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Tack 
Den här magisteruppsatsen är skriven inom området ekonomistyrning och utförd hos 

Ovakos interna serviceorganisation i Hofors. Uppsatsen är främst riktad till det 

studerade fallföretaget men även andra intressenter inom prestationsmätning av 

serviceorganisationer.  

 

Vi skulle först vilja rikta ett tack till våra kontaktpersoner på Ovako, Carl Skoglund och 

Marika Lindström, som ställt upp med allt som behövts för att göra studien möjlig. Vi 

vill även passa på att tacka alla personer på Ovako som har ställt upp med tid för 

intervjuer och visat ett stort intresse för studien. Ett stort tack riktas till vår examinator 

Fredrik Karlsson för mycket värdefulla synpunkter under resans gång. Sist men absolut 

inte minst vill vi lyfta vår handledare och Ekonomihögskolan i Växjös ”MVP”, Elin 

Funck. Elin har hjälpt och pushat oss för att ta oss igenom studien och kunna presentera 

en uppsats vi författare är stolta över.   

 

 
Linneuniversitetet 

Växjö, maj 2015 

 

 

  



  
 

iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

iv 

Sammanfattning 
 
Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid 
Linnéuniversitetet, Controller, 4FE12E, VT 2015 
 
Författare: Robin Arnefjord och Erik Davidsson 
Examinator: Fredrik Karlsson 
Handledare: Elin Funck 
 
Titel: Integrera mera – En fallstudie angående prestationsmätning hos en intern 
serviceorganisation 
 
Bakgrund: Ovako har påbörjat ett effektiviseringsprogram som har skapat ett behov för 

en skarpare styrmodell som integrerar den interna Serviceorganisationen med 

produktionen samtidigt som den kopplar an till den övergripande strategin. Litteraturen 

tar upp svårigheter med prestationsmätning i serviceorganisationer och integrationen 

med övergripande styrning (Kaplan & Norton, 2006; Likierman, 2006). 

 
Syfte: Syftet är att genom en kartläggning av mål och framgångsfaktorer utforma samt 

illustrera en modell kopplad till de övergripande målen med ett särskilt fokus på 

prestationsmätning och integrationen mellan kärnverksamhet och serviceorganisationen. 

 
Metod: Vi har utfört en fallstudie där målet varit att undersöka och kartlägga den 

interna serviceorganisationen för att kunna ta fram en relevant styrmodell. Den 

empiriska data som behövdes till studien har samlats in genom intervjuer samt 

företagsinterna dokument. 

 
Slutsats: Vår studie påvisar ett sätt att utforma en modell som möjliggör en effektivare 

styrning samt integration av serviceorganisationen. Detta genom att ta fram 

prestationsmått utifrån framgångsfaktorer förankrade i den övergripande strategin och 

produktionens nyckeltal. Vår modell avser att fånga in kvalitéts-, effektivitets- och 

produktivitets aspekter som inte var möjligt med enbart en enklare budgetstyrning. 

 
Nyckelord: Prestationsmätning, KPI, integration, serviceföretag, service, styrmodell 
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Abstract 
 
Master Thesis 30hp, Business Programme, School of Business and 
Economics at Linnaeus University, Controller, 4FE12E, VT 2015 
 
Author: Robin Arnefjord and Erik Davidsson 
Examinator: Fredrik Karlsson 
Advisor: Elin Funck 
 
Title: Integrera mera – A case study regarding performance measurement within an 
internal service organisation  
 
Background: Ovako just initiated an efficiency programme which in turn created a 

need for a more thorough control system which integrates the service organisation to the 

production units as well as the overall goals for the organisation. The literature 

highlights difficulties with performance measurement within service organisations and 

the integration with the overall strategies (Kaplan & Norton, 2006; Likierman, 2006). 

 
Purpose: The purpose of this thesis is through an investigation of goals and critical 

success factors design and illustrate a model connected to the overall goals with a 

specific focus on performance measurement and integration between the core business 

and the service organisation.  

 
Method: We have completed a case study where the objective has been to investigate 

and map out the internal service organisation in order to produce a relevant control 

system. The empirical data required for this thesis was collected through interviews and 

company internal documents. 

 
Conclusion: Our study demonstrates a way to design a model, which enables a more 

efficient controlling as well as an integration of the service organisation. The model 

achieves this through the development of performance measurements connected to 

success factors anchored in both the overall strategy and the key performance indicators 

for production. Our model attempts to capture quality, efficiency and productivity 

aspects, which previously was not possible relying only on a conventional budget. 

 
Key Words: Performance measurement, KPI, integration, service organisations, 

service, control system 
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel är tänkt att ge läsaren en bakgrundsbeskrivning av 

Serviceorganisationen på Ovako samt ämnet som studien avser behandla. Detta följs 

upp av en problemdiskussion som mynnar ut i frågeställning och syfte med studien 

 

Den här studien är genomförd på uppdrag av Ovakos interna serviceorganisation i 

produktionsorten Hofors. I samband med det nyligen införda 

effektiviseringsprogrammet ”Ovako Operational Excellence Program” är målet även att 

få en gemensam verksamhets- och styrfilosofi som genomsyrar hela företaget vilket 

skapat ett behov av en skarpare styrmodell inom hela Ovako Group och således även då 

i den interna serviceorganisationen. Detta har mynnat ut i ett uppdrag som består av att 

se över styrningen då det i dagsläget saknas verktyg för att mäta och kontrollera 

aspekter som kvalité, produktivitet och effektivitet samt integration med övergripande 

mål och hur påverkan på de producerande enheterna ser ut. 

 

1.1 Bakgrund 

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, 

transport- och tillverkningsindustrin. Den största delen av Ovakos produktion finns i 

Hofors. Där arbetar 1100 personer varav 72 tillhör Serviceorganisationen. 

