreppsvaliditet 
 

Begreppsvaliditet innebär att studiens centrala begrepp presenteras för läsaren för att 

tydliggöra vilken definition som fallstudien berör. Fallstudieforskare utformar 

operationella mått för de studerade begreppen i studien. (Yin & Nilsson,a 2007) 

Studiens begreppsvaliditet har dels säkrats genom att genomförda intervjuer har spelats 

in, sparats, diskuterats och återuppspelats vid oklarheter som kan ha lett till 

misstolkningar. Begreppsvaliditeten har också säkrats genom att flertalet empiriska 

källor använts vid kritisk data som har stor inverkan på studien. På så vis kan enstaka 

åsikter från intervjupersoner eller misstolkningar minimeras, det skapar också en 

tydligare bild av Rottne industris verksamhet. Vi har även låtit personal på Rottne 

industri ta del av studien löpande för att de ska kunna korrigera eventuella misstag. På 

så sätt har vi säkerställt att vi har förstått verksamheten på ett korrekt sätt. 

 

2.8.2 Intern validitet 
 

Intern validitet handlar om huruvida en studies slutsats tydligt kan härledas från 

insamlad data. (Bryman & Bell, 2003) När en studies samband och slutsatser är korrekta 

uppstår intern validitet. Intern validitet kan uppnås genom tillvägagångssätt som att 

formulera förklaringar, rivaliserande förklaringar samt logiska modeller. (Yin & Nilsson 

2007) I denna studie har den interna validiteten stärkts genom att sambanden förklaras 

och stärks både genom empiriska och teoretiska källor. Utöver detta har författarna 
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diskuterat, studerat och gjort sig uppmärksamma på faktorer och möjliga samband som 

skulle kunna leda till felaktiga slutsatser. 

 

2.8.3 Extern validitet 
 

Extern validitet handlar om till vilken utsträckning en studies resultat kan generaliseras 

utöver det specifika fallet (Bryman & Bell, 2003). Yin & Nilsson (2007) förklarar att då 

fallstudier är djupgående i ett specifikt fall kan det vara svårt att generalisera data från 

en studie till en annan. Yin & Nilsson (2007) menar dock att så kallad analytisk 

generalisering är tillämpbar inom fallstudier. Med det menas att utvecklade teorier kan 

generaliseras och kan vara tillämpbara i andra studier med liknande förutsättningar. 

Målsättningen med denna studie gällande extern validitet är att företag i liknande 

situation skulle kunna använda resultatet från denna studie vid införande av 

prestationsmätningssystem i deras verksamhet. 

 

2.8.4 Reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om huruvida om exakt samma studie genomföras igen och om hur 

dess resultat skulle överensstämma med den aktuella studiens resultat. Reliabilitet är 

viktigt för att minimera fel och skevheter i den aktuella studien. (Bryman & Bell, 2003). 

Yin & Nilsson (2007) menar att ett tillvägagångssätt för att undvika låg reliabilitet inom 

studien är att vara noggrann med att visa studiens tillvägagångssätt. Denna studies 

reliabilitet har stärkts genom att tillvägagångssättet dokumenterats på så tydligt och 

konkret sätt som möjligt tidigare i detta kapitel. Utöver detta har reliabiliteten stärkts 

genom att intervjuguider har bifogats och att det som framkommit under våra intervjuer 

har dokumenterats. 

 

2.9 Etiska överväganden 
 

Enligt Bryman & Bell (2003) finns det ett antal olika etiska riktlinjer och principer som 

skall tas i beaktning vid insamling och behandling av empiriskt material. Bryman & 

Bell (2003) presenterar fyra olika krav en studie ska uppfylla för att inte bryta dessa 

etiska principer:   

 Det ska inte uppstå någon skada för deltagarnas del.   
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 Det ska inte förekomma någon brist i samtycke från deltagarna sida.   

 Studien ska inte inkräkta på privatliv. 

 Det ska inte förekomma någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller 

undanhållande av viktig information. 

 

Författarna har haft de ovan nämnda etiska principer i åtanke under studiens utförande 

för att säkerställa att några etiska övertramp inte sker. Information har delgetts till 

intervjupersonerna så att de på så sätt har medtycke till vad som samlats in och på sätt 

kan bekräfta eller dementera den insamlade informationen. Studiens syfte är också helt 

öppet så att inte falska förespeglingar om undersökningen uppkommer, samt att studien 

har utförts på så sätt att inskränkning på någons privatliv inte förekommit och att det 

inte funnits någon risk att information kan skada någon av intervjupersonerna. 

 

2.10 Metodsammanfattning 

 

Undersökningsdesign: Fallstudie 

Forskningsansats: Abduktion 

Forskningsmetod: Kvalitativ metod  

Insamling av data: Primär data (ostrukturerade intervjuer, 

semi-strukturella, observationer) 

Sekundär (hemsida, facklitteratur, 

artikeldatabaser)  

Epistemologiskt synsätt : Positivism 

Ontologiskt synsätt: Objektivism 

Sanningskriterier: Begreppsvaliditet, extern validitet, intern 

validitet, reliabilitet 

Etiska överväganden: Ingen skada för deltagarnas del. 

Ingen brist i samtycke från deltagarna 

sida. Inte inkräkta på privatliv. 

Ingen form av bedrägeri, falska 

förespeglingar eller undanhållande av 

viktig information. 
Tabell 2.2 - Metodsammanfattning 
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3. Vilka mått passar Rottne industris reservdelslager  

Kapitlets teoretiska referensram består av förklaring av ämnesområdena strategi, 

performance management, PM- processens första aktivitet samt logistiskmått. I det 

empiriska avsnittet beskrivs Rottne industris strategi, hur företaget differentierar sig, 

reservdelslagret, orderprocessen av reservdelar, som illustreras i form av en modell samt 

hur Rottne industri skapar kundvärde.  

 

3.1 Teori  

3.1.1 Strategi 

Enligt Mintzberg (1998) kan strategi definieras som en plan, det vill säga som en 

medveten och utstuderad vägledning till att nå formulerade mål. Vidare förklarar Ax et 

al (2009) att det inte finns någon standardmall för hur innehållet eller omfattningen på 

en strategi skall se ut, men många strategier klargör frågor som; vilka 

konkurrensfördelar företaget avser att utveckla, hur hot från konkurrenter skall mötas, 

vilka resurser som krävs, vilken kompetens som krävs och hur den skall säkerställas 

samt företagets styrkor och svagheter samt möjligheter och hot i omvärlden. Småföretag 

bedriver vanligen en ganska homogen verksamhet och har därför oftast en eller ett fåtal 

strategier för verksamheten. Större företag har vanligen fler strategier då det oftast finns 

flera verksamhetsinriktningar vilka arbetar med skilda strategier. (Ax et al, 2009) 

 

3.1.2 Performance management 
 

Cokins (2004) menar att PM-system hjälper företag att mäta och uppnå effektivitet 

genom likriktning av företaget. Detta görs genom att en företagsstrategi formuleras, 

denna långsiktiga strategi bryts ned till kortsiktig operationell strategi genom PM-

systemet. Tanken är att företaget ska fokusera på att rätt saker görs inom organisationen. 

(Cokins, 2004) 

 

Att mäta prestationer att sätta upp mål och mått kan ses som en viktig förutsättning för 

förbättringsarbete. Detta har blivit vedertaget antaget bland företag på senare tid, vilket 

har lett till att prestationsmätningsystem utökats till PM-system. Fördelen med PM-
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system jämfört med enkla mätsystem är att PM-system möjliggör bättre integration 

mellan avdelningar i företag och separata funktioner i värdekedjan. (Lohman, 2004) 

 

Det har enligt Lohman (2004) blivit viktigare för företag att använda PM-system i sina 

värdekedjor. PM-systemet används som ett hjälpmedel för att kunna integrera och styra 

hela värdekedjan. (Lohman, 2004) 

 

3.1.3 PM-processens första steg – Val av mått 
 

Första steget i PM- processen är att välja ut mått, enligt Olve et al (1999) är de viktigt 

att de mått som väljs går i linje med företaget strategi, vision och kritiska 

framgångsfaktorer. Vidare beskriver Olve, et al (1999) att den största utmaningen vid 

val av mått är att skapa tydliga länkar och en balans mellan de olika avdelningarna i 

företaget. Han menar också att det är viktigt att kortsiktiga förbättringar inte står i 

konflikt med de långsiktiga målen. 

 

Det är en svår uppgift att bestämma vilka mått som företag skall använda. Enligt Ittner 

& Lackner (2003) finns det fyra misstag som företag ofta gör gällande prestationsmått. 

Det första misstaget är att företagen inte kopplar måtten till företagets strategi. Det 

andra misstaget är att företaget inte bekräftar kopplingen, detta innebär att företaget inte 

bekräftar att förbättringar i icke- finansiella prestationsmått leder till framtida 

förbättringar i finansiella resultat. Det tredje misstaget är att företag inte sätter rätt 

prestationsmål. Det kan ta en tid innan de förbättrade måtten ger utslag på det avsedda 

området. Genom att uppskatta när de icke finansiella måtten kommer att löna sig och 

hur stor effekt de kommer att ha, kan företaget sätta låga finansiella mål som sedan kan 

justeras uppåt. Det sista misstaget är att företag mäter fel. Detta inkluderar att företag 

mäter fel objekt eller att mätningen genomförs felaktigt. Företag samlar ibland in data 

innan de har bestämt sig för vad de ska mäta och mäter endast det som är lätt att mäta 

och misslyckas med det som är strategiskt viktigt att mäta. (Ittner & Lackner, 2003) 

 

Enligt Ax et al, (2002) bör företag ej använda sig utav för många prestationsmått, 

författarna menar att det finns risk för att styrsystem blir för komplexa och omfattande 
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om företag använder sig av för många olika mått. Vidare säger Ax et al, (2002) att 

måtten bör vara väl utvalda så att rapporterna blir lättöverskådliga. Kaplan & Norton 

(1999) rekommenderar att företag använder mellan 15-25 mått för att användbarheten 

ska hållas så hög som möjligt.  

 

Whalen (2003) pratar om vikten av att de prestationsmått som företaget formulerar är 

baserade på företagets bästa och inte på företagets individer. Att använda allt för många 

mått skapar oftast förvirring och kan leda till att hela mätsystemet kollapsar, därför är 

det viktigt att företag väljer att mäta de processer som verkligen är viktiga för företaget. 

(Whalen, 2003) 

 

(Lohman, 2004) menar att fokus vid utveckling av PM-system ska ligga på att utveckla 

mål och mått baserade på företagets strategi. (Lohman, 2004) Medori & Steeple (2000) 

menar att företag bör göra en jämförelse av önskade mått med befintliga mått. Detta för 

att identifiera vilka mått som används, vilka av de befintliga måtten som inte längre är 

relevanta, och identifiera de “luckor'' som existerar där nya mått kommer att behövas. 

Maskell (1992); Olwe (1999) för ett resonemang att måttens syfte främst ska vara att 

belysa områden där förbättringar behövs samt att underlätta förbättringsarbete. 

 

3.1.4 Logistikmått 
 

Enligt Lumsden (2012) finns det tre viktiga logistikmåttgrupper; leveransservice, 

logistikkostnader och kapitalbindning. 

 

3.1.4.1 Leveransservice 

Servicemått avser att mäta den intäktsskapande delen i logistik, leveransservice. 

Leveransservice är ett övergripande begrepp som handlar om företagets prestation 

gentemot kund. Att bara konstatera att leveransservicen är hög, bra eller god räcker inte 

enligt Lumsden (2012) utan en ytterligare specificering måste göras. En bra 

leveransservice kan innebära flera saker, det kan vara att företaget är snabba på att 

leverera, alltid håller vad som lovats eller att distributionen är säker och att 
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transportskador aldrig förekommer. (Lumsden, 2012) Leveransservice kan enligt 

Gunasekaran et al (2004) mätas genom att begreppet bryts ned till delbegrepp; 

 

Leveranstid - Är normalt det människor kopplar ihop med leveransservice. Leveranstid 

kan definieras som den tiden från beställning till leverans. Enligt Gunasekaran et al 

(2004) är leveranstid tillsammans med leveranspålitlighet det viktigaste 

prestationsmåttet för företag. 

 

Leveransprecision - Beskriver förmågan att leverera order “rätt tid”.  Lumsden, 2 12   

Orderkvalitet - Beskriver företags förmåga att leverera orders som består av rätt typ av 

vara och i rätt kvantitet utan transportskador. (Pfohl & Ester, 1999) 

 

Servicegrad - Beskriver förmågan att kunna leverera direkt från lager till kund. 

(Lumsden, 2012) 

 

Leveransservice inom reservdelslogistik 

 

Pfohl & Ester (1999) har identifierat de viktigaste delbegreppen inom leveransservice 

för reservdelar. Dessa är leveranstid, leveransprecision samt orderkvalitet. (Pfohl & 

Ester, 1999) 

 

Leveranstid påverkar kundens lagernivåer och en längre leveranstid orsakar normalt 

osäkerhet inom kundens materialförsörjning och icke optimala lagernivåer. (Pfohl & 

Ester, 1999) 

 

Leveransprecision som handlar om att kundens beställda order anländer i utlovad tid 

påverkar också kundens lagernivåer. Om leveransprecisionen hålls hög kan kunden 

planera sin verksamhet mer precist och optimera lagernivåerna. (Pfohl & Ester, 1999)  

 

Orderkvalitet i detta fall handlar om att rätt produkt, till rätt mängd anländer till kund 

utan skador. Det är till exempel viktigt att emballage och förpackningar vid transporter 

ger ett tillförlitligt skydd mot skador samt att ordrarna är rättplockade i leverantörens 
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lager. I avseende till produktens kvalitet bör den möta kundens förväntningar och fylla 

sitt syfte. (Pfohl & Ester, 1999)  

 

3.1.4.2 Kostnadsmått 

 

För mätning av logistikkostnader används normalt uteslutande finansiella mått. 

Logistikkostnader mäts för att det är viktigt att utvärdera hur företaget påverkas rent 

ekonomiskt av de logistikstrategier och metoder som görs för att effektivisera flödet av 

produkter. Ett vanligt mått är totala logistikkostnader som byggs upp av ett antal mindre 

kostnadsmått. (Gunsekaran et al, 2004) Logistikkostnader kan delas in i kostnader som 

direkt kan kopplas till materialflöden och kostnader som kopplas till 

produktion/värdeförädling. Relevant för denna studie är materialflödeskostnader, som 

enligt Jonsson & Mattsson (2012) delas in i tre kostnadsposter. 

 

Transport- och hanteringskostnader. Täcker både extern och interna transporter samt 

hantering. Kostnadsposten inkluderar även kapitalbindning för transport- och 

hanteringsutrustning. (Jonsson & Mattsson, 2012) 

 

Lagringskostnader är uppdelade på tre kategorier: kapitalkostnader, 

lagerhållningskostnader och värdeminskningskostnader. Kapitalkostnader förklaras mer 

ingående under 3.1.4.3 Kapitalbindningsmått. (Jonsson & Mattsson, 2012) 

 

Administrativa kostnader. Kostnader som kan kopplas till administrativ personal, 

exempelvis kostnader för ordermottagning, orderbehandling, planering. (Jonsson & 

Mattsson, 2012) 

 

Logistikkostnad inom reservdelslogistik 

 

Priset på reservdelar påverkas naturligt av företags kostnader och företag måste hålla 

sina priser låga för att undvika att potentiella kunder vänder sig till leverantörer som 

tillverkar piratkopierade reservdelar. (Enarsson, 2006) Kostnadsposter som bör 

fokuseras på vid prestationsmätning inom reservdelsindustrin är enligt Gaiardelli et al 
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(2007) kostnader för tekniskt stöd, kostnader för felplock och kostnader för 

transportskador. Pfohl & Ester (1999) menar att kostnader för orderhantering, 

transportkostnader och lagerhållningskostnader är viktiga att övervaka.  

 

3.1.4.3 Kapitalbindningsmått 

Då kunders servicekrav hela tiden ökar är det viktigt att företags kapital är så lönsamt 

som möjligt. Ett sätt att mäta ett företags produktivitet av kapital inom sin 

försörjningskedja är genom kapitalbindning. (Gunsekaran et al, 2004) När företag 

investerar i en tillgång binds kapital som i sin tur påverkar företagets kassaflöde och 

betalningsförmåga. Kapitalbindning påverkar företags lönsamhet direkt men även 

indirekt då den påverkar företagets leveransservice. Ett företags genomsnittliga 

kapitalbindning uttrycker hur mycket kapital som är bundet totalt sett i materialflödet 

eller uppdelat på förråd, produkter i arbete, färdigvarulager och transporter. (Jonsson & 

Matsson, 2005)  

 

Kapitalbindning brukar normalt sett mätas i absoluta tal som lagervärde eller i 

omsättningshastighet. Kapitalbindning kan mätas både på enskild produkt eller för hela 

företaget och kan användas för att jämföra olika avdelningar, produkter eller företag 

mot varandra. (Jonsson & Mattsson, 2005) Enligt Jonsson & Mattsson (2005) är lagrets 

omsättningshastighet det mest korrekta måttet vid jämförelse mellan företag eftersom 

lageromsättningshastigheten visar hur många gånger lagrets genomsnittliga 

kapitalbindning omsätts under en given period.  

 

Kapitalbindning inom reservdelslogistik 

 

Kennedya et al (2001) menar att reservdelslogistik är förenat med osäkerhet. 

Osäkerheten påverkar huvudsakligen i form av oförutsägbar efterfrågan. Tillsammans 

med efterfrågefaktorn och att reservdelslager normalt sett lagerhåller 5-20 gånger fler 

artiklar än vanliga lager är kapitalbindningen ofta förhållandevis hög inom 

reservdelslager. 



  

 

26 

 

Val av 
mått 

Definiering 
av mått 

Val av mål Mätning Analys 

3.2 Empiri 
 

Denna empiridel inleds med en beskrivning av Rottne industris strategi och deras sätt att 

differentiera sig. Sedan beskrivs deras reservdelslager. Detta för att ge läsaren 

nödvändig information för att lättare kunna förstå efterföljande delkapitel, 

orderprocessen av reservdelar. Orderprocessen illustreras avslutningsvis i en modell för 

att ge läsaren en tydlig bild hur orderprocessen förändras beroende på vilken kundgrupp 

som betjänas.  

 

3.2.1 Rottne industris strategi 
 

Rottne industris strategi är att utveckla och tillverka ett komplett utbud av miljövänliga 

och effektiva skogsmaskiner som marknaden efterfrågar. Deras produkter ska hålla hög 

kvalitet, ha modern design och vara bland de ledande inom branschen. Rottne industri 

ska ha en väl utbyggd eftermarknad som sköts av fristående återförsäljare i hela världen. 