Serviceorganisationens uppdrag är att stötta produktionen, själva ”hjärtat” i 

verksamheten, med ett stort antal funktioner som ligger utanför den direkta 

produktionen. Dessa funktioner innefattar ansvar för byggnader, vägar, järnväg på 

området, elförsörjning, fjärrvärme, vatten, gas, tryckluft, reservdelar och 

förbrukningsmaterial. Vidare ansvarar service för säkerhet i form av skalskydd samt 

även energi- och miljöledning. När Ovako tillverkar sitt stål så produceras även en 

mängd restprodukter och avfall vilket måste tas hand om och utnyttjas på ett optimalt 

sätt, exempelvis slagg som blir till asfalt och andra produkter. I det här området finns 

det även många miljöaspekter som ska tas i beaktning. Detta räknas också till 

ansvarsområdet för service. Mekaniskt och elektriskt underhåll räknas normalt till 

produktionen och ligger därför inte inom serviceorganisationens ramar. Dock så bistår 

de med kompetens i form av specialistunderhåll, exempelvis på elektronikinstrument 

inom hydraulik. (Servicechef, 5 februari 2015) 
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Figur	  1.	  Serviceorganisationens	  ansvarsområden	  

Ovakos övergripande kunderbjudande är baserat på att leverera ett högkvalitativt stål till 

sina kunder. Fokus ligger på ständig förbättring av kvalitén och att erbjuda mer 

miljöeffektiva produkter och lösningar (Ovako årsredovisning, 2013). Den uttalade 

visionen för Ovako som helhet är ”Innovative steel for a better engineered future” och 

har brutits ned i tre stycken övergripande strategiska mål: 

 

1. Att bli den ledande leverantören av konstruktionsstål i Europa 

2. Att leverera produkter i världsklass under ett välkänt varumärke baserat på 

ledande applikationsutveckling 

3. Att utveckla befintliga resurser för att bli den mest kundorienterade leverantören 

inom sin industri. (Ovako Operational Excellence Program, företagsinternt 

dokument) 

 

Ett av de övergripande strategiska målen är alltså att bli den mest kundorienterade 

leverantören, i den operationella kontexten strävar Ovako därför efter att: 

 

- Öka värdet för sina kunder varje år på två sätt: 1. Utveckla nya sätt att arbeta 

med kunden (högre leveranssäkerhet, snabbare leveranser, högre kvalité) och 

därmed eliminera oönskade aktiviteter som kunden inte är villiga att betala för. 



  
 

12 

2. Effektivisera interna processer och därmed minska icke-värdeskapande 

aktiviteter. 

- Eliminera mer icke-värdeskapande aktiviteter än sina konkurrenter. 

- Arbeta smartare, istället för att investera i ny utrustning. (Ovako Operational 

Excellence Program, företagsinternt dokument) 

 

I linje med det här så har det lean-baserade programmet ”Ovako Operational Excellence 

Program” (fortsättningsvis benämnt som OPEX), börjat implementeras i verksamheten.  

 

I detta utvecklingsprogram är en bärande tanke: 

”The starting point in all improvement work is to know the current level of your process 

and make sure it is stable. We have to invest in standardizing and stabilizing our 

processes across the Group.” – (Ovako Operational Excellence Program, företagsinternt 

dokument sid. 6) 

 

Istället för att utveckla ett koncept från toppen som sedan rullas ut över hela 

organisationen så har Ovako valt att testa OPEX genom två stycken pilotprogram som 

startade 2012 på enheten Bright Bar samt 2013 på enheten Tube & Ring med goda 

resultat (Ovako Operational Excellence Program, företagsinternt dokument). Under 

2015 har sedan övriga enheter inom koncernen börjat implementera programmet och i 

samband med detta har styrningen av Serviceorganisationen hamnat i fokus. Det var i 

startpunkten av den här studien en ”spretig” organisation med otydlig koppling till 

huvudverksamhetens mål och styrning (Servicechefen, 18 mars 2015).  

 

Då serviceorganisationen på Ovako endast är verksamt internt så går det på vissa sätt att 

se en del likheter med en icke-vinstdrivande organisation. En sådan organisation 

definieras som en enhet som inte kan distribuera tillgångar eller inkomster till fördel för 

sina anställda samtidigt som den inte strävar efter att göra vinst. Speciella karaktärsdrag 

hos en organisation som inte är vinstdrivande är just att det saknas resultatmått vilket 

skapar svårigheter att mäta huruvida en organisation är effektiv eller inte. (Anthony & 

Govindarajan, 2007) Detta stämmer väl överens med situationen i dagsläget för 

Serviceorganisationen hos Ovako som endast arbetar med en enklare form av 

budgetstyrning (Controllerchef, 18 mars 2015). En enklare budgetstyrning är den 

överlägset vanligaste metoden för att styra serviceorganisationer (Anthony & 
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Govindarajan, 2007). Ett problem med användande av enbart budgetstyrning är att det 

uppstår en svårighet att mäta framgång baserat på hur väl stödfunktionen uppfyller sitt 

uppdrag då det inte handlar om att göra vinster utan att stödja produktionen. Därmed 

blir mått kopplade till kvalité, effektivitet och produktivitet av större vikt än finansiella 

mått. Dessa aspekter är minst lika viktiga som kostnader när det ses till den långsiktiga 

lönsamheten. En högre kvalité leder till nöjdare kunder, vilket påverkar intäkter positivt 

och därmed också lönsamheten. Bättre effektivitet och produktivitet påverkar också 

lönsamheten genom bättre resursutnyttjande och därmed lägre kostnader. (Parmenter, 

2007) Behovet av en utvecklad styrning i Serviceorganisationen är grundad i skenet av 

effektiviseringsprogrammet OPEX (Controllerchef, 18 mars, 2015). Genom att använda 

sig av en styrmodell som tar hänsyn nyss nämnda faktorer, kvalité, effektivitet och 

produktivitet, så kan enheten präglas av samma styrfilosofi som kärnverksamheten och 

därigenom möjliggörs en löpande effektivisering, vilket i dagsläget inte enbart är ett 

problem för Ovakos Serviceorganisation utan även för många andra företag med 

liknande enheter (Likierman, 2006). För att bedöma dessa faktorer måste andra metoder 

än bara en enkel budgetstyrning användas, exempelvis ett prestationsmätningssystem 

(Anthony & Govindarajan, 2007). 
 

1.2 Problemdiskussion 

Både litteraturen och beslutsfattare har under flera årtionden brottats med frågan om hur 

serviceenheter ska kontrolleras och utvärderas för att säkerställa deras effektivitet och 

nytta för organisationen. Orsaken till varför dessa kan upplevas som svåra att mäta är på 

grund av att man inte alltid söker lägsta möjliga kostnad utan att det som faktiskt 

levereras ofta är immateriellt. Fortsättningsvis är interna serviceenheter ofta isolerade 

från flödet i organisationen. Detta motarbetar den huvudsakliga uppgiften, som är att 

möta behoven hos de interna kunderna (Kaplan & Norton, 2006). En annan komplexitet 

som kan uppstå i interna serviceorganisationer är att det saknas en koppling mellan 

service och organisationens huvudsakliga målsättning. Fokus bör snarast ligga på 

organisationen som helhet och vad den vill, än vad service vill uppnå (Likierman, 

2006). Genom att utveckla en styrmodell som tillåter mätning av effektiviteten på 

Serviceorganisationen samtidigt som påverkan på produktionen tydliggörs så knyts den 

interna serviceorganisationen närmare kärnverksamheten och den övergripande 

styrningen i företaget. Detta är också ett av målen med effektiviseringsprogrammet 

OPEX. 
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När det kommer till olika stödfunktioner likt interna serviceorganisationer så finns det 

vanligtvis en del svårigheter att förvänta sig vid implementering av ett 

prestationsmätningssystem. En anledning till varför det är svårt att mäta prestationen 

hos en funktion som sysslar med underhåll är att aktiviteten har en nära koppling till 

produktionen och dess organisation, som i sin tur kan påverkas av flera olika funktioner 

utöver service. Därför kan både framgångar och tillkortakommanden hos produktionen, 

vilka går att koppla till servicefunktionen, inte vara helt klara. Ett tillkortakommande 

hos produktionen behöver alltså inte alltid ha något att göra med hur 

serviceorganisationens arbete utförs utan kan vara påverkat av andra faktorer. (Alsyouf, 

2006) Det här i kombination med det som Crandon et al. (2006) skriver om hur väldigt 

få företag har lyckats med själva brobyggandet mellan enheter gör att vi ser en teoretisk 

relevans att undersöka hur detta kan göras i denna fallstudie genom att skapa en modell 

som kan mäta Serviceorganisationens effektivitet och påverkan på kärnverksamheten.  

 

“If you can’t measure it, you can’t manage it.” - Kaplan & Norton, 1996, s. 21 

 

Citatet från Kaplan och Norton (2006) i kombination med tidigare diskussion tydliggör 

att det finns svårigheter att utföra mätningar som i sin tur leder till svårigheter att styra 

och förbättra verksamheten. Vidare så är det enligt Kris och Fahy (2003) viktigt att mäta 

rätt saker istället för att fokusera på att jämföra verkliga kostnader mot en uppställd 

budget. Gundavelli och Mohanty (2004) hävdar att det är viktigt att mäta 

serviceenheternas prestationer mot prestationsmått som finns inom organisationen för 

att på så sätt bibehålla fokus på att förbättra sig själv och därmed också hela 

organisationen. Bergeron (2003) hävdar att det är vitalt att vårda en intern relation som 

en extern relation, även om det inte skulle finnas andra alternativ för det förstnämnda. 

För att koppla detta till Ovako så kan man konstatera att det är viktigt att hjärtat ses som 

det främsta, det vill säga produktionen, och att serviceenheterna ska arbeta för att denna 

del ska kunna fungera och effektiviseras (Servicechefen, 5 februari 2015). 

 

“Frågan som ofta framkommer är varför vi knappt lägger någon energi på att mäta 

servicefunktionerna som påverkar produktionen när vi lägger en enorm energi på att 

mäta produktionen” (Logistikchefen, 5 februari, 2015). 
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Det som Logistikchefen på Ovako nämner poängteras också i litteraturen av Kaplan och 

Norton (2006). Där framgår det att serviceenheternas uppdrag är att främja 

produktionen för att på så sätt göra den mer effektiv via direkt eller indirekt påverkan. 

Dock menar samma författare att det kan vara svårt att mäta just dessa typer av 

funktioner baserat på det faktum att de ofta är immateriella, alternativt saknar tydliga 

kopplingar till produktionen. Bangemann (2005) lyfter risken med en eventuell 

suboptimering där serviceenheten ser sig på något annat sätt än stödjande till de övriga 

delarna i produktionskedjan. Den här mentaliteten har också funnits inom 

Serviceorganisationen på Ovako bekräftar Logistikchefen (18 mars, 2015). 

 

Med tanke på de relativt nya prioriteringarna i den övergripande strategin, genom 

OPEX, som ska knyta ihop företaget ytterligare samt verka för mer effektiva processer 

så kan vi identifiera ett utrymme för förbättring inom serviceområdet vad gäller mätning 

av prestation. Detta eftersom det i dagsläget inte existerar några specifika mål eller mått 

att förhålla sig till. Utformande av en styrningsmodell och prestationsmått är av intresse 

ur ledningens perspektiv då detta kan vara en bra hjälp i utvärdering av de olika 

aktiviteterna och dess indirekta värdeskapande. (Chefscontroller, 18 mars, 2015) 

 

Som Marciniak (2013) förklarar så behöver sannolikt alla organisationer ett utvecklat 

prestationsmätningssystem, men i en organisation som fungerar som en intern 

stödfunktion så är detta kanske ännu mer vitalt. Detta eftersom dessa interna 

stödfunktioner hela tiden måste övertyga ledningen om rätten till sin existens genom att 

möta den efterfrågan och de krav som finns från interna kunderna. Feedback på kvalité, 

leverans, lämplighet och snabbhet i utförandet kan ses som vital för alla interna 

serviceenheter och kan varna om eventuella nuvarande eller återkommande problem. 

Har de interna kunderna möjligheten att använda extern service så kan denna feedback 

vara helt avgörande hos den interna serviceorganisationen för att hålla sin verksamhet 

levande. (Davis, 1991)  

 

Orsaken till varför just nyckeltal och prestationsmått generellt sett inom interna 

serviceområden inte använts i relevant utsträckning kan bero på att det ställer stora krav 

på kommunikationen mellan service och produktion för att möjliggöra mätning och 

kontroll (Quinn et al, 2000). I dagsläget har Ovako inlett arbetet med möten för att 

skapa en dialog och samla enheterna i samma riktning (Servicechefen, 5 februari, 2015). 
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Ovako har redan utvecklade mått inom produktionsdelen (Logistikchefen, 5 februari, 

2015). Därför kan det vara fördelaktigt att knyta nya mått inom Serviceorganisationen 

till dessa för att underlätta förståelsen i organisationen och hur de olika enheterna 

påverkar varandra (Produktionschef Stål- och Valsverk, 18 mars 2015). Detta motverkar 

det som Beenhakker (1964) kallar suboptimering som syftar till att enheterna strävar 

efter att effektivisera sig själva vilket resulterar i en situation som inte blir optimal för 

organisationens utvärdering och effektivisering som helhet. Davis (1991) fortsätter med 

att en enhet som i princip endast mäts ur budgetsynvinkel kan komma att agera 

ineffektivt med syftet att få en utökad budget till nästa år. Samma författare hävdar dock 

att om prestationsmått tas fram för servicefunktionerna som är kopplat till 

organisationens övergripande strategi så kommer både budgetarbetet underlättas 

samtidigt som eventuella förbättringar av enheten, ur mätsynpunkt, även förbättrar 

organisationen som helhet.  