(Lagerchef, 14-02-07) 

 

3.2.2 Differentiering 
 

Lagerchefen (14-02-07) och försäljningschefen (14-03-19) menar att Rottne industri 

differentierar sig från sina konkurrenter genom att bedriva en generös 

reservdelsverksamhet. Målsättningen är att Rottne industri ska tillhandahålla full 

täckning av reservdelar till maskiner som är upp till 20 år gamla. Är modellen yngre än 

20 år ska alltså samtliga reservdelar finnas på lagret. Är modellen äldre än 20 år och 

efterfrågad artikel inte finns på reservdelslagret använder Rottne industri sig av sitt 

kontaktnät av skrothandlare och grossister för att hitta delen åt kunden. (Lagerchef, 14-

02-07) På grund av denna differentieringsstrategi menar lagerchefen (14-03-19) att 

minskning av kapitalbindning inte är något som prioriteras högt i dagsläget och inom 

den närmsta framtiden. 

 

Rottne industri reservdelsfunktions differentieringsstrategi visas tydligt genom deras 

unika utbytessystem av reservdelar. Utbytessystemet går ut på att när en kund vill ha en 

del reparerad får den en ny del från reservdelslagret som den kan ta med sig hem direkt. 



  

 

27 

 

Val av 
mått 

Definiering 
av mått 

Val av mål Mätning Analys 

Kundens defekta del lämnar han hos Rottne industri som sedan reparerad denna del och 

lagerför sedan denna i sitt reservdelslager. Kunden behöver dock inte betala för den nya 

delen utan behöver endast betala för reparationskostnaden för den gamla delen som 

lämnades in. Enligt säljare (14-03-19) och lagerchef (14-02-14) är detta utbytessystem 

av reservdelar uppskattat av kunder. Vidare förklarar lagerchefen (14-03-19) att genom 

detta utbytessystem ges kunden en stor möjlighet att få igång sin skogsmaskin så snabbt 

som möjligt och kunden slipper vänta på att den defekta delen skall bli reparerad. 

 
 
3.2.3 Rottne industris reservdelslager 
 

Rottne industris reservdelar lagerhålls både av Rottne industri själva i deras 

reservdelslager men också i externa lager som ägs av deras återförsäljare. Valet att låta 

återförsäljare hålla lager åt dem grundar sig i att företaget vill minimera leveranstiden 

för viktiga reservdelar. Vilka reservdelar som lagerhålls hos återförsäljaren bestäms av 

återförsäljaren själva i samspråk med Rottne industri men det är främst högfrekventa 

delar. (Lagerchef, 14-02-07) 

 

3.2.3.1 Plockprocessen 

 

I nedanstående stycken kommer orderhanteringsprocessen av reservdelar att beskrivas. 

Detta görs för att ge läsaren en uppfattning om hur det går till när en kund efterfrågar 

reservdelar till sin skogsmaskin samt hur Rottne industri agerar när det uppstår en 

efterfråga på reservdelar. 

 

De orders som reservdelslagret hanterar består dels av påfyllnad av återförsäljarens 

lager som kallas veckoorder men också av reservdelar som skickas till återförsäljare för 

direkt leverans till kund, så kallade dagsorders. Veckoorders läggs på utsatt tid varje 

vecka av Rottne industris återförsäljare och ska ankomma till återförsäljaren på bestämd 

veckodag. Dagsorders ankommer till Rottne industri löpande vid efterfrågan och ska 

skickas iväg samma dag som de ankommer. Veckoorders är följaktligen mer 

förutsägbara och skänker reservdelslagret mer tid inom plockprocessen. (Inköpschef, 

14-03-19) 
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Gemensamt för både vecko- och dagsorders är att lagerchefen skriver ut plocklistor som 

specificerar typ och kvantitet av artikel för lagerarbetarna vid orderplock. När ordern 

blivit ihop plockade läggs de på avsedd plats för utgående gods. De lastas sedan in i 

Rottne industris transportörs lastbilar som transporterar reservdelarna till återförsäljaren 

via distributionsterminaler. (Lagerchef, 14-02-07) 

 
3.2.4 Orderprocessen av reservdelar 
 

När efterfrågan av reservdelar uppstår hos en kund bör den inledningsvis slå upp 

problemet i instruktionsboken som medföljer vid köp. Genom instruktionsboken kan 

kunden skapa sig en uppfattning om vad för typ av artikel/artiklar som behövs för att 

åtgärda problemet. Enligt inköpschefen (14-03-19) är nästa steg att kunden ringer till 

återförsäljaren som sålt skogsmaskinen. Om kunden i detta skede inte vet vilken/vilka 

artiklar som behövs är det återförsäljarens uppgift att ta reda på hur problemet ska lösas. 

Enligt lagerchefen (14-03-19) har återförsäljaren blivit utbildad av Rottne industri för 

att kunna serva och underhålla skogsmaskinerna. Försäljningschefen (14-03-19) menar 

dock att den tekniska kompetensen skiljer sig mycket mellan Rottne industris 

återförsäljare. Återförsäljare som befinner sig inom geografiska områden där Rottne 

industri har sålt många maskiner besitter generellt bredare och djupare kompetens av 

skogsmaskinerna än återförsäljare som säljer färre. Återförsäljare med god kompetens 

kan i de flesta fall reda ut problemen och dra slutsatser om vilka reservdelar som 

behövs. Är återförsäljaren osäker på vilka reservdelar som krävs ringer de till Rottne 

industris supportavdelning som i dagsläget sysselsätter tre heltidsanställda. Rottne 

industris supportavdelning hjälper då återförsäljaren att lokalisera vilken reservdel som 

behövs. (Försäljningschef, 14-03-19) 

 

Efter att återförsäljaren har kommit fram till vilken artikel som behövs undersöker han 

om den efterfrågade reservdelen finns i lager. Har återförsäljaren inte den efterfrågade 

reservdelen hemma på lagret kontaktar han Rottne industris reservdelslager och lägger 

en order. I vissa fall har varken återförsäljaren eller Rottnes reservdelslager den 

efterfrågade reservdelen hemma. Då tar en inköpschef från Rottne industri kontakt med 

en leverantör för att undersöka om den kan leverera den efterfrågade reservdelen. I 
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dessa fall levereras reservdelen direkt till slutkunden. Genom att leverantören levererar 

reservdelen direkt till kund minskas den totala leveranstiden och kunden kan få sin 

reservdel snabbare. I vissa fall där det är extremt viktigt för kunden att få den 

efterfrågade reservdelen snabbt kan flygfrakt användas istället för vägfrakt som är det 

vanligaste transportsättet för Rottne industri. (Lagerchef, 14-02-07)  

 

Gällande transporter står Rottne industri för transportkostnaderna vid veckoorders men 

inte vid dagsorders. Lagerchefen (14-04-01) menar dock att transportkostnader och 

andra kostnader som orderkostnad och lagringskostnad inte aktivt pressas i dagsläget. 

Controllern (14-04-01) menar dock att dessa kostnader är bör att övervakas.   
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Figur 3.1 Rottne industris orderprocess 
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3.2.5 Hur Rottne industris reservdelslager skapar kundvärde 
 

Rottne industris kunder kan delas upp i två kundgrupper, slutkund och återförsäljare. 

Slutkunden skapar den yttersta efterfrågan på reservdelar vilket leder till efterfrågan på 

reservdelar hos återförsäljaren som lägger ordrar till Rottne industri. I egenskap av vad 

för typ av del som efterfrågas skiljer sig Rottne industris handlingssätt för att skapa 

kundvärde. 

 

Utifrån reservdelslagrets synvinkel kopplas dagsorders till kunders efterfrågan och 

veckoorders till återförsäljarens efterfrågan. Dagsorderns syfte är att täcka den 

efterfrågan som uppstår då återförsäljaren inte lagerhåller efterfrågad reservdel och 

veckoorderns syfte är att fylla på återförsäljarens lager. När dagsorders behandlas menar 

lagerchefen (14-02-07), inköpschefen (14-03-19) och försäljningschefen (14-03-19) att 

det är av stor vikt att reservdelen/reservdelarna ankommer så snabbt som möjligt till 

kunden och att de ankommer i rätt kvantitet och kvalitet. 

 

Enligt försäljningschef (14-03-19) och inköpschef (14-03-19) är korta ledtider av 

reservdelar vitalt för företaget vid löpande beställningar av reservdelar av slutkund. 

Vidare förklarar försäljningschef (14-03-19) att kunder förväntar sig att få reservdelar 

inom 24 timmar från beställning då det oftast är väldigt dyrt för kunder att ha 

skogsmaskinerna stående och inte i arbete. Detta i sin tur ställer höga krav på Rottne 

industris servicegrad, att de har en förmåga att leverera reservdelar från lager och snabbt 

leverera dem till kund. Försäljningschefen (14-03-19) menar att kunders 

återköpsbenägenhet påverkas märkbart av leveransservicen. Med låg leveransservice 

köper kunden endast ett fåtal maskiner innan de vänder sig till någon av konkurrenterna. 

(Försäljningschef, 14-03-19) 

 

Lagerchefen (14-03-19) menar att dagsorders prioriteras över veckoorders. I en situation 

där materialbrist uppstår kommer veckoordrarna inte alltid att vara kompletta och i 

dessa fall läggs de saknade artiklarna som restorders i Rottne industris lagersystem och 

kommer att läggas på i nästa veckoorder till återförsäljaren. Lagerchefen (14-03-19) 
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exemplifierar vikten av att dagsorders skickas så snabbt som möjligt då Rottne industri 

är villiga att montera ner maskiner i produktion för att täcka efterfrågan på dagsorders 

omedelbart om materialbrist inom lagret uppstår. Det är viktigare att få igång en 

stillastående maskin hos en befintlig kund än att leverera en ny maskin till en kund lite 

senare än avtalat. (Lagerchef, 14-03-19) 

 

Vid veckoorders skiljer sig Rottne industris fokus något. När dessa orders behandlas är 

leveransprecision viktigare, att reservdelarna kommer till återförsäljaren på det datum 

som Rottne industri och återförsäljaren har avtalat mellan varandra. (Lagerchefen, 14-

03-19) 

 

Lagerchefen (14-03-19) påpekar också att det är viktigare att rätt kvalitet, kvantitet och 

rätt reservdel anländer till kund vid dagsorder än vid veckoorder. Då det är viktigt att 

leveransen av dagsorders är felfri ställer detta krav på Rottne industris reservdelslager, 

leverantörer samt återförsäljare. Lagerchefen (14-03-19) förklarar att det är viktigt att 

återförsäljaren skriver in rätt artikelnummer på den efterfrågade reservdelen så att 

Rottnes reservdelslager skickar rätt artikel till återförsäljaren. Det är också viktigt att 

lagerarbetarna på reservdelslagret verkligen plockar rätt artikel i rätt kvantitet så att det 

överensstämmer med kundens efterfrågan och att inga fel uppkommer i plockprocessen.  

 

En annan viktig del är att lagerarbetarna som har lagerfört reservdelarna har placerat 

dom på rätt lagerhylla så att det inte blir fel under plockprocessen. Vidare berättar 

lagerchefen (14-03-19) att det händer att Rottnes leverantör också har gjort fel och 

kanske skickat fel antal eller fel sort av reservdelar till Rottnes reservdelslager. Detta i 

sin tur ställer krav på att Rottnes godsmottagare kontrollerar så att leveransen verkligen 

är komplett och felfri, godsmottagaren i sin tur kan jämföra de mottagna artiklarna med 

likadana artiklar som finns på lagret för att försäkra sig om att det är rätt artiklar som 

har tagits i mot. Lagerchefen (14-03-19) påpekar dock att om godsmottagaren inte har 

någon reservdel att jämföra med på lagerhyllan ökar risken för att fel i leveransen från 

leverantören inte uppmärksammas. Godsmottagaren kollar dock alltid att artikelnummer 

stämmer överens mellan fraktsedel och reservdelarna men att det händer att 

leverantören har skrivit in fel artikelnummer. 
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Lagerchefen (14-03-19) påpekar också vikten av att reservdelarna förpackas lämpligt 

för transport till återförsäljaren. Vid elektronik är det extra viktigt att reservdelarna 

förpackas på ett säkert sätt för att minimera risken för att de skall gå sönder under 

transporten till återförsäljaren. 

 
3.3 Analys 
 
3.3.1 Rottnes strategi 
 

Rottne industris strategiska inriktning grundar sig i att producera miljövänliga 

skogsmaskiner som kunder efterfrågar samt att bedriva en generös 

eftermarknadsverksamhet. Enligt Ax et al (2009) bör ett företags strategi bland annat 

klargöra vilka konkurrensfördelar företaget har. I Rottne industris strategi tydliggörs en 

viktig konkurrensfördel, reservdelsverksamheten. Reservdelsverksamheten har en 

central roll vid utvecklandet av detta PM-system. Det är viktigt för Rottne industri att 

bevara sin konkurrensfördel och att fortsätta förbättra sin prestation inom 

reservdelslagret för att behålla sin position på marknaden. (Lagerchef, 14-01-14) 

 

3.3.2 Performance management och strategi 
 

Enligt Cokins (2004) ska ett PM-system grunda sig i företagets strategi. Detta för att 

säkerställa att företaget jobbar i rätt riktning mot ett gemensamt mål. Strategin kan 

brytas ned till kortsiktig, mer operationell strategi. De olika kortsiktiga strategierna är 

ofta begränsade till avdelningar och skapar tillsammans med underbyggande mål mer 

greppbara och handfasta handlningsplaner för att uppnå den övergripande strategin. 

(Cokins, 2004) Uppsatta mål och mått lägger också grunden för förbättringsarbete då de 

belyser viktiga och potentiella förbättringsområden. (Lohman, 2004) 

 

I dagsläget har Rottne industri en övergripande strategi men saknar en uttalad 

operationell strategi för dess reservdelslager. Inom reservdelslagret saknas också mål 

och mått. Detta har enligt Lagerchefen (14-01-14) hämmat deras förbättringsarbete. Det 

finns ingen klar bild över vad Rottne industris reservdelslager gör bra och vad som 
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behövs förbättras. Det saknas också en tydlig bild över hur reservdelslagret förhåller sig 

till företagets strategi. När problem inom lagret uppstår, exempelvis felplock, rättas felet 

bara till genom att skicka en ny order till kund och ingen uppföljning eller reflektion 

över varför problemet uppstod eller hur frekvent återkommande det är. 

 

3.3.3 Val av mått 
 

Utgångspunkten för val av mått är strategin (Ittner & Lackner, 2003; Olve et al, 1999). 

Studien avser i detta kapitel att identifiera vilka områnden som är viktiga för Rottne 

industris reservdelslager för att kundvärde ska maximeras. Då en formell strategi för 

reservdelslagret saknas genomförs intervjuer för att urskilja vad som är viktigt för 

Rottne industris kunder gällande reservdelar.  

 

Som tidigare nämnt finns det två olika typer av orders som har olika egenskaper; 

dagsorders och veckoorders. Nedan beskrivs leveranstid, leveransprecision, 

orderkvalitet, servicegrad, logistikkostnader och kapitalbindning och dess betydelse för 

Rottne industri. Inom leveranstid, orderkvalitet och leveransprecision skiljer sig 

måttgruppens betydelse mellan dags- och veckoorders. Skillnaderna belyses. 

 

3.3.3.1 Leveranstid  

 

Enligt Pfohl & Ester (1999) är leveranstid kritiskt för företag inom reservdelsbranschen. 

Angående leveranstid för dagsorders menar lagerchefen (14-03-19) att måttgruppen 

prioriteras högre för dagsorders än för veckoorders. Lagerchefen menar att det är av stor 

vikt att dagsorders skickas så snabbt som möjligt då det är viktigt att få igång en 

stillastående maskin så snabbt som möjligt då nertiden för en maskin är mycket kostsam 

för Rottne industris kunder.  

 

Angående leveranstid för veckoorders menar lagerchefen (14-03-19)  att leveranstid för 

veckoorders fortfarande är viktig, men att den inte prioriteras lika högt som för 

dagsorders. Lagerchefen (14-03-19) utvecklar detta och menar att leveransprecision 

snarare är högre prioriterat än leveranstid för veckoorders.  
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3.3.3.2 Leveransprecision 

 

Leveransprecision är av stor vikt för reservdelslager enligt Pfohl & Ester (1999), vilket 

också är fallet för Rottne industri. (Lagerchef, 14-02-07; inköpschef, 14-03-

19;  försäljningschef, 14-03-19) 

 

Gällande leveransprecision för dagsorders inom Rottne industri menar lagerchefen (14-

02-07) att måttgruppen inte är av stor vikt då det sällan finns avtalade datum för 

leverans av dagsorders, utan att ordern ska skickas iväg så snabbt som möjligt. 

 

Angående leveransprecision för veckoorders menar lagerchefen (14-02-07) däremot att 

leveransprecisionen är viktig. För veckoorders har Rottne industri avtalade 

leveransdatum med kunder som är viktiga att uppfylla. 

 

3.3.3.3 Orderkvalitet 

 

Pfohl och Ester (1999) menar att orderkvalitet är av stor vikt inom reservdelslager.  

 

Orderkvalitet för dagsorders prioriteras högt inom Rottne industri. Lagerchefen (14-03-

19) påpekar att det är viktigare att rätt kvantitet och rätt reservdel anländer till kund vid 

dagsorder än vid veckoorder.  

 

Orderkvalitet för veckoorders är snäppet lägre prioriterat gentemot för dagsorders men 

fortfarande en viktig måttgrupp för Rottne industri. (Lagerchef, 14-03-19)  

 

3.3.3.4 Servicegrad 

 

Lagerchefen, (14-02-07) och inköpschefen (14-03-19) är eniga om att servicegrad är 

mycket viktigt för Rottne industri. Huiskonen (2001) och Cohen et al (1997) backar upp 

detta teoretiskt och påpekar att hög servicegrad tillsammans med kort leveranstid skapar 

snabba och säkra leveranser vilket är ett måste inom reservdelslogistiken. 
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3.3.3.5 Kostnadsmått 

 

Viktiga kostnadsmått inom reservdelslogistik är enligt Gaiardelli et al (2007) kostnader 

för tekniskt stöd, kostnader för felplock och kostnader för transportskador. Teoretiskt är 

alla av logistikkostnader en viktig del för reservdelslogistiken. Dock stödjs detta ej 

empiriskt då både lagerchefen (14-04-01) och inköpschef (14-03-19) hävdar att 

kostnadspress inte prioriteras inom Rottne industri. Pfohl & Ester (1999) nämner 

transportkostnader, orderkostnader och lagerhållningskostnader som vanligt 

kostnadsmått, vilket går i linje med vad controllern (14-04-01) menar är bra mått att 

övervaka. 