 

Som vi nämnt tidigare diskuteras det brett inom litteraturen hur företagen ska integrera 

sina serviceenheter för att främja produktionsverksamheten. Servicechefen (18 mars, 

2015) berättar att det i dagsläget inte finns några utvecklade mål för 

serviceorganisationen och inte heller någon gemensam förståelse för kopplingen till 

produktionen. Detta tas upp av Kaplan och Norton (2006) där de diskuterar vikten av att 

styra serviceenheter i linje med den övergripande strategin för organisationen. De menar 

att detta ska ske genom diskussioner mellan produktionsenheten och serviceenheten för 

att på så sätt tillsammans klargöra vilka aktioner som kan främja produktionen. Det 

praktiska problem som uppstår hos företag är svårigheten att ta fram mått och nyckeltal 

för att kunna utvärdera hur väl serviceenheten fungerar utan att endast se på verkliga 

kostnader mot en budget. Kaplan och Norton (2006) menar att serviceenheter med 

fördel kan mätas i förhållande till produktionen. Detta är något som också tas upp av 

Chefscontrollern (5 februari, 2015) då han berättar att denna koppling saknas och att det 

finns oro för målsättningar i de olika enheterna som går i direkt konflikt med Ovakos 

övergripande mål. Anthony och Govindarajan (2007) menar att ett tydliggörande av 

sambanden inom en organisation leder till en bättre förståelse hur en enhet bidrar till 

företagets finansiella resultat. Om detta samband är tydliggjort så innebär det att 

strategin bryts ner och blir tydlig i det dagliga arbetet (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Detta i sin tur innebär att fokus hamnar på organisationen som helhet istället för vad en 
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enskild enhet vill uppnå (Likierman, 2006). Den diskussion som vi fört ovan kan 

sammanfattas i en övergripande problemfråga för arbetet: 

 

Hur kan en modell för styrning av serviceorganisationen på Ovako se ut som möjliggör 

en mer integrerad och effektiv styrning i skenet av organisationsförändringen som 

skett? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att genom en kartläggning av mål och framgångsfaktorer utforma samt 

illustrera en modell kopplad till de övergripande målen med ett särskilt fokus på 

prestationsmätning och integrationen mellan kärnverksamhet och serviceorganisationen. 
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1.4 Disposition 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning 

Detta inledande kapitel är tänkt att ge läsaren en bakgrundsbeskrivning av 

Serviceorganisationen på Ovako samt ämnet som studien avser behandla. Detta följs 

upp av en problemdiskussion som mynnar ut i frågeställning och syfte med studien 

Metod 

I följande kapitel redogör vi för de metodologiska val som gjorts för att besvara 

studiens syfte. Vi behandlar val av studiemetod, insamling av data, säkerställande av 

studiens kvalité med mera 

Teori Empiri 

Presentation av modell och analys 

Detta femte kapitel är indelad i två huvudsakliga delar där det inleds med en presentation och 

argumentation för de prestationsmått som tagits fram för modellen. Kapitlet avslutas sedan med 

en analys av nyss presenterad modell utifrån vald teoretisk referensram och insamlat empiriskt 

material 

I detta tredje kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien utförts inom. Kapitlet 

börjar med teorier kring styrning av serviceorganisationer och följs sedan upp av ett större avsnitt 

rörande prestationsmätning. Vi avslutar kapitlet med ett stycke om prestationsmätning inom just 

serviceorganisationer och en konceptuell modell för fortsättningen av studien 

 

Följande kapitel presenterar insamlad information från intervjutillfällen samt övriga 

empiriska källor. Dispositionen börjar med en övergripande beskrivning av 

företagets uppbyggnad och styrning för att sedan gå djupare ner i de olika 

produktionsenheterna samt Serviceorganisationen och dess olika sektioner 

Slutsats 

I följande avslutningskapitel presenterar vi studiens slutsatser med utgångspunkt i  

den frågeställning och syfte som presenterades i det inledande kapitlet 
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2 Metod 
I följande kapitel redogör vi för de metodologiska val som gjorts för att besvara 

studiens syfte. Vi behandlar val av studiemetod, insamling av data, säkerställande av 

studiens kvalité med mera. 

 
2.1 Varför gör vi en fallstudie hos Ovako? 

När ett problem ska undersökas är det av hög vikt att det är något som forskaren själv är 

intresserad av för att underlätta arbetet (Holme & Solvang, 1997). Detta är något som 

stämmer överens med båda författare då vi båda har ett intresse för verksamhetsstyrning 

och prestationsmätning. En av oss författare har dessutom en mer personlig koppling till 

både ort och företag sedan tidigare via studier och arbete. Genom den personliga 

kopplingen så fick vi vetskap om det problem som Ovako hade och en dialog kunde 

inledas med berörda personer. Direkt under första mötet så lyftes det idéer från båda 

parter där huvudpoängen mynnade ut i att försöka ta fram olika prestationsmått till 

Ovako genom en fallstudie. Fallstudier har i flera studier använts med god framgång för 

liknande uppdrag då en fallstudie innebär mer detaljrik och djupgående insamling av 

information (Yin, 2014). Detta styrks också av Bryman och Bell (2011) som menar att 

en fallstudie ska användas när det efterfrågas en ingående analys av ett enskilt fall. 

Vidare så lyfter Merriam (1994) att fördelen med en fallstudie är att metoden klarar av 

att hantera en stor mängd empiri från många olika källor. Den främsta källan som vi har 

använt oss av för att besvara forskningsfrågan i denna studie är intervjuer då det ger oss 

den djupgående insikt i situationen som krävs för en fallstudie av denna dignitet. 

 

Hur styrningen av serviceorganisationer kan utvecklas genom prestationsmätning är en 

fråga som inte bara är aktuell för Ovako. Logistikchefen (5 februari, 2015) håller med 

och säger att det säkert finns flertalet produktionsföretag med en egen intern 

serviceorganisation likt den på Ovako som inte spenderar särskilt mycket tid eller 

pengar för att mäta dess effektivitet och påverkan på produktionen. I samband med 

denna studie och framtagandet av en modell för integrering av prestationsmätning de 

producerande enheterna skapar vi underlag för ytterligare forskning inom området för 

interna serviceorganisationer. Detta då vi visar på ett praktiskt exempel hur denna 

koppling kan göras vilket saknas i tidigare studier. Kritik riktas ofta mot fallstudier 

baserat på det faktum att det inte går att generalisera i enighet med resultaten (Hägg & 
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Hedlund, 1979). Detta påstående motsägs dock av Yin (2014) när han talar om 

generaliserbarhet i teori. Vad det syftar till att beskriva är att själva fallet inte ska ses 

som ett exempel av hur det ser ut, utan istället som en möjlighet att belysa teoretiska 

koncept och principer genom att se bortom själva fallet och fokusera på vad forskaren 

kommer fram till. 
 