 

3.3.3.6 Kapitalbindning 

 

Enligt Kennedya et al (2001) är kapitalbindningen i ett reservdelslager oundvikligt hög 

vilket också stöds upp empirisk. Lagerchefen (14-03-19) påpekar att kapitalbindning 

inte är något Rottne industri jobbar med att sänka i dagsläget. 

 

3.3.4 Kategorisering 
 

Enligt Ax et al (2002) bör företag använda ett fåtal mått som är av stor betydelse för 

företaget. Används för många mått är risken stor att användarvänligheten sänks och att 

PM-systemet blir för komplex. Kaplan & Norton (1999) menar att 15 – 25 mått är en 

optimal intervall för antal mått, detta för att balansera noggrannhet och användbarhet på 

ett så bra sätt som möjligt. Vidare menar Wahlen (2003) att företag bör prioritera sina 

mått för att säkerställa att det som mäts verkligen är viktigt för företaget. För att påvisa 

skillnaden mellan dags- och veckoorders och ge en tydligare bild om vad som är av vikt 

för Rottne industri har vi valt att skapa två kategorier med utgångspunkt i 

måttgruppernas bedömda prioritet för företaget. 

 

Leveranstid, leveransprecision, orderkvalitet och servicegrad är de viktigaste 

måttgrupperna inom Rottne industris reservdelsflöde ut mot kund. De skiljer sig något 
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beroende på om det rör sig om vecko- eller dagsorder där veckoorders fokuserar mer på 

leveransprecision och dagsorders fokuserar mer på leveranstid.  

 

3.3.4.1 Kategorisering - dagsorders 

 

Resultatet av ovanstående analyskapitel för dagsorders är att leveranstid är av stor vikt, 

både empiriskt och teoretiskt. Leveranstid placeras därför i A-kategorin. 

 

Leveransprecision för dagsorder saknar empiriskt stöd för att prioriteras och placeras 

därför i B-kategorin. 

 

Orderkvalitet stödjs upp både teoretiskt och empiriskt och placeras i A-kategorin. 

 

Servicegrad påvisas vara viktig både empiriskt och teoretiskt och placeras i A-

kategorin. 

 

Logistikkostnader saknar empiriskt stöd och placeras i B-kategorin. 

 

Kapitalbindning placeras i B-kategorin då den inte anses vara av stor vikt, varken 

teoretiskt eller empiriskt. 

 

A- kategori B-kategori 

Leveranstid Leveransprecision 

Orderkvalitet Logistikkostnader 

Servicegrad Kapitalbindning 

 

 

 

Tabell 3.2 Kategorisering - dagsorders 
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3.3.4.2 Kategorisering - veckoorders 

 

I kategoriseringen för veckoorders skiljer sig i måttgrupperna leveransprecision och 

leveranstid gentemot dagsorders.  

 

Leveransprecision flyttas till A-kategorin då den för veckoorders både empiriskt och 

teoretiskt benämns som viktig. 

 

Leveranstid flyttas till B-kategorin. Leveranstid är fortfarande teoretiskt uppbackad men 

tappar prioritet empiriskt. Måttgruppen är dock inte oväsentlig, men för att belysa 

skillnaden mellan dags- och veckoorders flyttas den till B-kategorin. 

 

A- kategori B-kategori 

Leveransprecision Leveranstid 

Orderkvalitet Logistikkostnader 

Servicegrad Kapitalbindning 

 

Tabell 3.3 Kategorisering - veckoorders 
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3.4 Slutsats 
 

Rottne industris strategiska inriktning baseras starkt på att bedriva en generös 

eftermarknadsverksamhet. Rottne industri har två typer av kunder i avseende till 

reservdelsverksamheten. Dels återförsäljare som ska få sina lager påfyllda men också 

slutkunder som är i behov av reservdelar. Kundgrupperna kan kopplas till Rottne 

industris två orderprocesser, dagsorders som kopplas till slutkunder och veckoorders till 

återförsäljare. 

 

I detta kapitel har sex stycken måttgrupper presenterats. Dessa är leveranstid, 

orderkvalitet, leveransprecision, servicegrad, kapitalbindning och logistikkostnader. 

Måttgrupperna har kategoriserats efter hur viktiga de anses vara för Rottne industri. Det 

har gjorts två kategoriseringar på grund av att prioriteten skiljer sig beroende på vilken 

kundgrupps efterfrågan reservdelarna avser att täcka. Gällande dagsorders konstateras 

att leveranstid, orderkvalitet och servicegrad är de viktigaste måttgrupperna. Gällande 

veckoorders är leveransprecision, orderkvalitet och servicegrad de viktigaste 

måttgrupperna.
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4. Hur kan dessa valda mått definieras  

Detta kapitel berör PM-processens andra aktivitet - definiering av mått. Den teoretiska 

referensramen består av ämnesområdena definiering av mått samt hur logistikmått 

mäts. Empirikapitlet går ut på att undersöka hur Rottne industri kan mäta valda mått. 

Empirin och analysen är strukturerad efter föregående kapitels första kategorisering 

(dagsorders). Ingen vikt i detta kapitel läggs på prioriteringarna utan kategorierna 

används endast i rent strukturellt ändamål. 

 
4.1 Teori 

 
4.1.1 PM- processens andra aktivitet - Definiering av mått 
 

Ett mått kan anges i kvantitativa eller kvalitativa termer och definieras i förhållande till 

en referenspunkt. Måtten bör gå i linje med verksamhetens övergripande strategi och 

förklara hur företaget levererar värde till sina kunder. (Olve et al, 1999) Det är viktigt 

att måtten är definierade på så sätt att de anges i meningsfulla termer som samtliga 

anställda i företaget förstår. (Melnyk & Stewart, 2004) 

 

Melnyk & Stewart (2004) identifierar tre kritiska egenskaper måtten bör ha: 

1. Måtten bör baseras på validerande data. Utöver detta bör processen som handlar om 

att omvandla data till mått vara genomarbetad och väl dokumenterad. Processen ska inte 

vara beroende av att en och samma anställd genomför den, utan på grund av en väl 

detaljerad arbetsgång ska en oberoende källa kunna komma fram till samma värde på 

måtten. (Melnyk & Stewart, 2004) 

2. Måtten ska fånga utfallet de skapar i en numerisk eller nominell form. För att tolka 

innebörden av ett mått kan det jämföras med en referenspunkt. Referenspunkten funkar 

som en grund för jämförelse och kan både vara ett absolutvärde  till exempel “Inga fel” 

eller “Fullt kapacitetsutnyttjande” , eller ett  externt- eller internt utvecklat) värde. Ett 

externt värde jämförs vanligtvis mot andra branscher eller företag genom så kallad 

benchmarking, ett internt värde jämförs mot gamla värden eller mot liknande 

avdelningar eller processer. (Melnyk & Stewart, 2004) 
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3. Måtten ska vara lättförstådda. För att måtten ska vara effektiva och tillföra värde för 

företaget är det viktigt att de är lätta att ta till sig och att förståelse för dem genomsyrar 

företaget. Utöver detta bör måttet förklara hur kundvärde skapas inom det område 

måttet avser att mätas inom. Alla mått kommer dock inte vara direkt relaterade till 

kundvärde. Exempelvis kan de anställdas säkerhet vara fokus för ett mått. Om detta 

mått är viktigt för intressenter kommer värdet från måtten påverka företagets kundvärde 

och därmed vara indirekt kopplat. (Melnyk & Stewart, 2004) 

 

För hjälpa måtten att genomsyra företaget och hjälpa anställda förstå dem nämner 

 Lohman, 2  4  att företaget kan utveckla en “förtydlingstavla” som förklarar måtten. 

Författarna menar att information delges öppet för de anställda genom en tavla. Förslag 

på viktiga attributer ges nedan: 

 

Måttattribut: Förklaring: 

Namn: Exakt namn för att undvika oklarheter 

Syfte: Hur relationen mellan organisationens mål och måttet är uppbyggt 

Omfattning: Vilka affärsområden av organisationen som rör måttet 

Mål: Referensvärden som används för att övervaka framsteg 

Måttenhet: Vilka enheter som används 

Datakälla: Vilka datakällor som är används för att beräkna måttets värde 

Ägare: Ansvariga personen/personerna vid samling av data och 

rapportering av måtten 

Påverkande 

faktorer: 

Viktiga faktorer som kommer att påverka prestationen 

Kommentarer: Övriga kommentarer som påverkar måttet 

Tabell 4.1 Förtydlingstavla. Källa: Lohman et al, 2004 

 

Informationen kan röra mål, omfattning, måttenhet, mätfrekvens, datakälla, ägare och 

kommentarer. Denna förtydlingstavla har inom många företag enligt Lohman (2004) lett 

till diskussioner internt som leder till ökad förståelse och engagemang bland de 
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anställda. 

 

4.1.3 Logistikmått 
 

 

4.1.3.1 A-kategori 

 

4.1.3.1.1 Leveranstid 

 

Enligt Mattsson (2010) mäts leveranstid för uppföljning dels inom den egna 

verksamheten för att kunna utvärdera egna prestationer men också externt för att 

utvärdera samarbetspartners som leverantörer och transportörer. Måttenheten som 

används vid detta mått är tid mellan två givna mätpunkter, ofta arbetsdagar. (Mattsson, 

2010)  

 

Mätpunkterna varierar beroende på leveransvillkor men avser ofta tiden från att ordern 

läggs till att ordern är klar för utleverans, eller tiden från order till dess ordern tas emot 

av kund, alltså inklusive transporttid. Det är viktigt att mätpunkterna är väldefinierade 

och förstådda av samtliga parter som rörs av måttet. (Mattsson, 2010) Enligt Pfohl & 

Ester  1999  mäts leveranstid genom “Total leveranstid”. Detta mått kan brytas ner till 

delmått, “tid för ordermottagande” “tid för orderbearbetning”, tid för transportering av 

order” samt tid för “kundleverans och avlastning”  Lambert   Stock, 1993  

 

4.1.3.1.2 Leveransprecision 

 

Enligt Mattsson (2010) mäts leveransprecision för att företaget skall kunna göra en 

utvärdering och uppföljning av deras leveransprecision, det vill säga företagets förmåga 

att leverera rätt artiklar i rätt kvantitet i rätt tid. Måttet leveransprecision kan används 

dels för att utvärdera den egna verksamheten med också för att utvärdera leverantörers 

leveranser. Vidare är det av stor vikt att mätpunkterna är väldefinierade och används 

konsekvent. (Mattson, 2010) 
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Leveransprecision kan enligt Pfohl & Ester (1999) och Mattsson (2010) mätas genom 

måttet: 

“Antal ordrar som anländer samma dag som utlovats av totalt antal ordrar”. 

 

4.1.3.1.3 Orderkvalitet  

 

Orderkvalitet kan enligt Pfohl & Ester (1999) mätas genom måtten: 

“Antal ordrar som anländer med rätt kvantitet i förhållande till totalt antal plockade 

ordrar” 

“Antal ordrar som anländer med rätt typ av artiklar i förhållande till totalt antal plockade 

ordrar” 

“Antal ordrar som anländer med artiklar i rätt kvalitet i förhållande till totalt antal 

plockade ordrar” 

“Antal ordrar som anländer utan transportskador i förhållande till totalt antal plockade 

ordrar” 

 

4.1.3.1.4 Servicegrad 

 

Servicegrad som uppföljningsmått handlar om i vilken grad inkommande kundorders 

kan levereras från lager i enlighet med kundönskemål. Servicegrad kan också användas 

i planeringssyfte för att dimensionera säkerhetslager och optimera lagernivåer. 

(Mattsson, 2010)  

 

Servicegrad mäts enligt Huiskonen  2  1  som “andel av lagda kundorders som direkt 

kan levereras från lagret”. Enligt Mattson (2011) kan servicegrad också mätas på 

enhetsnivå, där man istället för kundorders utgår ifrån endast en enhet av aktuell artikel. 
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4.1.3.2 B-kategori 

 

4.1.3.2.1 Logistikkostnader 

 

Mätning av logistikkostnader har en rad olika syften. Exempelvis används 

ordersärkostander och lagerhållningssärkostnader för att beräkna optimal orderkvantitet. 

(Mattsson, 2010) Pettersson (2011) menar att det är viktigt att mäta totala 

logistikkostnader för att kunna kostnadspressa och utveckla konkurrensfördelar. 

 

Pfohl & Ester (1999) listar vanliga kostnadsmått: 

“Kostnad för orderhantering per order” 

“Kostnad för orderhantering per artikel” 

“Lagerhållningskostnad per lagerhållande artikel” 

“Ordersärkostnad per order” 

“Transportkostnad per order” 

“Genomsnittlig bristkostnad per order” 

 

4.1.3.2.2 Kapitalbindning 

 

Syftet med att jämföra företaget mot andra är för att skapa sig en uppfattning om 

storleken på sin kapitalbindning ligger i linje med vad som kan betraktas som en 

acceptabel nivå. Denna jämförelse kan sedan indikera om det finns utrymme för 

företaget att sänka alternativt höja sin kapitalbindning för att kunna upprätthålla en 

konkurrenskraftig verksamhet. (Mattson, 2010) 

 

Enligt Mattsson (2010) kan kapitalbindning mätas genom måttet 

“omsättningshastighet”, som definieras enligt: 

 

Omsättningshastighet = omsättning under ett år/ lagervärde 
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4.2 Empiri 
 

I föregående kapitel beskrevs flertalet måttgrupper (leveranstid, leveransprecision, 

orderkvalitet, servicegrad, kapitalbindning och logistikkostnader). Dessa måttgrupper 

har klassificerats i två grupper efter hur viktiga de är för Rottne industris 

reservdelslager. Detta kapitel är upplagt efter de två grupperna. Måttgrupperna förklaras 

från Rottne industris synvinkel och mått som relateras till måttgruppens diskuteras. 

 

4.2.1 A-kategori 
 

4.2.1.1 Leveranstid 

 

Kort leveranstid är av hög prioritet för Rottne industris reservdelslager, speciellt för 

dagsorders. Reservdelslagret påverkar leveranstiden genom att säkerställa att de orders 

ska avgå från lagret en viss tid möter de avrop som ges av transportören. Följaktligen 

har Rottne industri i dagsläget endast möjlighet att påverka leveranstiden fram tills att 

ordern avgår från lagret (Lagerchef, 14-04-01). 

 

Lagerchefen (14-04-01) menar att mätning av total leveranstid (från ordermottagning till 

att kunden har reservdelen hos sig) inte lämpar sig inom denna typ av verksamhet. Detta 

för att en stor del av leveranstiden inte kan påverkas av Rottne industri, transportören 

sköter transporten till återförsäljaren som sen väljer transportsätt till slutkund. 

Lagerchefen (14-04-01) menar att ett mått som mäter hur stor del av totala antalet 

dagsorders som är färdigställda i tid till avrop är mer lämpligt. 

 

För att stödja upp och kunna förklara leveranstid-måttet ytterligare kan Rottne industri 

också mäta ledtid över plockprocessen. Måttet mäts i så fall i sekunder eller minuter och 

börjar från det att lagerplockaren tagit en plocklista tills det att ordern är färdigplockad. 

Måttet kan mätas i både orderrad/sek och order/sek.  (Lagerchef, 14-04-01) 
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4.2.1.2 Leveransprecision 

 

Leveransprecision är en viktig måttgrupp för Rottne industris reservdelslager. (Lagerchef, 

14-04-01) Lagerchefen (14-04-01) menar att tidsaspekten är viktigare för veckoorders än 

dagsorders då Rottne industri tecknar avtal med sina återförsäljare om leveransdagar som 

bör hållas för att återförsäljarna ska kunna optimera lagernivåer. 

 

4.2.1.3 Orderkvalitet 

 

Enligt lagerchefen (14-04-01) är plockfel som resulterar i att fel artikel plockas eller att 

fel antal artiklar plockas ett kostsamt problem för Rottne industri vilket gör det till en 

viktig del av verksamheten att övervaka. Felplock kan enligt lagerchefen (14-04-01) 

mätas hur stor del av totala orders som är rättplockade i avseende till typ av artiklar, hur 

stor del av totala orders som är rättplockade i avseende till kvantitet av artiklar, hur stor 

del av totala orderrader som är rättplockade i avseende till typ av artiklar, hur stor del av 

totala orderrader som är rättplockade i avseende till kvantitet av artiklar.  

 

Genom att mäta felplock med flera mått kan man tydligare se hur och varför problemen 

uppstår. Mäts bara till exempel hur stor del av totala orders som är rättplockade kommer 

det vara svårt att undersöka om de vanligaste plockfelen är “kvantitetsfel” eller om det 

är fel artikel som är plockad. (Lagerchef, 14-04-01) 

 

4.2.1.4 Servicegrad 

 

Enligt lagerchefen (14-04-01) är servicegrad viktigt och prioriteras högt hos Rottne 

industri då måttgruppen avser att förklara hur stor del av artikelsortimentet som kan 

levereras direkt från lager. Detta är viktigt då hög servicegrad bidrar till att kunder kan 

få sina reservdelar snabbt. Lagerchefen förklarar att hög servicegrad är en av Rottne 

industris strategi för att kunna locka och behålla kunder. (Lagerchef, 14-04-01) 

 

Lagerchefen (14-04-01) förklarar att servicegraden på reservdelslagret kan mätas genom 

“andel orders som kan plockas direkt från lager till kund” Vidare förklarar lagerchefen 
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att “andel orderrader som kan plockas direkt från lager till kund” också är ett bra mått 

för att mäta servicegraden. Att bara mäta “andel orders som kan plockas direkt från 

lagret till kund” kommer att leda till missvisande information som kommer att visa att 

lagrets servicegrad är sämre än vad det faktiskt är (Lagerchef, 14-04-01). Enligt 

lagerchefen (14-04-01) skall servicegraden mätas i procentsats då det tydliggör 

servicegraden på ett bra och tillfredställande sätt. 

 
4.2.2 B-kategori 
 

4.2.2.2 Logistikkostnader 

 

Viktiga logistikkostnader enligt controller (14-04-01) är lagringskostnader och 

transportkostnader. Inom Rottne industri råder det delade meningar kring vikten av 

kostnadsmåttens betydelse för verksamheten. Det är dock tydligt att Rottne industris 

strategi inte går ut på att kostnadspressa i dagsläget. Lagerchefen (14-04-01) och 

inköpschefen (14-03-19) tycker dock att logistikkostnader, speciellt fraktkostnader, är 

något som bör hållas i beaktning. 