Den problemfråga som vi ämnar besvara i denna studie grundar sig i vårt gemensamma 

intresse för prestationsmätning och dess koppling till den övergripande strategin. Det 

problem som växte fram under studiens inledande faser ligger i linje med den 

fördjupning vi studerar, ekonomistyrning. Att kunna koppla ihop ett praktiskt Case med 

den teoretiska kunskap och det intresse vi har skapar förutsättningar för att kunna möta 

både det behov som Ovako har samt företag i liknande situationer där det finns en intern 

serviceorganisation. 

 

2.2 Insamling och bearbetning av teori 

Sökandet har främst utgått från databasen Onesearch där sökord som använts varit ord 

som service, integration, support functions, performance measurment, key performance 

indicators och liknande begrepp som rör studiens fokusområde. När vi skapat oss en bra 

kunskapsbas för ämnet kunde en mer djupgående eftersökning genomföras. Efter detta 

kunde sedan den information som var relevant för arbetet sorteras och på så sätt hade vi  

en bra teoretisk bas att utgå ifrån.  

 

2.3 Datainsamling 

Som vi nämnt tidigare i arbetet så kommer arbetet att genomföras på Ovako i Hofors 

vilket är en stor organisation inom stålindustrin. Studien har skett i samarbete med 

Serviceorganisationen där flera olika funktioner engageras för att främja ”hjärtat” i 

organisationen, nämligen produktionen (Servicechefen, 2015). Tidigare har mätningarna 

och utvärderingarna av denna enhet varit i princip obefintliga vilket motiverar studien 

och ger underlag för ett tydligt och relevant resultat. 

 

Vi lyfter tidigare i detta kapitel vilka källor som användes för att samla empiriskt 

material. Dessa är dokument och intervjuer enligt Yins (2006) definition. Vi kommer att 

diskutera dessa i mer detalj i de underliggande rubrikerna. 
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2.3.1 Genomförande av intervjuer 

Vår huvudsakliga informationskälla har varit intervjuer och vi har använt oss av längre 

och kortare fallstudieintervjuer vilka är två av de tre olika slags intervjuer som Yin 

(2014) föreslår. Vi har valt att inte använda den tredje intervjuformen, enkätintervjuer, 

eftersom vi anser att personliga fallstudieintervjuer varit bättre lämpade för att få fram 

tillräckligt detaljerad information inom varje område som studien berör. Vi fann denna 

metod till att vara mer tidseffektiv i jämförelse med att använda oss av exempelvis 

enkäter då den metoden innebär en risk för otillräckliga svar. Ytterligare en orsak till 

varför vi har valt att göra på detta sätt är för att en personlig fallstudieintervju ger 

möjligheten att avläsa respondentens kroppsspråk samt även huruvida denne förstår 

frågan i sitt sammanhang. En personlig intervju ger större flexibilitet än en enkät och 

möjlighet att täcka ett större informationsområde då eventuella nya områden som dyker 

upp under intervjuns gång kan diskuteras. Sammanlagt bedrevs 14 intervjuer vilket 

summerade i ca 17 timmar inspelat material under tre besök i Hofors. Vid ett antal 

intervjuer deltog fler än en respondent. Vi som författare av denna studie använde första 

mötet den 5 februari som en grundläggande empirisk insamling, likt en förstudie, för att 

få en övergripande bild av situationen där de senare två besöken fokuserade på att samla 

den information vi specifikt behövde för att kunna slutföra arbetet. 

 

Intervjuerna vi genomfört har varit i enighet med Bryman och Bells (2011) 

semistrukturerade intervjuer vilket innebär att relevanta områden och övergripande 

frågor har framtagits inför intervjun och övriga frågor växer fram under intervjuns gång. 

De intervjuguider användes under de olika mötena som vi hade på Ovako återfinns i 

bilaga A till G. Under det andra intervjutillfället som genomfördes i intervallet 18-20 

mars låg fokus på att få en fördjupad inblick i de olika sektionerna hos 

Serviceorganisationen samt styrningen av dessa. Frågor som ställdes rörde hur arbetet 

såg ut i de olika sektionerna, problem med styrningen som den såg ut vid 

intervjutillfället, hur samarbete och integration mellan Serviceorganisationen och 

produktionen såg ut samt vilken information som de inte fick ut med dåvarande 

styrning. Det tredje intervjutillfället genomfördes den 13-16 april och fokus här låg på 

att få en djupare inblick i materialhantering samt produktionen genom en rundvandring i 

Stål- & valsverk samt materialhanteringens ansvarsområden. Vi genomförde också en 

intervju med produktionschefen för Rör & Ring. 
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De intervjuer som bedrevs kompletterades alltså med mindre observationer då vi som 

författare fick möjligheten att se alla delar av produktionen och möjlighet att ställa 

frågor gällande produktionsprocessen samt servicens påverkan på de olika delarna. 

Vid intervjuer användes ljudupptagningar för att enligt Yin (2006) säkerställa att viktiga 

detaljer i respondentens svar uppfattas på rätt sätt och inte går förlorade. 

 

2.3.2 Val av respondenter 

I texten belyser vi det faktum att intervjuer har varit vår huvudsakliga källa för att samla 

in de empiriska avsnitten till studien. Detta är något som Yin (2014) också bekräftar är 

den primära metoden för insamling av information i en fallstudie. Detta eftersom dessa 

oftast handlar om mänskliga interaktioner eller handlingar. (Yin, 2014) Under det första 

besöket på Ovako den 5 februari diskuterades eventuella respondenter fram med 

ekonomichefen, logistikchefen samt servicechefen. Dessa intervjuer ledde oss vidare till 

andra informatörer, exempelvis de olika sektionscheferna, vilka vi behövde göra kortare 

intervjuer med för att samla in den information, exempelvis om de olika sektionerna 

inom serviceorganisationen, som behövdes för att slutföra studien. Den här 

urvalsmetoden kallas av Bryman och Bell (2011) för snöbollsurval och har en bättre 

”passform” till kvalitativa studier, som har en mer teoretisk urvalsstrategi, än 

kvantitativa studier. Valet av vilka respondenter som ska vara delaktiga i studien var av 

kritisk natur då vi tidigare nämnt att intervjuer var vår centrala källa till empirisk 

information. Viktiga punkter som avgjorde vårt val av personer var: 
 

• God kännedom om verksamheten 

• Har en befattning som innebär en god insyn i den dagliga verksamheten på en 

nivå med chef eller ledarnivå 

• Arbetar inom något av de områden som studien fokuserar på, 

serviceorganisationen eller produktionen. 