 

Logistikchefen (14-04-01) och inköpschefen (14-03-19) tycker främst att fraktkostnader 

skall mätas vid mätning av logistikkostnader. Controller (14-04-01) lägger till 

orderkostnad där Rottne industri beaktar tidsåtgång, lagerutrustning, personalkostnader 

och svinn som kopplas till orderprocessen. Dock förklarar controllern (14-04-01) att 

detta mätetal i dagsläget är något missvisande och varierar kraftigt beroende på orderns 

omfattning då orderkostnaden är konstant, oberoende på hur stor ordern är. 

 

4.2.2.1 Kapitalbindning 

 

Som nämnts tidigare är kapitalbindning inte högt prioriterat hos Rottne industri 

(lagerchef, inköpschef 14-04-01, controller 14-04-01 och försäljningschef 14-03-19) 

Vidare förklarar controller (14-04-01) att Rottne industri har valt att bedriva en 

verksamhet som sätter reservdelsverksamheten och kunderna i fokus vilket leder till att 

kapitalbindningen blir förhållandevis hög i reservdelslagret. Dock förtydligar 
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controllern (14-04- 1  att reservdelslagret inte har några “fantasisummor” som binds i 

lagret, men att dom har valt att ha en relativt hög kapitalbindning i reservdelslagret 

gentemot sina konkurrenter. 

 

Controllern (14-04-01) listar de traditionella måtten för mätning av kapitalbindning som 

lämplig för Rottne industris reservdelslager, det vill säga lagervärde och 

omsättningshastighet (gånger per år). Controllern (14-04-01) anser att kronor är ett bra 

sätt för att mäta kapitalbindning. 

 

4.3 Analys  
 

I detta kapitels teoridel tas tre kriterier upp för mått. Melnyk & Stewart (2004) menar att 

måtten bör vara genomarbetade och okomplicerade. Rottne industri ska inte vara 

beroende av ett fåtal personer som förstår måtten utan en oberoende källa ska kunna 

utföra måttens mätning på precis samma sätt som den ursprungliga ägaren till måttet 

och komma fram till samma mätvärde. Måttens utfall ska vara av numerisk karaktär 

vilket underlättar jämförelse Melnyk & Stewart (2004). Måtten ska vara lättförstådda 

och kunna förstås av samtliga anställda på företaget. På så sätt kan måtten genomsyra 

hela Rottne industri och motivera de anställda Melnyk & Stewart (2004). 

 

4.3.1 A-kategori 
 

4.3.1.1 Leveranstid 

 

Leveranstid mäts enligt Mattson (2010) för både intern och extern uppföljning för att 

kunna utvärdera företagets och dess samarbetspartners förmåga att leverera en order på 

kort tid. I avseende till definition av måttet är det viktigt att mätpunkterna, alltså när 

tiden börjar mätas och när en vara per definition är ankommen till kund, är tydliga och 

att samtliga inblandade parter är medvetna om hur leveranstid mäts. (Mattsson, 2010) 
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Valda mått för leveranstid: 

 

“Total leveranstid” - Mäts i arbetsdagar. Enligt Pfohl & Ester (1999) är detta det absolut 

mest frekvent använda mått för leveranstid. Detta mått stödjs även av lagerchefen (14-

04-01). Mätpunkten för start är när ordern är mottagen hos Rottne industri och för slut 

när den fysiska ordern anländer till kund.  

 

“Antal orders av totalt antal orders som är färdigställda i tid till avrop” - Mäts i 

procentsats. Lagerchefen (14-04- 1  föreslår att komplettera “total leveranstid” med 

ovanstående mått. Hon menar att den största delen av total leveranstid ligger utom 

Rottne industris kontroll då det är externa transportörer som sköter samtliga transporter 

till kund. Vidare menar lagerchefen (14-04-01) att ett mått som mäter hur stor del av 

totala antal dagsorders som är färdigställda i tid till avrop är mer lämpligt för att mäta 

Rottne industris prestationer i förhållande till leveranstid. Vad som avser “rätt tid” är 

den planerade avhämtningstiden som transportören angivit. Det kan diskuteras om detta 

mått egentligen avser att mäta leveransprecision. Det är dock placerat under leveranstid 

eftersom att det är denna del av total leveranstid som är påverkningsbar sett utifrån 

Rottne industris synvinkel. Detta mått stöds inte upp teoretiskt, men eftersom det är 

denna prestation som Rottne industri själva kan påverka rörande leveranstid anser vi att 

detta mått är relevant att mäta.  

 

“Genomsnittlig tid för plockning av orderrad” - Mäts i sekunder eller minuter 

“Genomsnittlig tid för plockning av order” - Mäts i sekunder eller minuter 

Enligt Lambert   Stock  1993  kan “total leveranstid” brytas ned till mindre 

beståndsdelar för att tydligare kunna se vad som påverkar den totala leveranstiden. För 

att ytterligare förklara vad som påverkar total leveranstid menar lagerchefen (14-04-01) 

att ledtid över plockprocessen kan mätas. Då mäts tiden i sekunder över hur lång tid det 

tar att plocka en order eller en orderrad. Mätpunkten för starttid är när plocklistan skrivs 

ut och sluttiden är när ordern/orderraden är färdigplockad. 
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4.3.1.2 Leveransprecision 

 

Valda mått för leveransprecision: 

“Antal ordrar som anländer i rätt tidpunkt av totalt antal ordrar”. Detta mått 

rekommenderas av Pfohl & Ester (1999) och Mattsson (2010). Lagerchefens (14-04-01) 

definition av hur leveransprecision bör mätas går i linje med vad det teoretiska 

ramverket säger. “Rätt tidpunkt” definieras som planerad leveranstid. Följaktligen så är 

rätt tidpunkt någon tidspunkt under överenskommet leveransdatum. 

 

4.3.1.3 Orderkvalitet 

 

Valda mått för orderkvalitet: 

“Antal ordrar som anländer med rätt kvantitet i förhållande till totalt antal plockade 

ordrar” 

“Antal ordrar som anländer med rätt typ av artiklar i förhållande till totalt antal 

plockade ordrar” 

“Antal ordrar som anländer utan transportskador i förhållande till totalt antal plockade 

ordrar” 

Dessa tre mått avsedda för att mäta orderkvalitet nämns av Pfohl & Ester (1999).  

 

Lagerchefens (14-04-01) definition av hur orderkvalitet bör mätas går i linje med vad 

det teoretiska ramverket säger. Lagerchefen (14-04-01) belyser dock vikten av att när 

orderkvalitet mäts att både per orderrad och order används. Detta för att ge en så 

rättvisande bild som möjligt. Mäts endast “felaktiga” orders kan mätresultaten bli något 

skeva då i en order en eller flera orderrader kan vara felaktiga. Följaktligen läggs måtten 

“Antal orderrader som anländer med rätt kvantitet i förhållande till totalt antal 

plockade orderrader”, “Antal orderrader som anländer med rätt typ av artiklar i 

förhållande till totalt antal plockade orderrader”, till för att skapa bättre empiriskt stöd. 

Vad som avser “rätt kvantitet” och “rätt typ av artiklar” är självförklarande. Vad som 

avser “utan transportskador” menas att artikelns funktionalitet inte påverkats av 

transporten. 
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4.3.1.4 Servicegrad 

 

Valda mått för servicegrad: 

“Andel av orders som direkt kan levereras från lagret.” 

Detta mått för servicegrad är enligt Huiskonen (2001) lämpligt att använda. 

Lagerchefens (14-04-01) definition av hur servicegrad bör mätas stämmer till stor del 

överens med Huiskonens (2001) förslag.  

 

”Andel enheter av totalt antal enheter som kan levereras direkt från lagret” 

Detta mått är teoretiskt stödt av Mattsson (2011) kan också mätning av servicegrad ske 

på enhetsnivå.  

 

“Andel av orderrader som direkt kan levereras från lagret.” 

Lagerchefen (14-04- 1  påpekar dock att måttet ska kompletteras med “andel 

orderrader som kan plockas direkt från lager till kund” för att ge en så rättvis bild av 

verksamheten som möjligt. Enligt lagerchefen (14-04-01) skall servicegraden mätas i 

procentsats då det tydliggör servicegraden på ett bra och tillfredställande sätt.  

 

4.3.2 B-kategori 
 

4.3.2.5 Logistikkostnader 

 

Valda mått för kostnader: 

 

“Lagerhållningskostnad per lagerhålld artikel” 

Ett viktigt kostnadsmått enligt controller (14-04-01), lagerchef (14-04-01) och 

inköpschef (14-03-19). Detta mått stödjs upp teoretiskt av Pfohl & Ester (1999). 

Lagerhållningskostnad på lagerhålld artikel definieras enligt Pfohl & Ester (1999) som 

totala lagerkostnader dividerat med antal artiklar. 

 

“Orderkostnad per order” 
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Används i dagsläget enligt controller (14-01-01) begränsat på grund av att det inte är 

uppdaterat och något missvisande då det varierar kraftigt beroende på orderns 

omfattning då orderkostnaden är konstant, oberoende på hur stor ordern är. Enligt Pfohl 

& Ester (1999) är det dock vara en viktig del av kostnadsmåtten. I detta kostnadsmått 

inkluderas samtliga kostnader som rör ordermottagande, plockning av order och 

utlastning av order. I kostnaden inkluderas även personalkostnader och svinn. 

 

“Fraktkostnader per order” 

Lagerchefen (14-04-01) och inköpschefen (14-03-19) tycker att det viktigaste 

kostnadsmåttet är fraktkostnader. Detta är också något som Pfohl och Ester (1999) 

tycker är viktigt att mäta. Fraktkostnader per order definieras enligt totala 

transportkostnader över given tidsperiod dividerat med antal orders inom samma 

tidsperiod. 

 

4.3.2.6 Kapitalbindning 

 

Valda mått för kapitalbindning: 

 

“Lagervärde” 

Controllern (14-04-01) menar att lagervärde är ett lämpligt mått för mätning av 

kapitalbindning. Controllern (14-04-01) anser också att kronor är ett bra sätt för att mäta 

lagervärde. Lagervärde kan ses som en utgångspunkt för att vidare beräkningar kring 

mått för kapitalbindning. Lagervärde tas fram efter underlag från den årliga 

inventeringen.  

 

“Omsättningshastighet”  

Enligt Mattsson (2010) kan omsättningshastighet definieras som “omsättning under ett 

år/lagervärde”. Controllern  14-04-01) anser att omsättningshastighet är ett passande 

mått. 
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4.3.3 Förtydlingstavla 
 

Avslutningsvis nämner Lohman (2004) att så kallade förtydlingstavlor bör göras över 

valda mått. Något som vi anser vara viktigt för Rottne industri som ett sätt att öka 

tydligheten, förståelsen och enkelheten som Melnyk & Stewart (2004) samt Olve et al 

 1999  förespråkar vid definiering av mått.  edan följer ett exempel för måttet “Total 

leveranstid”. Förtydligstavlor för samtliga mått finns i bilagor. 

 

Måttattribut: Tid för leverans av order 

Namn Total leveranstid 

Syfte Att övervaka Rottne industris genomsnittliga leveranstider för att 

behålla/öka kundvärde samt förbättra en viktig konkurrensfördel 

Omfattning Reservdelslager, ordermottagning 

Mål 3 dagar 

Måttenhet Arbetsdagar 

Datakälla Affärssystem 

Ägare Lagerchef 

Påverkande 

faktorer 

Lagerprocess, lagermedarbetare, transportör 

Kommentarer Detta mått används som underlag för utvärdering av transportörer. 

Tabell 4.2 Förtydlingstavla - Leveranstid 
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4.4 Slutsats 
 

För de sex måttgrupperna är totalt 18 mått utvalda. Måtten är definierade och anpassade 

efter Rottne industris verksamhet samt de teoretiska kriterierna. För att skapa en ökad 

förståelse för Rottne industris anställda rekommenderas en förtydlingstavla där varje 

mått beskrivs separat utifrån måttattributer.  

 

Valda mått redovisas nedan: 

 

Leveranstid 

“Total leveranstid” 

“Antal orders av totalt antal orders som är färdigställda i tid till avrop” 

“Genomsnittlig tid för plockning av orderrad”  

“Genomsnittlig tid för plockning av order”  

 

Leveransprecision 

“Antal ordrar som anländer i rätt tidpunkt av totalt antal ordrar” 

 

Orderkvalitet 

“Antal ordrar som anländer med rätt kvantitet i förhållande till totalt antal plockade 

ordrar” 

“Antal ordrar som anländer med rätt typ av artiklar i förhållande till totalt antal 

plockade ordrar” 

“Antal ordrar som anländer utan transportskador i förhållande till totalt antal plockade 

ordrar” 

Antal orderrader som anländer med rätt kvantitet i förhållande till totalt antal plockade 

orderrader” 

“Antal orderrader som anländer med rätt typ av artiklar i förhållande till totalt antal 

plockade orderrader” 

 

Servicegrad 

“Andel av orders som direkt kan levereras från lagret.” 
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”Andel enheter av totalt antal enheter som kan levereras direkt från lagret” 

“Andel av orderrader som direkt kan levereras från lagret.” 

 

Logistikkostnader 

“Lagerhållningskostnad per lagerhålld artikel” 

“Orderkostnad per order” 

“Fraktkostnader per order” 

 

Kapitalbindning 

“Lagervärde” 

“Omsättningshastighet”  
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5. Vilka mål passar Rottne industris reservdelslager  

Detta kapitel behandlar PM processens tredje steg. Den teoretiska referensramen i detta 

kapitel består av PM-processens tredje steg; målutformning, målutformningskriterier, 

orsak-verkan samband samt riktlinjer för målsättning. I empirin behandlas Rottne industris 

balans mellan leveransservice, kapitalbindning och logistikkostnader. 

 

5.1 Teori 

 

5.1.1 PM-processens tredje aktivitet - Välja mål 
 

För att företaget kontinuerligt ska kunna kontrollera dess färdriktning och kunna vidta 

åtgärder behövs kortsiktiga mål och långsiktiga mål. Kortsiktiga mål brukar gälla i tre till 

arton månader och långsiktiga mål gäller vanligtvis i två till fem år. De kortsiktiga målen 

kan vara delmål för de långsiktiga målen och därmed fungera som ett sätt att mäta framsteg 

samt hur nära företaget är måluppfyllelse för det långsiktiga målet. (Olve et al, 1999) 

Mål är inom företag viktigt då det främjar önskat arbetssätt som lägger grunden till att 

resultat nås. Företagets övergripande strategi och vision kan förmedlas ut till företagets 

olika avdelningar genom långsiktiga mål som senare bryts ned till kortsiktiga mål av 

avdelningarna som stödjer de långsiktiga målen. (Mestre, 2003) Följaktligen är det kritiskt 

att målen (både kort- och långsiktiga) följer företagets vision och strategi. (Olve et al, 

1999)   

Utöver att målen ska vara sammankopplade med vision och strategi är det viktigt att målen 

är väldefinierade och mätbara. Detta för att det ska vara tydligt om vad som ska uppnås 

samt att det ska följas upp och utvärderas. (Svensson, 1997) Även Haglund et al (2005) 

menar att målens karaktär är av stor vikt för företagen då styrningen kan försvåras om 

oklarheter uppstår. 
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5.1.2 Målutformnings-kriterier 
 

Det finns en rad olika kriterier för mål. Nedan är de mest frekventa och relevanta 

kriterierna sammanfattade: 

 

Specifika: Att målen är specifika är viktigt för målutformningsprocessen. Specifika mål 

är väl detaljerade mål, skriva i klartext som utelämnar risk för tvetydighet. Målen 

beskriver exakt vad som behöver göras. (Lee, 2010) MacLeod (2012) tillägger 

“specifika” är ett av de viktigaste kriterierna då det fokuserar på att ge målet praktisk 

relevans och inriktar målet på specifika områden som behöver förbättras samt förklarar 

hur de ska förbättras. Lee  2 1   ger ett exempel: “Gå ner i vikt”  ej specifikt , “Gå ner 

1  kg genom konditionsträning och förbättrad kost”  specifikt . 

 

Mätbara: Målen ska göras mätbara för att kunna avgöra om målen har uppnåtts. 

Mätning främjar ansvarstagande då det är svårt att kringgå ansvar om målen är tydliga 

och inte kan feltolkas. (MacLeod, 2012) 

 

Accepterbara: Accepterbara mål innebär att de som rörs av målet accepterar att det är 

ett mål att sträva efter i avseende på avsatt tid för att nå målet, kompetensförutsättningar 

och resurser. (MacLeod, 2012) 

 

Realistiska: Realistiska mål innebär att målet är möjligt och rimligt att uppnå givet de 

tillgängliga resurser som finns. Detta med hänsyn till företagets tillgångar och resurser 

samt val av nyckeltal. Ett mål blir då något annat än en vision eller ett idealtillstånd. 

(MacLeod, 2012) 

 

Tidsatta: Med tidsatta mål innebär att ” det anges när ett visst resultat skall vara 

uppnått” Genom att ha tidsatta mål kan företaget lättare se hur arbetet med att uppnå 

målet fortskrider. Enligt ESV (2004) är tidsatta mål en viktig del av företags 

målstyrningsarbete då det tillför struktur samt gör det lättare att ta fram konkreta 

handlingsplaner. Det är inte tillräckligt att ha ”så snart som möjligt” som en tidsram 

utan det bör finnas en planerad och överenskommen start och sluttid för varje mål. 
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Genom att inte ha en bestämt tidsram finns det bara en allmän uppfattning om när målen 

skall vara uppfyllda vilket i sin tur skapar en mindre strikt process. (MacLeod, 2012) 

Vidare menar Olve et al, (1999) att en av grundstenarna i målutformning är att sätta 

utmanande och tidsatta mål samt att formulera mål med både lång och kort tidshorisont. 

 
5.1.3 Orsak verkan-samband 
 

Genom att överföra företagets strategi till mätsystemet får de bättre förutsättningar för att 

förverkliga sin strategi. Genom detta kan det skapas en gemensam förståelse i hela 

organisationen och tydliggör hur varje individ kan bidra till att nå visionen och företags 

framgång. Även resurserna koncentreras mot de aktiviteter som behövs göras för att nå 

förändring. Ett orsak verkan samband kan kort beskrivas som: om vi lyckas med X så 

kommer Y hända. Exempelvis bättre produktkunskaper leder till bättre säljare vilket i sin 

tur leder till att företaget säljer mer. Företag måste också i sitt styrarbete lyckas koppla och 

förankra tydliga orsak verkan samband bland sina anställda. (Kaplan & Norton, 1999) 

Kaplan & Norton (1999) trycker också på vikten av att varje styrtal i verksamheten skall 

förankra företagets vision bland sina anställda och representera en del av en orsakskedja. 

 
5.1.5 Riktlinjer för målsättning 
 

Som nämnt i föregående teorikapitel är en balans av kapitalbindning, leveransservice 

och logistikkostnader viktigt för företag. Reservdelslogistik skiljer sig från vanlig 

logistik och vilket medför att balansen mellan leveransservice (leveranstid, 

leveransprecision, orderkvalitet och servicegrad), kapitalbindning, och logistikkostnader 

förändras. (Kennedya et al, 2001) Enligt Cohen et al, (2006) passar inte mål för 

tillverkande leveranskedjor reservdelslogistiken. De skulle i många fall vara omöjliga 

att uppnå och olönsamma att använda. 

 

5.1.4.1 Leveranstid 

 

Cohen et al (2006) menar att leveranstiden inom reservdelslogistik skiljer sig från 

vanlig logistik. Inom reservdelslogistiken ställs högre krav på korta leveranstider istället 

för en mer standardiserad leveranstid, reservdelen ska nå slutkunden snabbt, ju snabbare 
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den kommer fram desto bättre. Tiemessena et al (2013) menar att leveranstid är en av de 

viktigaste faktorerna inom reservdelslogistik. När en reservdel inväntas har kunden 

nertid och detta kan vara mycket kostsamt, speciellt för företagskunder då de kan förlora 

mycket pengar varje timme i form av alternativkostnad för utebliven produktion, 

“ansvarskostnad” till sina kunder för missade leveransdatum och förlorat anseende. 

(Tiemessena et al, 2013) 

 

Enligt Pfohl & Ester (1999) finns det inga precisa leveranstider som är optimala inom 

reservdelsindustrin. Pfohl & Esters (1999) studie inkluderar 41 tyska företag och avser 

att undersöka prestationer inom reservdelslogistik. Resultatet är att transporttiden i 

genomsnitt för testade företag uppgår till 24 timmar för brådskande orders och 2,8 dagar 

för orders som avser att fylla på lager. Genomsnittlig orderhanteringstid (tid från att 

order mottages till att reservdelarna lämnar lagret) ligger på 311 timmar per order för 

påfyllnadsorders och 21,5 timmar för brådskande orders. Cohen et al (1999) har också 

studerat leveranstid inom reservdelslogistik med resultatet att ca 70 % av studerade 

företag har en förmåga att leverera till kund på 24 timmar med en servicegrad på 95 %. 

 

5.1.4.2 Leveransprecision 

 

Enligt Cohen et al (2006) är leveransprecision inom reservdelsindustrin inte lika viktigt 

för företag som kort leveranstid. Det är viktigare att orders kommer så snabbt som 

möjligt än att de kommer på avtalad tid (om det finns någon) (Cohen et al, 2006). 

 

Enligt Björnland et al (2003) är det svårt att bestämma exakt vilket procenttal som 

företag skall sträva efter när det gäller leveransprecision. För att bestämma ett mer exakt 

procenttal måste djupa analyser göras för att ta reda på hur kunder reagerar på 

förändrade leveransprecisioner. I trade-off kurvan nedan kan vi också se att det blir 

dyrare och dyrare ju högre leveransprecision företaget strävar efter.   
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Figur 5.1 – Trade-off kurva - Källa: Björnland et al, 2003 

 

Om leveransprecision ses ur kundens perspektiv kan “nyttonivå” ställas mot 

leveransprecision. I tabellen nedan som Korpela & Tuominen (1996) har gjort kan vi 

utläsa att nyttan ökar som mest mellan 95-97%. Över 97 % i leveransprecision avtar 

linjens lutning något. Detta betyder att företagets insatser för att öka dess 

leveransprecision inte får lika högt utslag i kundens nytta. (Korpela & Tuominen, 1996) 

 

Figur 5.2 - Leveransprecisionens marginalnytta - Källa: Korpela & Tuominen, 1996. 

 

Enligt Pfohl & Ester (1999) ligger leveransprecisionen för studerade reservdelslager på 

84 % om leveransprecisionen mäts på artikelnivå, och 74 % om den mäts per order. 
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5.1.4.3 Orderkvalitet 

 

Enligt Pfohl & Ester (1999) handlar orderkvalitet om att rätt produkt, till rätt mängd 

anländer till kund utan skador. Lolling (2002) jämför plockmetoder och deras 

felplocksfrekvens vilket påverkar företags orderkvalitet. Resultatet av studien visar att 

felplocksfrekvensen uppgår i snitt till 0,36 % vid användning av plocklistor.  

 

5.1.4.4 Servicegrad 

 

Servicegrad definieras som den andel av efterfrågan som kan levereras direkt från lager, 

uttryckt i en procentsats. Företag bör sträva efter en så hög servicegrad som möjligt, då 

det leder till minskade bristkostnader och ökade konkurrensfördelar genom att 

leveransservicen ökar. (Cohen et al, 1997) Huiskonen (2001) menar att servicegrad 

inom reservdelslogistik är viktigt att hållas hög då det är ett av nyckelkundkraven. 

Cohen et al (1997) menar att hög servicegrad, tillsammans med kort leveranstid skapar 

snabba och säkra leveranser som är ett måste inom reservdelslogistiken. 

 

Enligt Pfohl & Ester (1999) ligger servicegraden per orderrad i snitt på 84 % och 

servicegraden per order i snitt på 74 % av de 41 företag som undersöktes. Som nämnts 

ovan under delkapitlet leveranstid kan 70 % av de företag som undersökts i den studien 

leverera 95 % av alla kundorders inom 24 timmar. Detta påvisar att företag har en hög 

servicegrad för att snabbare kunna leverera reservdelar till sina kunder (Cohen et al, 

1999) Även Gebauer et al (2011) har gjort en studie som visar att servicegraden för 

reservdelslager många gånger är hög och uppgår ofta till över 95 %.  

 

5.1.4.5 Logistikkostnader 

 

Enligt Cohen et al (2006) skiljer sig kostnader inom reservdelslager gentemot vanliga 

lager. Ett reservdelslager har högre krav på servicegrad, samt en mer oförutsägbar 

efterfrågan. På grund av att kravet på hög servicegrad ökar, höjs ofta 
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lagerhållningskostnaderna också genom att företaget tvingas ha större lager. Kostnader 

påverkas också av att efterfrågan på reservdelar är mer oförutsägbar vilket gör att 

planering försvåras. Till exempel är det svårt att planera lagrets arbetskraft optimalt då 

arbetsbördan kan skifta påtagligt dag för dag. 

 

En klassisk avvägning som görs när målmixen diskuteras är logistikkostnader mot 

leveransservice. (Christopher, 2005) Som nämnt innan värderas leveransservice, 

speciellt leveranstid och servicegrad högt inom reservdelslogistik vilket kommer att 

leda till ökade logistikkostnader.  

 

5.1.4.6 Kapitalbindning 

 

Kennedya et al (2001) menar att reservdelslogistik innebär större osäkerhet för företag 

jämfört med logistik inom vanlig tillverkande industri. Det är främst en fluktuerande 

efterfrågan som lägger grunden för detta, vilket leder till svårigheter för företag att hitta 

optimala lagernivåer. Cohen et al, (2006) styrker detta problem och lägger till att både 

antalet artiklar är högre inom reservdelslogistiken, omkring 5-20 ggr fler jämfört med 

tillverkande industrin, och att lageromsättningen är 1-4 ggr/år jämfört inom 

reservdelslogistik med 6-50 ggr/år inom tillverkande industrin. Samtliga av dessa 

faktorer påverkar kapitalbindningen. 

 

Cohen et al (2006) menar dock att till skillnad från de tillverkande leveranskedjornas är 

uppnår företags reservdelslager inte en god servicenivå och produkttillgänglighet genom 

en så effektiv lageromsättning som möjligt. Maximering av lageromsättningen ska inte 

vara huvudmålet för reservdelslogistiken. Reservdelar däremot är avsedda att finnas i 

reserv och därför är det oftast ändamålsenligt att lagerhålla dem. (Cohen et al, 1997). 

 

För att jämföra kapitalbindning har Cohen et al (2006) undersökt 

omsättningshastigheten på företags reservdelslager. Resultatet av Cohen et al (1997) 

studie visar att den genomsnittliga omsättningshastigheten för reservdelslager till 0.87 

gånger per år och där den högsta observerade omsättningshastigheten uppgick till två 

gånger per år. Pfohl & Ester (1999) undersökte lagervärde för att jämföra 
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kapitalbindning. Genomsnittligt lagervärde ligger på 8.3 miljoner DM (~38,5 miljoner 

SEK (sv.coinmill.com))  

 

5.1.4.7 Logistikkostnader 

 

Pfohl & Ester (1999) har undersökt reservdelslagers orderkostnader och 

lagerhållningskostnader. Den genomsnittliga orderkostnaden, där samtliga kostnader 

som rör orderhantering inkluderades, uppgick till 633 DM per order (~2900 SEK 

(sv.coinmill.com)), och 139 DM (~644 SEK (sv.coinmill.com)) per artikel. 

Genomsnittlig lagerhållningskostnad räknades ut genom att dividera samtliga 

lagerkostnader med antal SKU:er i lager. Resultatet var 23,5 DM (~110 SEK 

(sv.coinmill.com)) per SKU. (Pfohl & Ester, 1999)  

 
5.2 Empiri 
 

I detta empirikapitel kommer Rottne industris nuvarande förhållningssätt till varje 

måttgrupp att förtydligas. Varje måttgrupp kommer följas upp av ett kort stycke där 

konkurrenternas prestationer inom aktuell måttgrupp redogörs. Detta görs för att skapa 

en tydligare bild över vilka målsättningar som finns inom branschen. 

 

5.2.1 Leveranstid 
 

Som nämnts i tidigare empirikapitel är kort leveranstid av stor vikt för Rottne industri, 

både för dagsorders och veckoorders. Dock är leveranstiden av större vikt vid 

dagsorders än vid veckoorders. Enligt lagerchef (14-04-01)  kostar det mycket pengar 

för Rottne industris kunder att ha maskiner stående, så kallade nertid vilket gör att 

Rottne industri prioriterar korta leveranstider som möjliggör för kunden att få igång sin 

maskin så snabbt som möjligt. I de flesta fall för dagsorders används expressfrakt som 

innebär att kunden mottager den efterfrågade reservdelen inom 24 timmar efter 

beställning, i fåtal fall används också flygfrakt för att minska leveranstiden för kunden. 

När reservdelslagret inte har efterfrågad reservdel hemma och Rottne industri tvingas 

beställa från leverantör levererar leverantören många gånger direkt till kunden och inte 
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till reservdelslagret, detta görs för att minska den totala leveranstiden för kunden. 

(inköpschef, 14-03-19) 

 

Angående leveranstid för dagsorders menar lagerchefen (14-03-19) att måttgruppen 

prioriteras högre för dagsorders än för veckoorders. Lagerchefen menar att det är av stor 

vikt att dagsorders skickas så snabbt som möjligt då det är viktigt att få igång en 

stillastående maskin snabbt då nertiden för en maskin är mycket kostsam för Rottne 

industris kunder. 

 

5.2.1.1 Konkurrenternas leveranstid 

 

Enligt Reservdelssäljare, konkurrent, (14-05-08) ligger deras totala leveranstid till kund 

på 24 timmar inom större delen utav Sverige. Reservdelssäljaren, (14-05-08) påpekar 

dock att den totala leveranstiden till norra Sverige uppgår till 48 timmar. Måttet “Antal 

orders av totalt antal orders som är färdigställda i tid till avrop” säger 

reservdelssäljaren, (14-05-08) uppgår till 97%. 

 

5.2.2 Leveransprecision 
 

Enligt lagerchefen (14-02-07) är leveransprecision av större vikt för veckoorders än för 

dagsorders. Då det vid dagsorders sällan finns avtalade datum för leverans utan att ordern 

skall ankomma till kund så snabbt som möjligt.  För veckoorders har Rottne industri 

avtalade leveransdatum med kunder som är viktiga att uppfylla och leveransprecision 

prioriteras därför högre vid veckoorders. 

 

5.2.2.1 Konkurrenternas leveransprecision 

 

Reservdelssäljaren, konkurrent (14-05-08) påpekar att de har en hög leveransprecision 

och att måttet ”Antal ordrar som anländer i rätt tidpunkt av totalt antal ordrar” 

överskrider 95 %. 
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5.2.3 Orderkvalitet 
 

Enligt lagerchefen (14-04-01) är det lika viktigt att orderkvaliteten är hög som att 

leveranstiden är låg. Lagerchefen (14-04-01) förklarar att det spelar ingen roll om 

leveranstiden på reservdelar är kort om kunderna ändå inte erhåller rätt artiklar. Som 

nämnts tidigare under arbetet är kunders nertid väldigt kostsamt vilket ställer krav på att 

Rottne industri levererar rätt artiklar i rätt kvantitet för att kunders nertid skall kunna 

hållas så låg som möjligt. Vidare förklarar lagerchefen (14-04-01), inköpschefen (14-

03-19 samt försäljningschefen (14-03-19) att hög orderkvalitet prioriteras högt på 

Rottne Industri då hög orderkvalitet leder till ökad kundnöjdhet.  

 

5.2.3.1 Konkurrenternas orderkvalitet 

 

Konkurrentens orderkvalitet är också hög och måttet  “Antal ordrar som anländer med 

rätt kvantitet i förhållande till totalt antal plockade ordrar”  uppgår till 99 %. Även 

måttet “Antal ordrar som anländer med rätt typ av artiklar i förhållande till totalt antal 

plockade ordrar” uppgår till  99%. Reservdelssäljare, konkurrent (14-05-08) 

 

Reservdelssäljaren, konkurrent (14-05-08) förklarar också att transportskador är ytterst 

ovanligt och att “Antal ordrar som anländer utan transportskador i förhållande till 

totalt antal plockade ordrar” uppgår till hela 99, 9 %.  

 

5.2.4 Servicegrad 
 

Enligt Lagerchefen (14-03-19), inköpschef (14-03-19), controller (14-04-01) och 

försäljningschefen (14-03-19) prioriteras hög servicegrad högt inom Rottne Industri. 

Detta påvisas genom att reservdelslagret håller väldigt stora lager för reservdelar samt 

att de lagerhåller reservdelar till maskiner som är upp till 20 år gamla. Lagerchefen (14-

03-19) förklarar att genom att ha stora lager kan företaget snabbt leverera reservdelar till 

kunder och därmed minska leveranstiden. Lagerchefen (14-03-19) påpekar också att en 

av Rottne industris konkurrensfördelar är deras höga servicegrad som få konkurrenter 

kan matcha och därför är det viktigt att den höga servicegraden förblir hög. 
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5.2.4.1 Konkurrenternas servicegrad 

 

Precis som Rottne Industri har konkurrenten relativt hög servicegrad på sina reservdelar. 

Reservdelssäljaren, konkurrent, (14-05-08) påpekar att “Andel av orders som direkt kan 

levereras från lagret” uppgår till ca 93%.  

 

5.2.5 Logistikkostnader 
 

Enligt lagerchefen (14-04-01) är logistikkostnader inte högt prioriterat hos Rottne 

industri. Då reservdelslagret har höga lager- och servicegrads nivåer är Rottne industri 

medvetna om att företagets logistikkostnader är höga i förhållande till ett lager med 

mindre lagernivåer, men att Rottne industri valt att prioritera höga servicegrader och 

korta ledtider högre än låga logistikkostnader. Dock påpekar inköpschefen (14-03-19) 

att det inte får bli alldeles för höga lagernivåer så att logistikkostnaderna blir orimligt 

höga, han menar att det måste finnas en balans mellan höga lagernivåer och kostnader. 

 

5.2.5.1 Konkurrenternas logistikkostnader 

Data ej tillgänglig 

 

5.2.6 Kapitalbindning 
 

Som nämnts tidigare är kapitalbindning inte högt prioriterat hos Rottne industri 

(lagerchef, inköpschef 14-04-01, controller 14-04-01 och försäljningschef 14-03-19) 

Vidare förklarar controller (14-04-01) att Rottne industri har valt att bedriva en 

verksamhet som sätter reservdelsverksamheten och kunderna i fokus vilket leder till att 

kapitalbindningen blir förhållandevis hög i reservdelslagret. Dock förtydligar 

controllern (14-04- 1  att reservdelslagret inte har några “fantasisummor” som binds i 

lagret, men att dom har valt att ha en relativt hög kapitalbindning i reservdelslagret 

gentemot sina konkurrenter. 
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5.2.6.1 Konkurrenternas kapitalbindning 

 

Reservdelssäljaren, (14-05-08) förklarar att han inte visste hur stort lagervärde 

reservdelslagret har i dagsläget men påpekar att det uppgår till en betydande summa. 

Hur hög omsättningshastigheten på reservdelslagret är var reservdelssäljaren, 

konkurrent, (14-05-08) osäker på, men gissar på att det ligger runt 3-4 ggr per år.  

 

5.3 Analys 
 

Denna analys delas upp i två delavsnitt. Det första avsnittet handlar om hur mål kan 

utformas utifrån fem kriterier. I det andra kapitlet sätts mål som passar Rottne industri. 

När mål sätts kommer vi att utgå från de fem kriterier som presenterats i första 

delavsnittet av analysen.  

 

5.3.1 Målutformning 
 

Detta analyskapitel är endast teoretiskt grundat och uppbyggt av teorier som författarna 

anser vara lämpliga för målutformning inom Rottne industri.  

 

Enligt Olve et al, (1999) är det viktigt för företag att använda sig av både kortsiktiga 

mål och långsiktiga mål. De kortsiktiga målen kan vara delmål för de långsiktiga målen 

och därmed fungera som ett sätt att mäta framsteg samt hur nära företaget är 

måluppfyllelse för det långsiktiga målet. (Olve et al, 1999) För att lättare kunna möta 

måluppfyllelse, eller kunna identifiera utvecklingsområden inom Rottne industri 

kommer ett antal kortsiktiga mål, baserade på långsiktiga mål att rekommenderas. 

Exempelvis bryts det långsiktiga målet att nå X dagars leveranstid ned till kortsiktiga 

mål som X antal orders som ska vara färdigställda i tid till avrop, X tid för plockning av 

orderrad och X tid för plockning av order. 

 

För att tydligt kunna sätta upp riktlinjer för målutformning använder vi fem kriterier, 

målen ska vara: specifika, mätbara, accepterbara, realistiska och tidsatta 
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(Tillväxtverket.se; MacLeod, 2012). Dessa kriterier ska hjälpa företag att utveckla 

effektiva mål. (MacLeod, 2012). 

 

Vi har valt att utforma ett exempelmål för att beskriva kriterierna tydligare. Vi har valt 

att målet ska grunda sig på måttet “Andel av orders som direkt kan levereras från 

lagret.” som behandlar servicegrad vilket är viktigt för Rottne industri. Målet vi 

utformat är “Över 12 månader ska 99 % av totala orders som inkommer till Rottne 

industris reservdelslager ska kunna levereras direkt från lagret.” Nedan följer en 

beskrivning av hur och varför målet uppfyller kriterierna. 