• Har kunskap om Serviceorganisationens integration med produktionen 

 

Orsaken till varför vi som författare utgick från dessa kriterier är för att få en jämn och 

bra bild av det som behövs för att utföra studien. De längre och inledande intervjuerna 

har hållits med nyckelpersoner, exempelvis servicechefen, och har legat som grund i 

denna studie. Vi behövde även intervjua personer från de två produktionsenheterna för 
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att få deras perspektiv på serviceorganisationen och kunna dra slutsatser om 

integrationen mellan dessa. 

 
Tabell	  1.	  Intervjutid	  

Intervjuperson Sammanlagd intervjutid 

Servicechef	   4	  h	  

Controllerchef	   4	  h	  

Controller	  Service	   3	  h	  

Logistikchef	   3	  h	  

Produktionschef	  Stål-‐	  och	  Valsverk	   1	  h	  

Produktionschef	  Rör	  &	  Ring	   1	  h	  

Sektionschef	  Säkerhet	   1	  h	  

Sektionschef	  Fastighet	  &	  Media	   1	  h	  

Sektionschef	  Elektronik-‐	  och	  instrumentverkstad	   1	  h	  

Sektionschef	  Restprodukter	   1	  h	  

Sektionschef	  Miljö	   1	  h	  

Sektionschef	  Materialhantering	   1	  h	  

 

2.3.3 Användning av dokument 

Eftersom den främsta informationskällan varit intervjuer så har dokument använts i en 

mindre omfattning. De typer av dokument som varit aktuella är främst den senast 

tillgängliga årsredovisningen samt ett internt dokument som beskriver Ovakos lean-

baserade projekt, Ovako Operational Excellence Program. Dessa dokument har främst 

använts till bakgrundsinformation om Ovako och dess övergripande styrning.  

 

2.4 Analys av data 

Miles och Huberman (1994) beskriver att en analys består av tre olika steg som ska 

resultera i en slutsats väl knuten till den empiri som studien har behandlat. Stegen utgörs 

av reduktion, presentation följt av slutsatser och verifiering. Det första steget handlar 

om att få fram en text av den rådata som studien samlat in, i detta fall att sammanfatta 

och få fram det viktiga ur det inspelade materialet som intervjuerna på Ovako resulterat 

i. Presentationen utgörs av att finna olika mönster i den text som framtagits för att 

slutligen leda till verifikation av de slutsatser som studien påvisar.  
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När författarna i studien bearbetade rådata så gjordes en transkribering kort efter varje 

intervjutillfälle för att säkerställa att ingen viktig information undgick studien. När varje 

intervju hade transkriberats skickades den ut till respondenten för att granskas om något 

möjligtvis feltolkats eller behöver utvecklas. Efter det att respondenterna granskat sina 

respektive intervjuer sammanflätades informationen till en flytande text uppdelad i 

enighet med studiens rubriksättning för att på så sätt möta det första steget i analysen 

som lyfts av Miles och Huberman (1994). Steget som rör presentation i analysen har 

utförts genom att undersöka den data vi samlat in i förhållande till teorier inom ämnet 

för att hitta mönster och bedriva en fullvärdig analys. De slutsatser som växer fram och 

avser besvara författarnas frågeställningar lyfts och förankras tydligt till det material 

som framhävs i arbetet. För att förankra och få input på de slutsatser som dragits i 

studien så presenteras dessa för representanter som vi inledningsvis hade kontakt med i 

företaget. De stora dragen i studien förklaras i syfte om att få dessa verifierade 

alternativt altererade, slutsatserna öppnas för diskussion om de mått som framtagits bör 

omarbetas för att bättre passa in i organisationen. 
 

2.5 Säkerställande av studiens kvalité 

I det här avsnittet kommer studiens kvalité att diskuteras. Enligt Yin (2014) så omfattas 

trovärdigheten i en studie av ett ramverk där bland annat tillförlitlighet, överförbarhet 

och anpassningsbarhet ingår. Inom varje område finns ett antal verktyg vilka används 

för att lyfta fram viktiga delar genomförandet av studien. Yin (2014) utvecklar dessa 

tankar till kvalitetskriterier i form av intern validitet, begreppsvaliditet, extern validitet 

och reliabilitet. Den interna validitet handlar om trovärdigheten och tillförlitligheten i 

det innehåll som presenteras, vilket vi diskuterat ovan. Studiens hänsyn till de övriga tre 

kvalitetskriterierna diskuteras i de tre följande styckena.  
 

2.5.1 Begreppsvaliditet 

Vi har använt oss av triangulering vid insamling av data. Yin (2006) beskriver att 

användning av flera olika källor leder till en högre grad av triangulering vilket ökar 

trovärdigheten för studien. Vid intervjuer har likartade frågor ställts till flertalet 

respondenter inom olika funktioner och på olika nivåer för att kunna ställa svaren mot 

varandra, exempelvis angående strategi och mål i verksamheten. Under arbetets gång 

har vi även presenterat resultatet för de inblandade på Ovako och på så sätt få deras 

åsikt om materialet, detta är något som Lincoln och Guba (1985) kallar för “members 
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check” och precis som trianguleringen samt “peer debriefing” är ett sätt att stärka denna 

studies begreppsvaliditet. Under intervjuerna var det inte särskilt många frågetecken 

kring intervjufrågorna och de kommentarer som kom fram angående innehållet var 

positiva. 

 

2.5.2 Extern validitet 

Yin (2014) benämner extern validitet som att studien är generaliserbar. För att öka 

generaliserbarheten i denna studie har vi försökt att beskriva fallföretaget så detaljrikt 

som möjligt för att skapa underlag för eventuell vidare forskning. Delar av resultatet är 

mer bidragande till generell teori genom att den framtagna modellen tydliggör hur 

integrationen mellan en serviceorganisation och produktion kan utvecklas. Vilket då kan 

fungera som en utgångspunkt för ytterligare studier. För att relatera till Yins (2014) 

kvalitetskriterier så bidrar detta till en ökad extern validitet i studien. 

 

2.5.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten i studien handlar enligt Yin (2014) om hur väl författaren beskriver 

författarens forskningsprocess och dess delar. För att säkerställa reliabiliteten i en studie 

nämner Yin (2014) att det kan göras via en oberoende granskare. Dessa granskningar 

har skett under oppositionstillfällen samt möten med handledare. Utöver detta innebär 

den utförliga beskrivning av forskningsprocessen som ges i detta kapitel också en ökad 

reliabilitet i studien. 

 

2.6 Etiska reflektioner 

Larsen (2007) pekar i sin bok på hur det alltid kommer uppstå etiska dilemman inom 

forskning och dessa kan uppstå i flera faser under processen: 
 

• vid val av ämne och frågeställning 

• vid datainsamlingen 

• vid användningen och förmedlingen av forskningsresultaten 
 

Larsen (2007) nämner fyra viktiga principer som vetenskapsrådet tar upp i skriften 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Bryman och Bell (2011) tar även upp en femte princip kallad “falska förespeglingar” 
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som innebär att forskaren inte får ge vilseledande information till de respondenter som 

deltar i undersökningen. 
 

Vi har haft alla dessa fem principer i åtanke genom hela processen. Vid intervjuer har 

respondenterna exempelvis fått information om studiens syfte och vilka typer av frågor 

som skulle ställas i förväg genom en intervjuguide och gjorde det möjligt för deltagare 

att avböja om de så önskade. Inför starten av studien upprättades också ett 

sekretessavtal mellan oss författare och fallföretaget för att säkerställa att ingen känslig 

information blir offentlig samt att informationen som samlats in inte använts till något 

annat än att uppfylla studiens ändamål. På detta sätt uppfylldes informations- samtycke- 

och nyttjandekravet. Vidare har information från intervjuer återgetts på ett sätt som 

skapar anonymitet då detta behövts eller varit önskvärt från respondenterna för att 

uppfylla konfidentialitetskravet. Exempelvis genom att inte benämna personerna som 

intervjuats vid namn utan istället vilken befattning de har i företaget.  
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3 Teori 
I detta tredje kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien utförts inom. 

Kapitlet börjar med teorier kring styrning av serviceorganisationer och följs sedan upp 

av ett större avsnitt rörande prestationsmätning. Vi avslutar kapitlet med ett stycke om 

prestationsmätning inom just serviceorganisationer och en konceptuell modell för 

fortsättningen av studien. 

 

3.1 Serviceorganisationer  

Ett företag eller en organisation som ägnar sig åt service arbetar med förutsättningen att 

tjänster i grunden är immateriella och utgörs av handlingar och interaktioner mellan 

parter. Eftersom tjänsten är immateriell så innebär det att den inte kan säljas vidare, 

lagerhållas eller demonstreras då den inte existerar innan själva utbytet redan är gjort. 

Resultatet av detta blir att särskilda färdigheter och tekniker med syftet att kontrollera 

och styra skiljer sig från vid tillverkningen av materiella produkter. Själva produktionen 

och konsumtionen av tjänsten kan vara svåra att hålla isär då de ofta sker vid samma 

tidpunkt. Produktionen av tjänsten sker ofta ute på fältet vilket kan resultera i en mer 

utspridd struktur hos serviceorganisationen. (Norrman, 2000) Grönroos (2002) menar 

att en kund i viss mån måste vara deltagande i tjänsteproduktionens process. Med tanke 

på detta så kommer alltså kundens uppfattning om tjänstens kvalité att grunda sig i 

interaktionen mellan parterna. Beteendet hos den säljande parten, fysiska verktyg och 

prestationen är övriga faktorer som också tas hänsyn till i bedömningen. (Normann, 

2000) Enligt Anell (1986) så avgörs kvalitén på tjänsten som utförs till stor del av de 

anställdas kompetenser och bemötande. Detta i sin tur innebär att den som träffar 

kunden har en framträdande roll i företaget och att dessa ofta är större i antal jämfört 

med personer som jobbar med kundmötet i en mer materiell verksamhet. Resultatet av 

detta blir därmed att det krävs en högre servicemedvetenhet och kvalité inom en 

organisation som vill vara framgångsrik inom servicebranschen. (Anell, 1986) 

Edvardsson och Olsson (1996) diskuterar vidare att kunden till ett serviceföretag kan 

ses som en medarbetare då per definition en tjänst förutsätter en nära kontakt med 

kunden. Samma författare lyfter också vikten av att låta kunden ha möjlighet att delta i 

produktionen av tjänsten och kunna påverka på ett lämpligt sätt. 
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3.2 Styrning av serviceorganisationer 

Att styra en serviceorganisation skiljer sig på flera punkter i jämförelse med ett 

tillverkande företag. Orsaken till detta beror på diverse faktorer som avsaknad av lager, 

svårighet att mäta och kontrollera kvalité, att det är främst är arbetskraftsintensivt samt 

att det utgörs av platta och breda organisationer med många olika enheter. Vidare så har 

majoriteten av styrverktyg, som kalkylering, ursprungligen tagits fram för tillverkande 

företag vilket innebär att de inte är anpassade att mäta en tjänsteverksamhet på ett 

effektivt sätt. (Anthony & Govindarajan, 2007) Ser man till produktionsperspektivet så 

är huvudmålet att tillfredsställa och om möjligt överträffa de krav och förväntningar 

som kunderna har. Nyckelfaktorer för produktion kan relativt enkelt definieras som 

kvalité, leveranshastighet, pålitliga relationer, pris och flexibilitet. Studeras istället 

stödfunktioner eller servicefunktioner så är det känt att flertalet svårigheter existerar i 

samband med att ta fram ett effektivt mätsystem för dessa. Bland annat så har det lyfts 

att dessa funktioner är nära relaterade till produktionsaktiviteter som i sin tur även 

påverkas av andra funktioner vilket innebär att det inte tydligt framgår huruvida 

servicen fungerar. Oavsett prestation av service så kan produktionen fungera vilket 

skapar svårigheter att dra slutsatser kring kvalité och effektivitet på 

serviceorganisationens insats. (Alsyouf, 2006)  

 

En annan fara som kan uppstå i serviceföretag som är en del av en organisation är att det 

saknas en koppling mellan service och organisationens huvudsakliga mål. Fokus bör 

alltid ligga på organisationen som helhet och vad den vill snarare än vad service vill 

uppnå. (Likierman, 2006) Tjänster och service bör ses som sociala processer där 

management i sin tur är förmågan att styra dessa sociala processer. Den sociala 

dimensionen blir alltså viktig för att ett serviceföretag skall lyckas, detsamma gäller 