 

Specifika:  

Ett mål görs specifikt genom att beskriva målet detaljrikt och i klartext vilket utelämnar 

tvetydighet. (MacLeod, 2012)  

 

Målet specificerar verksamhetsområde genom att förklara att det endast är 

reservdelsorders som berörs. Målet är svårt att feltolka då det är kort och koncist utan 

överflödiga ord. 

 

Mätbara: Målen ska göras mätbara för att kunna avgöra om målen har uppnåtts. 

Mätning främjar ansvarstagande då det är svårt att kringgå ansvar om målen är tydliga 

och inte kan feltolkas. (MacLeod, 2012) 

 

Målet är grundat på en “andel” och därför kommer det är vara okomplicerat att avgöra 

om det uppnås eller ej. För att ytterligare stärka målets mätbarhet bör Rottne industri 

utveckla en säker och rutinmässig datainsamlingsmetod för detta mål. Vilket görs för att 

kontrollera att mätdatan samlas upp på samma sätt varje gång mätning görs.  

 

Accepterbara: Accepterbara mål innebär att de som rörs av målet accepterar att det är 

ett mål att sträva efter i avseende på avsatt tid för att nå målet, kompetensförutsättningar 

och resurser. (MacLeod, 2012) 
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Att jobba för en hög servicegrad är allmänt känt inom och av stor betydelse för Rottne 

industri. Det är följaktligen lämpligt att sätta upp mål som lämpar att utveckla och 

förbättra servicegraden inom reservdelslagret. 

 

Realistiska: Realistiska mål innebär att målet är möjligt och rimligt att uppnå givet de 

tillgängliga resurser som finns. (MacLeod, 2012) 

Information saknas för att sätta en exakt siffra för detta måttet. Vi kan inte avgöra om 

detta mål är realistiskt eller ej. 

 

Tidsatta: Tidsatta mål innebär att det finns en tidsram då målet ska vara uppfyllt. 

Genom att ha tidsatta mål kan företaget lättare se hur arbetet med att uppnå målet 

fortskrider. (Olve et al, 1999)  

 

Målet har helt enkelt gjorts tidssatt genom att ge det en så kallat “dead-line”. Målet ska 

vara uppfyllt inom 12 månader.  

 

5.3.2 Målsättning 
 

Enligt Lumsden (2012) är de tre logistikmålen (leveransservice, logistikkostnader och 

kapitalbindning) sammankopplade och beroende av varandra. Fokuserar ett företag på 

ett visst område, och sätter höga mål för exempelvis leveransservice kommer det att 

antingen att kosta företaget pengar att hålla kapitalbindningen på samma nivå, eller så 

kommer den att öka. Detta fenomen är välkänt inom näringslivet och varje företag har 

sin specifika konfiguration som passar verksamheten bäst. 

 

Utifrån vår teori- och empiriinsamling är det tydligt att vissa målgrupper ska ges större 

fokus än andra gällande målsättning. Prioriteringen skiljer sig för vecko- och 

dagsorders. Identifierade grupper som är viktiga vid dagsorders är leveranstid, 

orderkvalitet och servicegrad. Målgrupper som bör hållas i beaktning men som inte bör 

prioriteras är leveransprecision, kapitalbindning och logistikkostnader. Vi kommer 

nedan ge förslag på vilka mål för samtliga mått gällande dagsorders och veckoorders 

som bör sättas inom Rottne industri.  
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5.3.2.1 Målsättning för dagsorders 

 

5.3.2.1.1 A-kategori 

 

Som redogjorts i tidigare kapitel har leveranstid, orderkvalitet och servicegrad placerats 

i A-kategorin för dagsorders. Detta är måttgrupper som är viktiga för Rottne industris 

verksamhet och relativt höga mål sätts därför upp i förhållande till sina konkurrenter.  

 

5.3.2.1.1.1 Leveranstid 

 

Mål för “Total leveranstid” är satt till 24 timmar för dagsorders. Målet för dagsorders 

grundar sig i att både Pfohl & Ester (1999) och Cohen et al (2007) menar att 

leveranstiden ska vara så kort som möjligt inom reservdelsindustrin. Även lagerchefen 

(14-04-01) menar att leveranstiden prioriteras för dagsorders i nuläget, vilket också går i 

linje med hur Rottne industris konkurrenter förhåller sig till leveranstid. 

 

Mål: Över 12 månader ska den genomsnittliga leveranstiden för dagsorders ligga på 

mindre än 24 h 

 

Målet för “Antal orders av totalt antal orders som är färdigställda i tid till avrop” är 

satt till 99%. Målet är satt högt på grund av att den bakomliggande prestation som 

måttet avser att mäta är viktigt då det kommer att påverka både leveranstid och 

leveransprecision. Konkurrentens prestation för måttet är 97% och vi anser att Rottne 

industri ska ligga högre då korta leveranstider är viktigt för dem. 

 

Mål: Över 12 mån ska andelen av orders som är färdigställda i tid till avrop vara 

över  99% 

 

“Genomsnittlig tid för plockning av orderrad” - Mäts i sekunder eller minuter 

För att utforma ett mål för detta mått bör Rottne industri mäta hur lång tid det i 

genomsnitt att plocka en orderrad i dagsläget. Utifrån resultatet kan ett mål utformas. 
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Mål: Över 12 mån ska genomsnittlig tid för plockning av orderrad ta mindre än x 

minuter 

 

“Genomsnittlig tid för plockning av order” - Mäts i sekunder eller minuter 

För att utforma ett mål för detta mått bör Rottne industri mäta hur lång tid det i 

genomsnitt att plocka en orderrad i dagsläget. Resultatet multipliceras med 

genomsnittligt antal orderrader per order. 

 

Mål: Över 12 mån ska genomsnittlig tid för plockning av order ta mindre än x minuter 

 

5.3.2.1.1.2 Orderkvalitet 

 

“Antal ordrar som anländer med rätt kvantitet i förhållande till totalt antal plockade 

ordrar” 

Mål: Över 12 månader ska 99,7 % av totalt antal plockade orders anlända med rätt 

kvantitet.  

 

“Antal orderrader som anländer med rätt kvantitet i förhållande till totalt antal 

plockade orderrader” 

Mål: Över 12 månader ska 99,7 % av totalt antal orderrader anlända i rätt kvantitet. 

 

“Antal ordrar som anländer med rätt typ av artiklar i förhållande till totalt antal 

plockade ordrar” 

Mål: Över 12 mån ska 99,7 % av totalt antal ordrar anlända med rätt typ av artiklar 

 

“Antal orderrader som anländer med rätt typ av artiklar i förhållande till totalt antal 

plockade orderrader” 

Mål: Över 12 månader ska 99,7 % av totalt antal  orderrader anlända med rätt typ av 

artiklar 

 

Målet för samtliga mått som avser att mäta plockfel sätts till 99,7 %. Utgångspunkten är 

delvis Lollings (2002) studie som undersöker hur frekvent plockfel uppstår för lager 
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som använder plocklistor. Lolling (2002) menar att felprocenten är 0,36 %. Vi vill att 

Rottne industris mål ska vara bättre än genomsnittet. Målen byggs också upp utifrån 

konkurrentens prestation där felprocenten ligger runt 1%. 

 

Målet för “Antal ordrar som anländer utan transportskador i förhållande till totalt 

antal plockade ordrar” är satt till 99,9 % för att matcha konkurrentens prestation. 

Mål: Över 12 mån ska antalet ordrar som anländer utan transportskador vara 99,9 % 

 

5.3.2.1.1.3 Servicegrad 

Rottne industri strävar efter att ha en så hög servicegrad som möjligt. Målet för “Andel 

av orders som direkt kan levereras från lagret.” är satt till 96 %. Enligt Gebauer (2011) 

uppgår servicegraden många gånger över 95 % i företags reservdelslager vilket stärker 

vårt val att ha 96 % som mål. Konkurrentens servicegrad uppgår i dagsläget till 93 % 

och vi anser att Rottne industri skall ha en målsättning som överträffar Konkurrentens 

servicegrad. 

 

Mål: Över 12 månader ska 96 % av totala orders som inkommer till Rottne industris 

reservdelslager ska kunna levereras direkt från lagret. 

 

Målet för “Andel av orderrader som direkt kan levereras från lagret.” är satt till 97 % 

på grund av att servicegraden för enskilda artiklar bör ligga något högre än hela orders. 

 

Mål: Över 12 månader ska 97 % av totala orderrader som inkommer till Rottne 

industris reservdelslager ska kunna levereras direkt från lagret. 

 

Målet för ”Andel enheter av totalt antal enheter som kan levereras direkt från lagret” 

är satt till 98 %. Detta på grund av att servicegraden för enskilda enheter av artiklar bör 

ligga något högre än för orderrader. 

 

Mål: Över 12 månader ska 98 % av totala antal enheter vara tillgängliga för direkt 

leverans från lager. 
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5.3.2.1.2 B-kategori 

I denna kategori placerades logistikkostnader och kapitalbindning. Måttgrupperna är 

inte kritiska för Rottne industris verksamhet. Målen kommer följaktligen inte sättas 

höga. 

 

5.3.2.1.2.1 Leveransprecision 

 

Målet för “Antal ordrar som anländer i rätt tidpunkt av totalt antal ordrar” sätts till 99 

%. Målet är satt relativt högt men kommer att sakna viss relevans för dagsorders. Detta 

för att det sällan sätts bestämda leveransdatum för brådskande orders, utan mer att de 

ska komma fram till kund så snabbt som möjligt. 

 

Mål: Över 12 mån ska andelen ordrar som anländer i rätt tidpunkt vara 99 % 

 

5.3.2.1.2.2 Logistikkostnader 

 

Målet för “Lagerhållningskostnad per lagerhålld artikel” är satt till 100 SEK. Målet är 

satt något lägre än vad Pfohl & Ester (1999) menar är den genomsnittliga 

lagerhållningskostnaden inom reservdelsindustrin.  

 

Mål: Lagerhållningskostnaden per lagerhållsartikel ska över 12 mån vara under 100 

SEK 

 

Målet för “Orderkostnad per order” sätts till 2800 SEK som är något lägre än Pfohl & 

Esters (1999) genomsnittliga orderkostnad per order. 

 

Mål: Orderkostnaden per order ska över 12 mån vara under 2800 SEK 

 

“Fraktkostnader per order” 

Både empiri och teori saknas för att sätta ett mål. 

 

Mål: Fraktkostnaden per order ska under 12 mån vara under x SEK 
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5.3.2.1.2.3 Kapitalbindning 

Ett mål för “Lagervärde” är inte satt.  

 

Målet för “Omsättningshastighet” satt till 0,9 gånger per år. Konkurrentens 

omsättningshastighet ligger på 3 ggr/år. Realistiskt sett kan inte Rottne industri matcha 

detta då deras strategiska position med hög servicenivå medför stora lager. Enligt Pfohl 

& Ester (1997) är den genomsnittliga omsättningshastigheten för reservdelslager 0,87 

gånger per år. Vi anser att Rottne industris mål för omsättningshastighet ska ligga något 

högre än genomsnittet. 

 

Mål: Omsättningshastigheten ska under 12 mån vara 0,9 ggr/år 

 

5.3.2.2  Målsättning för veckoorders 

 

Målsättningen inom veckoorders skiljer sig endast inom leveranstid och 

leveransprecision. Därför kommer endast dessa måttgrupper att behandlas nedan. 

 

5.3.2.2.1 A-kategori 

 

5.3.2.2.1.1 Leveransprecision 

 

Leveransprecisionsmåttet är starkt sammankopplat med “Antal orders av totalt antal 

orders som är färdigställda i tid till avrop” som är satt till 99%. Uppstår det differenser 

mellan de två måtten betyder det att transportören står för många förseningar. Måttet 

kan följaktligen bland annat användas för transportörsutvärdering. Det höga målet är 

uppbyggt på Korpela & Tuominens (1996) teori om att nyttan för kund ökar som mest 

mellan 97 och 99% i leveransprecision. 

 

Mål: Över 12 mån ska andelen ordrar som anländer i rätt tidpunkt vara 99 % 

 

5.3.2.2.2 B-kategori 
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5.3.2.2.2.1 Leveranstid 

 

För veckoorders är målet för måttet “Total leveranstid” satt till tre dagar. Veckoorders 

avser att fylla på återförsäljares lager och är i de flesta fall inte brådskande. En 

beställning från kund kan ankomma långt i förväg till avtalat leveransdatum vilket 

medför att leveranstiden blir lång. Måttet total leveranstid kommer följaktligen bli något 

missvisande och rekommenderas inte att fokuseras allt för mycket på. Gällande 

veckoorders kommer leveransprecision vara viktigare då den är mer relevant.  

 

Mål: Över 12 månader ska den genomsnittliga leveranstiden för dagsorders ligga på 

mindre än 3 dagar 

 

Målet för “Antal orders av totalt antal orders som är färdigställda i tid till avrop” är 

satt till 99%. Målet är satt högt på grund av att den bakomliggande prestation som 

måttet avser att mäta är viktigt då det kommer att påverka både leveranstid och 

leveransprecision. Konkurrentens prestation för måttet är 97% och vi anser att Rottne 

industri ska ligga högre. 

 

Mål: Över 12 mån ska andelen av orders som är färdigställda i tid till avrop vara 

över  99% 

 

“Genomsnittlig tid för plockning av orderrad” - Mäts i sekunder eller minuter 

För att utforma ett mål för detta mått bör Rottne industri mäta hur lång tid det i 

genomsnitt att plocka en orderrad i dagsläget. Utifrån resultatet kan ett mål utformas. 

 

Mål: Över 12 mån ska genomsnittlig tid för plockning av orderrad ta mindre än x 

minuter 

 

“Genomsnittlig tid för plockning av order” - Mäts i sekunder eller minuter 
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För att utforma ett mål för detta mått bör Rottne industri mäta hur lång tid det i 

genomsnitt att plocka en orderrad i dagsläget. Resultatet multipliceras med 

genomsnittligt antal orderrader per order. 

 

Mål: Över 12 mån ska genomsnittlig tid för plockning av order ta mindre än x minuter 
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5.4 Slutsats 
 

I detta kapitel byggdes mål upp för Rottne industri baserat på fem kriterier. Målnivåer är 

satta baserade på teoretiska riktlinjer samt jämförelser gentemot konkurrenter.  

 

5.4.1 Mål för dagsorder 
 

5.4.1.1 Leveranstid:  

 

Över 12 månader ska den genomsnittliga leveranstiden för dagsorders ligga på mindre 

än 24 h 

Över 12 mån ska andelen av orders som är färdigställda i tid till avrop vara över  99% 

Över 12 mån ska genomsnittlig tid för plockning av orderrad ta mindre än x minuter 

Över 12 mån ska genomsnittlig tid för plockning av order ta mindre än x minuter 

 

5.4.1.2 Orderkvalitet: 

 

Över 12 månader ska 99,7 % av totalt antal plockade orders anlända med rätt kvantitet 

Över 12 månader ska 99,7 % av totalt antal orderrader anlända i rätt kvantitet. 

Över 12 mån ska 99,7 % av totalt antal ordrar anlända med rätt typ av artiklar 

Över 12 månader ska 99,7 % av totalt antal orderrader anlända med rätt typ av artiklar 

Över 12 mån ska antalet ordrar som anländer utan transportskador vara 99,9 % 

 

5.4.1.3 Servicegrad  

 

Över 12 månader ska 96 % av totala orders som inkommer till Rottne industris 

reservdelslager ska kunna levereras direkt från lagret. 

Över 12 månader ska 97 % av totala orderrader som inkommer till Rottne industris 

reservdelslager ska kunna levereras direkt från lagret. 

Över 12 månader ska 98 % av totala antal enheter vara tillgängliga för direkt leverans 

från lager. 
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5.4.1.4 Leveransprecision 

 

Över 12 mån ska andelen ordrar som anländer i rätt tidpunkt vara 99 % 

 

5.4.1.5 Logistikkostnader 

 

Lagerhållningskostnaden per lagerhållsartikel ska över 12 mån vara under 100 SEK 

Orderkostnaden per order ska över 12 mån vara under 2800 SEK 

Fraktkostnaden per order ska under 12 mån vara under x SEK 

 

5.4.1.6 Kapitalbindning 

 

Omsättningshastigheten ska under 12 mån vara 0,9 ggr/år 

 

5.4.2 Mål för veckoorder 
 

5.4.2.1 Leveransprecision: 

 

Över 12 mån ska andelen ordrar som anländer i rätt tidpunkt vara 99 % 

 

5.4.2.2 Leveranstid: 

 

Över 12 månader ska den genomsnittliga leveranstiden för dagsorders ligga på mindre 

än 3 dagar 

Över 12 mån ska andelen av orders som är färdigställda i tid till avrop vara över  99% 

Över 12 mån ska genomsnittlig tid för plockning av orderrad ta mindre än x minuter 

Över 12 mån ska genomsnittlig tid för plockning av order ta mindre än x minuter 

 

Vi kan konstatera att höga mål för Rottne industri är satta kring leveransservice. För 

dagsorders i form av kort leveranstid, hög orderkvalitet och hög servicegrad. För 

veckoorders i form av hög leveransprecision, hög orderkvalitet och hög servicegrad. 
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Detta har lett till att mål för kapitalbindning och logistikkostnader inte kan vara lika 

ambitiösa. 
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6. Hur ska mätningar av dessa mått utföras  

Detta kapitel behandlar PM- processens fjärde steg. Den teoretiska referensramen består 

av hur mätning ska utföras, ansvarsområden vid mätning samt mätfrekvenser. Det 

empiriska avsnittet avser att beskriva vilka som är lämpliga ägare till de olika 

måttgrupperna. Kapitlet går ut på att ge förslag på hur och av vem mätningar bör utföras.  

 

6.1 Teori 

6.1.1 PM-processens fjärde steg – Mätning 
 

Efter de tre omfattande och komplicerade första stegen i PM-processen är det dags att 

genomföra själva mätningen, det vill säga samla in data om verksamhetens resultat i 

förhållande till de uppsatta måtten företaget valt att inrikta sig på. (Lindgren, 2006) 

 

I denna mätningsdel av PM-processen finns det ett par viktiga områden att beakta. Det 

handlar dels om hur mätningarnas delas upp inom företaget. En av de stora fördelarna 

med att utföra prestationsmätningar inom företaget är just ansvarsfördelning vilket gör 

detta till en kritisk del av prestationsmätningar. (Spritzer, 2007) Enligt Neely et al 

(1997) är det viktigt att definiera vem som äger mätningen och hur de ska genomföra 

mätningen av måtten. Detta inbegriper att företaget bör specificera vem i verksamheten 

som skall hållas ansvarig för att nyckeltalen når upp till tillfredställande nivåer, samt 

tillvägagångssätt för att nå dit. (Neely et al, 1997). Olve et al (1999) pratar om så kallat 

systemansvar som handlar om att mätningars resultat görs tillgängliga. Systemansvaret 

kretsar kring att mätningar, rapporter och publicering av resultat är lättillgängliga, 

presenteras i en användarvänlig miljö och framställs på ett pedagogiskt sätt. Detta 

kräver både stöd av företagets informationssystem samt att ansvarig personal har goda 

IT-kunskaper. (Olve et al, 1999) 

 

Vidare diskuterar Forslund & Jonsson (2007) hur mätrapporter skapas. Inom företag 

sker det enligt författarna antingen direkt eller indirekt ifrån företagets affärssystem. Att 

skapa mätrapporter direkt ifrån företagets affärssystem innebär att systemet automatiskt 

genererar ett värde på givet prestationsmått. Mätrapporter som skapats utifrån indirekt 
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data grundar sig på att ansvarig anställd använder data ifrån affärssystem vilken används 

i kalkyler. Kalkylerna lägger grunden till mätrapporterna. (Forslund & Jonsson, 2007) 

 

Nästa viktiga avvägning är handlar om hur ofta mätresultaten ska rapporteras och 

utvärderas. Lohman et al (2004) menar att rapportering av mätresultat bör justeras 

utefter arbetsgången. Författarna skriver att en mer rapportering och utvärdering bör 

utföras nära implementering (ungefär en gång i månaden). Efter att företaget hittat rutin 

kring mätningen kan de söka en mer optimal frekvens att jobba efter. (Lohman et al, 

2004). Neely (1997) menar att frekvensen också bör vara beroende av måttens karaktär 

och omfattning. Mått som exempelvis mäter kundservice och omsättning mäts, 

rapporteras och utvärderas ofta veckovis och mått som avser att mät innovation, 

utvecklingsmöjligheter och kundnöjdhet mäts ofta månadsvis. 

 

6.2 Empiri 
 

Utefter måttgrupperna låter vi intervjupersonerna diskutera ansvarsområden, 

mätfrekvens och hur informationen utvinns och hanteras. 

 

6.2.1 Leveranstid 
 

För att mäta leveranstid används måtten: ”Total leveranstid”, “Antal orders av totalt 

antal orders som är färdigställda i tid till avrop”, “Genomsnittlig tid för plockning av 

orderrad” och “Genomsnittlig tid för plockning av order”, som nämnt i föregående 

kapitel. Enligt lagerchef (14-04-07) görs dessa mätningar med fördel av henne. 

Lagerchefen (14-04-07) menar att mätningarna utförs på lagret. Följaktligen är det 

processer inom lagret och lagerarbetarnas prestation som mäts. Därav har lagerchefen 

en bättre bild om hur mätningarna bör utföras och hur förbättringar kan göras för att 

bättra på mätetalen. 
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6.2.2 Leveransprecision 
 

Rottne industris leveransprecision mäts förslagsvis med måttet  “Antal orders som 

anländer i rätt tidpunkt av totalt antal orders”  ven detta måttet bör mätas av 

lagerchefen då de är mått som mäter lagrets förmåga att producera rättplockade orders 

inom rätt tidsram. (Lagerchef, 14-04-07) 

 

6.2.3 Orderkvalitet 
 

Rottne industris orderkvalitet mäts förslagsvis med måtten: “Antal ordrar som anländer 

med rätt kvantitet i förhållande till totalt antal plockade ordrar”, “Antal orderrader som 

anländer med rätt kvantitet i förhållande till totalt antal plockade orderrader”, “Antal 

ordrar som anländer med rätt typ av artiklar i förhållande till totalt antal plockade 

ordrar”, “Antal orderrader som anländer med rätt typ av artiklar i förhållande till totalt 

antal plockade orderrader” och “Antal ordrar som anländer utan transportskador i 

förhållande till totalt antal plockade ordrar” 

 

Enligt lagerchef (14-04-07) görs dessa mätningar med fördel av henne. Lagerchefen 

(14-04-07) menar att mätningarna av dessa mått ska utföras på lagret och följaktligen är 

det processer inom lagret och lagerarbetarnas prestation som mäts. Därav har 

lagerchefen en bra bild om hur mätningarna bör utföras och hur förbättringar kan göras 

för att bättra på mätetalen.  

 

6.2.4 Servicegrad 
 

Rottne industris servicegrad mäts förslagsvis genom måtten “Andel av orders som 

direkt kan levereras från lagret.”, “Andel av orderrader som direkt kan levereras från 

lagret” och ”Andel enheter av totalt antal enheter som kan levereras direkt från 

lagret”. Detta mått bör enligt inköpschefen (14-04-07) kontrolleras av honom då 

servicegrad och lagertillgänglighet ligger under hans ansvarsområde. 

 

6.2.5 Logistikkostnader 
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Logistikkostnader mäts förslagsvis enligt föregående kapitel genom 

“Lagerhållningskostnad per lagerhålld artikel”, “Orderkostnad per order” och 

“Fraktkostnader per order”. Lagerhållningskostnad och orderkostnad bör mätas av 

controllern. (Controller, 14-04-01) Inköpschefen (14-04-07) menar att fraktkostnader 

bör mätas av honom. 

 

6.2.6 Kapitalbindning 
 

För att mäta kapitalbindning är måttet “Lagervärde” och “Omsättningshastighet” 

rekommenderade. Enligt inköpschef (14-04-07), controller (14-04-07) och lagerchef 

(14-04-07) är det lämpligt att controllern ansvarar för att mätningen av dessa mått. 

 
6.3 Analys 
 

Enligt Spritzer (2007) är en av de viktigaste delarna inom ett PM-system ansvarsfördelning. 

Genom att dela ut ägare till måtten minskar risken för att icke uppnådda mål ignoreras och 

att ett mer aktivt arbete för att nå målen utförs. Att vara ägare till ett mått innebär att 

personen är ansvarig för att uppsatta mål nås, samt att tydliga tillvägagångssätt för att nå 

målen utvecklas. (Neely et al, 1997)  

 

Inom Rottne industri råder det enighet angående ägarskap till de olika måtten. Både 

mätfrekvens är uppskattningar gjorda av oss baserat på Rottne industris verksamhet. Dessa 

presenteras enligt nedan separat för varje måttgrupp: 
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6.3.1.1 Leveranstid 

 

Mått: Total 

leveranstid: 

Antal orders av 

totalt antal order 

som är färdigställda 

i tid till avrop: 

Genomsnittlig tid 

för plockning av 

orderrad: 

Genomsnittlig tid 

för plockning av 

order: 

Ägare: Lagerchef Lagerchef Lagerchef Lagerchef 

Mätfrekvens: Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig 

Rapportfrekvens Veckovis Veckovis Månad Månad 

Tabell 6.1 – Leveranstid 

6.3.1.2 Leveransprecision 

 

Mått: Antal orders som anländer i rätt tidpunkt 

Ägare: Lagerchef 

Mätfrekvens: Kontinuerlig 

Rapportfrekvens Veckovis 

Tabell 6.2 – Leveransprecision 
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6.3.1.3 Orderkvalitet 

 

Mått: Antal ordrar 

som 

anländer 

med rätt 

kvantitet i 

förhållande 

till totalt 

antal 

plockade 

ordrar 

Antal 

orderrader 

som 

anländer 

med rätt 

kvantitet i 

förhållande 

till totalt 

antal 

plockade 

orderrader 

Antal ordrar 

som 

anländer 

med rätt typ 

av artiklar i 

förhållande 

till totalt 

antal 

plockade 

ordrar 

Antal 

orderrader 

som 

anländer 

med rätt typ 

av artiklar i 

förhållande 

till totalt 

antal 

plockade 

orderrader 

Antal ordrar 

som anländer 

utan 

transportskador 

i förhållande 

till totalt antal 

plockade ordrar 

Ägare: Lagerchef Lagerchef Lagerchef Lagerchef Lagerchef 

Mätfrekvens: Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig 

Rapportfrekvens Veckovis Veckovis Veckovis Veckovis Veckovis 

Tabell 6.3 – Orderkvalitet 

 

6.3.1.4 Servicegrad 

 

Mått: Andel av orders som 

direkt kan levereras 

från lagret. 

Andel av orderrader som 

direkt kan levereras från 

lagret 

Andel enheter av totalt antal 

enheter som kan levereras 

direkt från lagret 

Ägare: Inköpschef Inköpschef Inköpschef 

Mätfrekven

s: 

Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis 

Rapportfre

kvens 

Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis 

Tabell 6.4 – Servicegrad 

 

6.3.1.5 Logistikkostnader 
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Mått: Lagerhållningskostnad per 

lagerhålld artikel 

Orderkostnad per 

order 

Fraktkostnader per 

order 

Ägare: Controller Controller Inköpschef 

Mätfrekvens: Kvartalsvis Kvartalsvis Kontinuerlig 

Rapportfrekvens Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis 

Tabell 6.5 – Logistikkostnader 

 

6.3.1.6 Kapitalbindning 

 

Mått: Lagervärde Omsättningshastighet 

Ägare: Controller Controller 

Mätfrekvens: Kontinuerlig Kontinuerlig 

Rapportfrekvens Kvartalsvis Kvartalsvis 

Tabell 6.6 – Kapitalbindning 
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6.4 Slutsats 
 

I detta kapitel belyses vikten av ansvarsområden, mätfrekvenser och rapportfrekvenser. 

Ansvarsområden är utdelade grundat endast empiriskt på vad våra intervjupersoner 

anser sig vara bäst lämpade för.  De flesta mått kommer lagerchefen vara ägare till, 

inköpschefen ansvarar för servicegrad och fraktkostnader, och controller ansvarar för 

logistikkostnaderna lagerhållningskostnad och orderkostnad samt kapitalbindning. 
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7. Hur kan resultatet av dessa mätningar analyseras och 

utvärderas  

Detta kapitel behandlar PM-processens sista steg. Den teoretiska referensramen består 

av hur analys av mätresultat skall genomföras, uppföljning och utvärdering samt 

ständiga förbättringar av PM-system. Vidare är denna problemfråga endast teoretiskt 

ställd och därav kommer ingen empiri att behandlas i detta kapitel.  

7.1 Teori 
 
7.1.1 PM-processens femte steg - Analys och utvärdering av resultat 
 

Analysen på resultatet av prestationerna ser olika ut beroende på vilken avdelning den 

sker i, grunden är att företaget ska lära sig hur de använder informationen för att kunna 

möjliggöra framtida förbättringar. (Otley, 1999) Säljavdelningen på ett tillverkande 

företag kommer till exempel endast att analysera prestationerna av försäljning, 

kundnöjdhet samt tillverkningskostnader, medan ekonomiavdelningen endast kommer 

att analysera prestationer som rör in- och utbetalningar som kommer in i tid. (Tian et al, 

2003) 

 

7.1.1 Uppföljning och utvärdering 
 

 ppföljning innebär att information samlas in och analyseras som sedan kan användas 

för att göra eventuella korrigeringar inom en verksamhet   atton, 2  2 . Enlig Svensson 

(1997) kan en resultatuppföljning användas på olika sätt. Hur uppföljningen ser ut beror 

på varför den genomförs och vad uppföljningen skall användas till.  ppföljning och 

utvärdering kan bland annat användas för att kontrollera graden av måluppfyllelse samt 

ge feedback till de anställda angående deras prestationer.  Svensson, 1997  Vidare 

hjälper uppföljning organisationer att identifiera områden inom verksamheten där det 

finns utrymme för förbättringar så att de kan korrigera dessa och lättare uppnå sina mål 

(Patton, 2002). 
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Utvärdering av arbetsprestationer kan ske informellt genom avdelningsmöten eller så 

kallade funktionsmöten. Det kan också vara individuella möten där en dialog förs 

mellan chef och anställd/anställda. De informella mötena kan kompletteras av formella 

möten ett par gånger per år där varje avdelning får presentera sina prestationer den 

senaste tidsperioden. (Armstrong & Baron, 2005). 

 

7.1.3 Ständiga förbättringar inom PM-systemet 
 

Enligt Olve et al  1999  och Anthony   Govindarajan  2  7  blir arbetet med ett 

prestationsmätningssystem aldrig klart. Författarna menar att måtten och målen 

kontinuerligt bör utvärderas av ledningen. Tanken är att verktyget ständigt ska revideras 

för att passa den rådande situationen i företaget. Bra  et al  2 11  lyfter både interna och 

externa faktorer som resulterar i att prestationsmätningssystemet kan behöva revideras; 

exempelvis strategiförändringar, förändrad tillgång på data, förändrad efterfrågan och 

organisationsförändringar. 

 

En förutsättning för att ett styrsystem ska fungera så bra som möjligt är att det ständigt 

ska revideras för att passa den rådande situationen i företaget. (Olve, Roy & Wetter, 

2004) Följaktligen måste ständiga förbättringar och revideringar ske för att PM-

systemet för att det ska nå sin fulla potential. Ett vanligt sätt att skapa utveckling inom 

verksamheten är PDCA; ett tankesätt som är applicerbart på alla typer av problem 

(Ciombra, 2013) som hjälper organisationer att på ett systematiskt sätt skapa 

värdeökande förbättringar. (Liker, 2009) 

 

Versalerna i PDCA står för plan, do, act och check och förklaras nedan: 

Plan – I “plan”-steget ska förändringen/förbättringsåtgärden planeras. Det innebär att ett 

problem identifieras och analyseras. När förståelse för problemet skapats föreslås en 

lösning (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Do - I detta steg genomförs förbättringsåtgärden. (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Check – Här ska förbättringens resultat utvärderas. Om förbättringen ger önskvärt 

resultat är act nästa steg, om inte är plan nästa steg. (Anthony & Govindarajan, 2007) 
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Act - I detta steg görs uppföljning och utvärdering av den implementerade 

förbättringsåtgärden. Syftet är att implementera och standardisera förbättringen. 

(Giovannini, 2004). 

7.2 Analys 
 

7.2.1 Uppföljning 

 

Enligt Patton (2002) görs uppföljning av mål för att ge företaget och deras anställda 

feedback kring hur de presterar. En analys av resultatet från mätningarna utgör en stor del 

av uppföljningen och ger därmed ett underlag för företaget om vad dom gör bra och var det 

finns utrymme för förbättringar. För Rottne industri kommer PM-systemet att bli en viktig 

del för att förstå vad företaget behöver utveckla genom att de kan samla måtten och dess 

resultat och få en överblick hur hela verksamheten presterar. 

 

Som nämnt i föregående kapitel rekommenderas Rottne industri att utveckla mätrapporter 

utifrån mätresultaten. Både informell och formell uppföljning utifrån mätrapporterna 

rekommenderas att ges till samtliga anställda på Rottne industri. Informell uppföljning kan 

ske genom morgonmöten eller veckomöten där ägaren för måttet presenterar hur 

avdelningen presterat den senaste perioden gentemot uppsatta mål. Formell uppföljning bör 

göras genom att hela företaget bjuds in till möte/föreläsning av företagsledningen en gång 

per kvartal. Här presenteras samtliga mätetal över hela verksamheten. Detta ska skapa en 

förståelse för samtliga anställda på Rottne industri om vad som är viktigt för företaget i 

dagsläget och motiverar dem att jobba för att uppnå målen. 

 

Uppföljning kan också göras externt. Förslagsvis delar Rottne industri sina mått och mål 

med samarbetspartners för att tillsammans hjälpa uppnå dem. Är leveranstiden för hög kan 

möten med Rottne industris transportörer hållas. Detta för att skapa en bättre förståelse om 

Rottne industris verksamhet och var problem uppstår. Är exempelvis servicegraden för låg 

kan närmare samarbeten med Rottne industris återförsäljare skapas. Detta för att förstå varje 

individuell återförsäljares efterfrågan bättre och skapa ett artikelsortiment på lager som 

passar bättre. 
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7.2.2 Ständiga förbättringar inom PM-systemet 
 

Olve et al (1999) och Anthony & Govindarajan  2  7  menar att måtten och målen ständigt 

bör utvärderas av ledningen. Rottne industri kan mötas av förändringar som kräver att 

strategin revideras, efterfrågan kan förändras och organisationen kan behövas förändras. 

Därför är det viktigt att ständigt jobba med att uppdatera sitt PM-system till den rådande 

situationen. Med PDCA-modellen i åtanke kan fyra steg tas fram för att undvika stagnation 

i PM-systemet. De fyra stegen ska ses som en loop, när steg fyra är klart börjar ansvarig på 

Rottne industri om på steg ett för att upptäcka fler mått och mål som kan vara icke relevanta 

eller utdaterade. Steg ett, planering, går ut på att identifiera mål och mått som behöver 

förändras eller tas bort. Exempelvis kan Rottne industris strategi förändras, detta kan 

resultera i att vissa mål är för lågt eller högt satta. Det är viktigt att identifiera dessa mål 

som problem och utveckla lösningsförslag. Steg två, genomförande, går ut på att utföra det 

planerade lösningsförslaget som togs fram i steg ett. I steg tre, utvärdering, granskas det 

resultat som förändringen givit. Passar det nya målet strategin? Är det nåbart? Är resultatet 

önskvärt är steg fyra nästa, om inte går man tillbaka till steg ett. I steg fyra, agera, 

implementeras förändringen i verksamheten. I PM-system sammanhang implementeras 

exempelvis nya mål i PM-systemet.  

 

 

Figur 7.1 – Modell för ständiga förbättringar inom PM-system 

Planering 

Genomförande 

Utvärdering 

Agera 
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7.3 Slutsats 
 

I detta kapitel rekommenderas Rottne industri att sköna sin uppföljning både informellt 

och formellt. Den informella uppföljningen kan ske genom både veckomöten och 

morgonmöten, gärna på avdelningsnivå där ägaren för måttet/måtten förklarar hur 

avdelningen presterat gentemot målet/målen. Formell uppföljning görs med fördel 

genom större möten/föreläsningar där hela företaget är inbjudet och samtliga mått och 

dess prestationer presenteras. Detta görs med fördel en gång i kvartalet. 

 

För att inte PM-systemet ska stagnera och tappa relevans när förändringar sker inom 

organisationen krävs det att systemet kontinuerligt utvärderas och förnyas. För att uppnå 

dessa förbättringar och ge Rottne industri systemation för förbättringsarbetet kan en 

anpassad PDCA-cykel användas.  
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8. Slutdiskussion 

I följande avsnitt presenteras en övergripande slutsats samt kritik till eget arbete, förslag 

till vidare forskning samt hur etiska överväganden behandlats. 

 

8.1 Övergripande slutsats 

I denna studie har PM-processens fem steg utförts. Inledningsvis har sex måttgrupper 

presenterats och kategoriserats efter dess prioritet inom Rottne industri. För dagsorders 

har leveranstid, orderkvalitet och servicegrad bedömts som de viktigaste måttgrupperna. 

För veckoorders är leveransprecision, orderkvalitet och servicegrad viktiga måttgrupper.  

 

I efterföljande kapitel har 18 mått valts. Måtten har definierats vilket betyder att 

mätpunkter och mätenhet har tydliggjorts. Så kallade förtydlingtavlor har utvecklats för 

att öka förståelsen för utvalda mått.  

 

I nästkommande kapitel har målutformning och målsättning behandlats. Gällande 

målutformning rekommenderas fem kriterier som belyser viktiga delar vid utformandet 

av mål; målen ska vara specifika, mätbara, accepterbara, realistiska och tidssatta. I 

målsättningsdelen har målnivåer satts. Utgångspunkten har varit den framtagna 

kategoriseringen från den första problemfrågan samt jämförelser både mot teori och 

empiri där konkurrenters mål behandlas. 

 

Den fjärde problemfrågan behandlar mätning. Slutsatsen är att ansvarsområden är 

viktigt vid mätningen För att dela ut ansvarsområden har ägandeskap för varje mått har 

delats ut, detta baserat empiriskt på vem som anser sig bäst lämpad. Mät- och 

rapportfrekvens för varje mått är definierade baserat på bedömningar av måttets 

karaktär. 

 

Slutligen har uppföljning av mål och mått diskuterats. Uppföljningen rekommenderas 

att göras både formellt och informellt med varierande tidsintervaller. För att undvika 
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stagnation i PM-systemet har en PDCA-liknande modell framtagits som avser att göra 

styrverktyget flexibelt och följsamt inom framtida strategi och omvärldsförändringar. 

 

8.2 Kritik till eget arbete 
 

Studien har begränsats i tidsåtgång. Vi har i största möjliga mån skapat oss en förståelse 

för verksamheten. Vi skulle dock vilja ha spenderat mer tid ute på Rottne industri samt 

hos Rottne industris återförsäljare för att skapa oss en djupare och bredare kunskap om 

verksamheten. Mer nerlagd tid spenderad ute på verksamheten skulle resultatet i fler 

intervjuer och intervjupersoner vilket hade resulterat i ännu starkare koppling till 

sanningskriterierna.  

 

Vi önskar också att målsättningen gjorts mer precis med bättre empirisk uppbackning. 

Trots detta har Rottne industri vårt fulla förtroende att korrigera dessa mål och anpassa 

PM-systemet ytterligare till verksamheten. 

 

Avslutningsvis har inte de potentiella negativa aspekterna som PM-system för med sig 

presenterats. Socialt kan medarbetare känna sig pressade av mått och målen om 

uppföljningen bli för intensiv och PM-system kan få en negativ inverkan på de 

anställdas motivation och välmående. Forskare som har publicerat artiklar vilka 

behandlar de negativa aspekterna av PM-system är bland annat; Otley, (2003) som 

skriver om anställdas tendens att manipulera mått och mätresultat,  Becker, B., & 

Gerhart, B. (1996) har skrivit om motivationsproblem kopplat till målstyrning. Rottne 

industri rekommenderas att läsa dessa artiklar innan eventuell implementation för att på 

bästa sätt minimera och undvika dessa källor till problem. 

 

8.3 Förslag på vidare forskning 
 

Det finns begränsad tidigare forskning som har undersökt möjligheten att implementera 

ett performance management-system inom reservdelsverksamhet. Det skulle vara 

intressant att se ytterligare studier inom detta område. Framtida studier kan antigen 

göras bredare eller djupare. Bredare genom att istället för fokusera på ett 

verksamhetsområde (som gjorts i denna studie) fokusera på hela Rottne industris 
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verksamhet där samtliga affärsområden tas i beaktning. Studien kan göras djupare 

genom att avgränsa sig till ett eller flera steg inom PM-processen. En studie skulle 

kunna behandla målutformning och målsättning inom verksamheten och på så sätt göra 

studien djupare. 

 

Utöver detta förslag skulle en studie som undersöker resultatet av implementeringen av 

PM-systemet varit intressant att undersöka, framförallt hur resultatet av implementering 

av PM-system har fallit ut inom företags reservdelsverksamhet.  

 

8.4 Etiska överväganden 

I metodkapitelet skrev vi om Bryman & Bells (2003) krav som måste uppfyllas: 

 Det ska inte uppstå någon skada för deltagarnas del. 

 Det ska inte förekomma någon brist i samtycke från deltagarna sida. 

 Studien ska inte inkräkta på privatliv. 

 Det ska inte förekomma någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller 

undanhållande av viktig information. 

 

Syftet med studien har från början varit tydligt vilket har medfört att falska 

förespeglingar inte har uppstått. Samtliga deltagare i denna studie har ställt upp frivilligt 

och haft möjlighet att vara anonym om så önskades. Ingen intervjupersons privatliv har 

berörts. 
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I 
 

1 . Bilagor 
 

 

10.1 Tidsplan 
 



  

 

II 
 

10.2 Intervjumallar 
 

Lagerchef  14-01-14 

 

Hur är verksamheten upplagd? 

Hur många jobbar på lagret? 

Vad mäter ni på lagret? 

Vilka produkter säljer ni? 

 

Lagerchef 14-02-07 

 

Hur ser lagerhållningen ut för reservdelar? 

Hur bestäms vilka reservdelar som ska lagerhållas? 

Vem bestämmer vilka reservdelar som ska lagerhållas? 

Hur går det till när en kund efterfrågar reservdelar? 

Hur agerar ni när en kund efterfrågar reservdelar? 

Skiljer det sig mellan vecko- och dagsorder? 

Vad är Rottne industris strategi? 

Vad gör ni annorlunda gentemot era konkurrenter? 

Hur differentierar ni er? 

Skiljer sig kundkraven mellan vecko- och dagsorders? 

Vad är det kunder framförallt efterfrågar? (leveransprecision, leveranstid etc) 

Mäts detta? 

Finns det något problem med att ni inte mäter? 

Har reservdelslagret någon strategi? 

Mäts något inom reservdelslagret? 

Vad är viktigast för era kunder när de beställer en reservdel? 

Är det att den kommer i tid? Att den kommer snabbt? Att det är rätt del? Att delen 

finns? 

Hur ofta händer det att ni inte har en efterfrågad reservdel? 

Hur lång tid tar det för er att skicka en reservdel? 

Hur skiljer sig prioriteringarna kring leveranselementen sig mellan det “vanliga” lagret 

och reservdelslagret? 

Hur ser inköpsfunktionen för reservdelar ut? 



 

 

III 

 

Hur ser lagrets processer ut? 

Hur många reservdelsartiklar finns inom lagret? Hur ser fördelningen ut mellan vanliga 

artiklar och reservdelar ut? 

Är det inköpschefens uppgift att hålla koll på saldon? Prognoser osv? 

Hur håller ni koll på saldon? 

Finns det riktlinjer för hur mycket som ska lagerhållas? 

Vad skulle du säga var det viktigaste att mäta i dagsläget? 

 

Inköpschef 14-03-19 

 

Finns det riktlinjer för hur mycket som skall lagerhållas? 

Hur håller ni koll på lagersaldo? Samma system som nere på reservdelslagret? 

Händer det att vissa artiklar tar slut på lagret? 

Finns det produkter som är viktigare än andra? Prioriteras högre? Högre omsättning? 

Har reservdelslagret några mått som mäts? 

I så fall är det präglat av kunders krav eller är det ledningen? Tex korta ledtider 

I så fall hur mäts dessa? Hur ofta? Månadsrapporter/veckorapporter 

Hur väljs dessa mått i så fall? 

Kommuniceras måtten till ledning och anställda? 

Vilka mått tycker du som inköpschef är viktiga att mäta? 

Hur ser anskaffningsprocessen ut för reservdelar? 

Enligt lagerchefen skall alla reservdelar till maskiner som är under 20 år finnas på 

lagret. Stämmer detta? Finns alla reservdelar på lagret? Måste binda väldigt mycket 

kapital i så fall? 

 

Lagerchef 14-03-19 

 

Kan du berätta om ert utbytessystem för reservdelar? 

Fungerar det bra? 

Är det lönsamt? 

Prioriteras dagsorder över veckorders? 

Isåfall hur? 

Är vissa måttgrupper viktigare än andra gällande vecko- och dagsorders? 

Hur skiljer det sig åt isåfall? 



 

 

IV 

 

Händer det att ni skickar fel saker till kund? Hur ofta? Hur uppstår felet? 

Hur ofta gör leverantören fel? 

 

Lagerchef 14-03-19 

 

Hur differentierar sig Rottne industri? Hur maximeras kundvärde? 

Vad efterfrågar kunder rörande reservdelar? 

Hur snabbt förväntar sig kunder att få sina reservdelar? 

När du är ute och säljer, hur mycket pratar du om reservdelar? Hur viktigt är det för 

kunder att känna att maskinen kommer att kunna underhållas? 

Hur viktigt är pris på reservdelar? 

Riktat mot kunder, vilka mått tycker du är viktiga att mäta 

Vad kan ni bli bättre på? 

Hur kan ni öka kundvärdet? 

Hur nära jobbar du med inköp/lager/säljare?  

Har du idag kännedom av vilka mål och mått de använder?  

Hur de påverkar din avdelning?  

Hur ofta träffar du inköp/lager/säljare i möten osv. och diskuterar framtida problem och 

lösningar?  

Vet du vad och hur inköp/lager/säljare mäter? 

 

Controller 14-04-01  

 

Vad tycker du är viktigt att mäta? 

Varför är detta viktigt att mäta? 

Prioriteras vissa mätetal högre än andra? 

Hur kan mått definieras? 

Mäts något i dagsläget? Vad isåfall? 

Vem bör vara ansvarig för mätning och underhåll av föreslagna 
mått?



 

 

V 

 

10.3 Förtydlingstavlor 
 

1. Antal orders av totalt antal orders som är färdigställda i tid till avrop 

Måttattribut: Antal order som är färdigställda till avrop 

Namn Antal orders av totalt antal orders som är färdigställda i tid till 

avrop 

Syfte Att övervaka Rottne industris förmåga att plocka orders inom 

tillräcklig/planerad tidsram.  

Omfattning Reservdelslager, ordermottagning 

Mål 99 % 

Måttenhet Procent 

Datakälla Affärssystem 

Ägare Lagerchef 

Påverkande 

faktorer 

Lagerprocess, lagermedarbetare 

Kommentarer  

 

2. Genomsnittlig tid för plockning av orderrad 

Måttattribut: Tid för att plocka orderrad 

Namn Genomsnittlig tid för plockning av orderrad 

Syfte Att övervaka Rottne industris reservdelslagers plockprocess. 

Omfattning Reservdelslager 

Mål - 

Måttenhet Minuter 

Datakälla Affärssystem 

Ägare Lagerchef 

Påverkande faktorer Lagerprocess, lagermedarbetare 

Kommentarer  

 



 

 

VI 

 

3. Genomsnittlig tid för plockning av order 

Måttattribut: Tid för att plocka order 

Namn Genomsnittlig tid för plockning av order 

Syfte Att övervaka Rottne industris reservdelslagers plockprocess. 

Omfattning Reservdelslager 

Mål - 

Måttenhet Minuter 

Datakälla Affärssystem 

Ägare Lagerchef 

Påverkande faktorer Lagerprocess, lagermedarbetare 

Kommentarer  

 

4. Antal ordrar som anländer i rätt tidpunkt av totalt antal ordrar 

Måttattribut: Antal order som anländer i tid 

Namn Antal ordrar som anländer i rätt tidpunkt av totalt antal ordrar 

Syfte Avser att mäta Rottne industris leveransprecision 

Omfattning Reservdelslager, ordermottagning  

Mål 99 % 

Måttenhet Procent 

Datakälla Affärssystem, kunder 

Ägare Lagerchef 

Påverkande faktorer Lagerprocess, lagermedarbetare, transportör 

Kommentarer  

 

 



 

 

VII 

 

5. Antal ordrar som anländer med rätt kvantitet i förhållande till totalt antal plockade 

ordrar 

Måttattribut: Order som anländer med rätt kvantitet 

Namn Antal ordrar som anländer med rätt kvantitet i förhållande till 

totalt antal plockade ordrar 

Syfte Att övervaka Rottne industris felplockprocent med fokus på 

kvantitetsfel. 

Omfattning Reservdelslager 

Mål 99,7 % 

Måttenhet Procent 

Datakälla Affärssystem, kund 

Ägare Lagerchef 

Påverkande 

faktorer 

Lagerprocess, lagermedarbetare, kund 

Kommentarer  

 

6. Antal orderrader som anländer med rätt kvantitet i förhållande till totalt antal 

plockade orderrader 

Måttattribut: Order som anländer med rätt kvantitet 

Namn Antal orderrader som anländer med rätt kvantitet i förhållande till 

totalt antal plockade orderrader 

Syfte Att övervaka Rottne industris felplockprocent med fokus på 

kvantitetsfel. 

Omfattning Reservdelslager 

Mål 99,7 % 

Måttenhet Procent 

Datakälla Affärssystem, kund 

Ägare Lagerchef 

Påverkande 

faktorer 

Lagerprocess, lagermedarbetare, kund 

Kommentarer  

 



 

 

VIII 

 

7. Antal ordrar som anländer med rätt typ av artiklar i förhållande till totalt antal 

plockade ordrar 

Måttattribut: Order som anländer med rätt typ av artiklar 

Namn Antal ordrar som anländer med rätt typ av artiklar i förhållande till 

totalt antal plockade ordrar 

Syfte Att övervaka Rottne industris felplockprocent med fokus på fel 

rörande typer av artiklar. 

Omfattning Reservdelslager 

Mål 99,7 % 

Måttenhet Procent 

Datakälla Affärssystem, kund 

Ägare Lagerchef 

Påverkande 

faktorer 

Lagerprocess, lagermedarbetare, kund 

Kommentarer  

 

8. Antal orderrader som anländer med rätt typ av artiklar i förhållande till totalt antal 

plockade orderrader 

Måttattribut: Order som anländer med rätt typ av artiklar 

Namn Antal orderrader som anländer med rätt typ av artiklar i 

förhållande till totalt antal plockade orderrader 

Syfte Att övervaka Rottne industris felplockprocent med fokus på fel 

rörande typer av artiklar. 

Omfattning Reservdelslager 

Mål 99,7 % 

Måttenhet Procent 

Datakälla Affärssystem, kund 

Ägare Lagerchef 

Påverkande 

faktorer 

Lagerprocess, lagermedarbetare, kund 

Kommentarer  

 



 

 

IX 

 

9. Antal ordrar som anländer utan transportskador i förhållande till totalt antal plockade 

ordrar 

Måttattribut: Hur många orders som ankommer utan transportskador 

Namn Antal ordrar som anländer utan transportskador i förhållande till 

totalt antal plockade ordrar 

Syfte Avser att mäta transportörens förmåga att leverera utan 

transportskador 

Omfattning Reservdelslager 

Mål 99,9 % 

Måttenhet Procent 

Datakälla Affärssystem, kund 

Ägare Lagerchef 

Påverkande 

faktorer 

Lagerprocess, lagermedarbetare, kund 

Kommentarer  

 

10. Andel av orders som direkt kan levereras från lagret. 

Måttattribut: Hur många orders som kan levereras direkt från lagret 

Namn Andel av orders som direkt kan levereras från lagret. 

Syfte Avser att mäta lagrets förmåga att leverera order direkt från 

lagret 

Omfattning Reservdelslager 

Mål 96 % 

Måttenhet Procent 

Datakälla Affärssystem 

Ägare Inköpschef 

Påverkande 

faktorer 

Lagerprocess, lagermedarbetare, inköp 

Kommentarer  

 



 

 

X 

 

11. Andel av orderrader som direkt kan levereras från lagret. 

Måttattribut: Hur många orders som ankommer utan transportskador 

Namn Antal ordrar som anländer utan transportskador i förhållande till 

totalt antal plockade ordrar 

Syfte Avser att mäta transportörens förmåga att leverera utan 

transportskador 

Omfattning Reservdelslager 

Mål 97 % 

Måttenhet Procent 

Datakälla Affärssystem 

Ägare Inköpschef 

Påverkande 

faktorer 

Lagerprocess, lagermedarbetare, inköp 

Kommentarer  

 

12. Lagerhållningskostnad per lagerhålld artikel 

Måttattribut: Lagerhållningskostnad 

Namn Lagerhållningskostnad per lagerhålld artikel 

Syfte Avser att mäta hur mycket det i genomsnitt kostar att lagerhålla 

en artikel 

Omfattning Reservdelslager 

Mål 100 SEK 

Måttenhet Kronor 

Datakälla Affärssystem 

Ägare Controller 

Påverkande 

faktorer 

Lagerprocess, lagermedarbetare, inköp 

Kommentarer  

 



 

 

XI 

 

13. Orderkostnad per order  

Måttattribut: Orderkostnad 

Namn Orderkostnad per order 

Syfte Avser att mäta hur mycket det i genomsnitt kostar att ta emot och 

plocka en order 

Omfattning Reservdelslager 

Mål 2800 SEK 

Måttenhet Kronor 

Datakälla Affärssystem 

Ägare Controller 

Påverkande 

faktorer 

Lagerprocess, lagermedarbetare 

Kommentarer  

 

14. Fraktkostnader per order 

Måttattribut: Fraktkostnad 

Namn Fraktkostnader per order 

Syfte Avser att mäta hur mycket det i genomsnitt kostar att skicka en 

order 

Omfattning Reservdelslager 

Mål x SEK 

Måttenhet Kronor 

Datakälla Affärssystem 

Ägare Inköpschef 

Påverkande 

faktorer 

Lagerprocess, lagermedarbetare, inköp 

Kommentarer  

 



 

 

XII 

 

15. Lagervärde 

Måttattribut: Lagervärde 

Namn Lagervärde 

Syfte Avser att mäta hur mycket det totala lagervärdet uppgår till 

Omfattning Reservdelslager 

Mål x SEK 

Måttenhet Kronor 

Datakälla Affärssystem 

Ägare Controller 

Påverkande faktorer Lagerprocess, lagermedarbetare, inköp 

Kommentarer  

 

16. Omsättningshastighet 

Måttattribut: Omsättningshastighet 

Namn Omsättningshastighet 

Syfte Avser att mäta hur mycket omsättningshastigheten uppgår till 

Omfattning Reservdelslager 

Mål 0,9 ggr / år 

Måttenhet ggr/år 

Datakälla Affärssystem 

Ägare Inköpschef 

Påverkande faktorer Lagerprocess, lagermedarbetare, inköp 

Kommentarer  

 

 