även det mänskliga samspelet. Det är därför sannolikt att en serviceorganisation är 

känsligare för kvaliteten på styrningen i jämförelse med andra organisationstyper. Det 

kan förklaras av att det sociala samspelet är så enskilt avgörande i serviceorganisationer 

och därför kräver en mycket noggrann kontroll och uppföljning. En viktig del blir därför 

att identifiera kritiska faktorer som tillåter serviceorganisationen att lyckas och utforma 

verktyg och medel för att kontrollera dessa. (Grönroos, 2002; Normann, 2000) 

 

Enligt Preston (1986) så bygger den traditionella ekonomiska styrningen på att en 

organisation kan delas in i avgränsade områden där ansvaret är tydligt fördelat och den 
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ansvariga chefen har stor möjlighet att påverka utfallet. Dessa utfall jämförs sedan med 

standardmått för att sedan styra i enighet med resultatet som levereras. (Preston, 1986). 

Formella system anpassade för serviceorganisationer är inte lika utvecklade i jämförelse 

med tillverkande organisationer. Förklaringen till detta ligger i att en 

serviceorganisations största tillgång är människor och deras kunskap. Detta innebär att 

den största tillgången för att ”tillverkningen” av tjänsten lyckas är relativt lätt att byta ut 

även om företag försöker undvika kortsiktiga fluktuationer i personalstyrkan. Resultatet 

av detta blir att den strategiska planeringen hos en sådan organisation oftast består av en 

långsiktig plan för personalstyrkan istället för en detaljerad plan som innehåller alla 

olika aspekter som påverkar ett företag.  

 

Vanligtvis så utgörs ekonomistyrningen i en serviceorganisation av budgetstyrning. 

Detta medför dock att organisationens prestation mäts i kostnader istället för de 

anställdas bidrag till företagets lönsamhet. (Anthony & Govindarajan, 2007) Grönlund 

(1992) kallar detta mekanisk styrning då största fokus hamnar på kvantitativ ekonomisk 

styrning istället för på betydelsen av kommunikationen. Detta är något som fungerar i 

en tillverkande industri då det finns tydligare mätpunkter i jämförelse med 

serviceorganisationer där det behövs något kompletterande. Ett slags komplement kan 

vara att använda sig av externa bedömare, antingen oberoende eller kunder, för att 

utveckla prestationen och kvalitén på tjänsterna (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Många företag har med tiden börjat inse att budgetstyrning inte är tillräcklig då fokus 

hamnar på just kostnader istället för processen och därmed försvinner andra aspekter 

från mätningen som exempelvis kvalité, effektivitet eller produktivitet. Dessa aspekter 

är minst lika viktiga som kostnader när det ses till den långsiktiga lönsamheten. En 

högre kvalité leder till nöjdare kunder, vilket påverkar intäkter positivt och därmed 

också lönsamheten. Bättre effektivitet och produktivitet påverkar också lönsamheten 

genom bättre resursutnyttjande och därmed lägre kostnader. (Parmenter, 2007) 

Marginson och Ogden (2005) menar att budgeten ofta kritiseras då den anses kväva 

innovation och skapa ett dysfunktionellt beteende bland företagets anställda. Detta 

påverkar möjligheten att leverera en tillfredsställande produkt eller tjänst negativt vilket 

innebär att budgetprocessen ofta ses som ett hinder istället för ett hjälpmedel till 

styrningen. I en undersökning från 1998 svarade nästan 90 procent av de tillfrågade 

ekonomicheferna att de var missnöjda med sin budgetprocess och att den inte var 

sammankopplad med företagets övergripande strategi. (Parmenter, 2007) Hope och 
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Fraser (2003) hävdar att budgetprocessen inte bara är tidskrävande och kostsam aktivitet 

som ger relativt lite värde utan även (och mer viktigt) en faktor som begränsar en 

organisations prestationer. I deras bok så ger de exempel på organisationer som 

utvecklat sin styrning längre än budgetprocessen och visar på att de företag som lyckats 

bra med detta har involverat personal i “frontlinjen” på en högre nivå, exempelvis 

genom ett prestationsmätningssystem. (Hope & Fraser, 2003) 

 

För att få en ökad kvalité på tjänsterna som levereras så handlar det om den anställdes 

beteende och kompetens. Detta i sin tur styrs av hur väl denne känner förtroende från 

ledningen. För att detta ska kunna ske så krävs det ett starkt engagemang ifrån 

ledningen och närmsta chef. Fokus bör ligga på attityder, förbättringar och 

serviceattityd där det hela tiden strävas efter ett kontinuerligt lärande, en informerad 

personal samt ett erkännande av utfört arbete. (Echeverri & Edvardsson, 2002) Enligt 

Banker, Potter och Schroeder (1993) finns det två generella kontrollformer när det 

handlar om ett serviceföretag, resultat- och beteendekontroll. Resultatkontrollen 

används genom att företaget styr i enighet med eller mot olika typer av mått och mätetal 

som kan vara av både finansiell och icke-finansiell karaktär. Vad som dock är vanligt är 

en ökning av operationella mått inom serviceföretag där kvalité, kundnöjdhet, och 

tillverkningskostnader lyfts fram. Detta blir än mer tydligt när det handlar om en 

organisation där flera funktioner hamnar i fokus tillsammans med samarbete och 

anpassningsbarhet. (Abernethy & Lilis, 1995) Den andra aspekten benämns 

beteendekontroll, men kännetecknas också av att sträva efter standardisering av 

beteende och rutiner. En standardisering leder på sikt till prestationsförbättringar inom 

flödet och det är möjligt att standardisera majoriteten av de arbetsmoment som existerar. 

(Larsson, 2008) 

 

3.3 Prestationsmätning 

3.3.1 Vad är prestationsmätning? 

Som Franco-Santos et al. (2007) diskuterar i sin artikel så är definitionen av 

prestationsmätningssystem relativt splittrad mellan olika författare. Utifrån den 

forskning som bedrivits på området kan prestationsmätning ur ett operationellt 

perspektiv huvudsakligen uppfattas som ett “set of metrics used to quantify both the 

efficiency and the effectiveness of actions” eller som en rapporteringsprocess vilken ger 

feedback till de anställda på utfallet av olika aktioner. Dessa prestationsmått sätts i 
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enighet med organisationens strategi som i sin tur är ett kontrollverktyg vilket beskriver 

vad som ska göras för att förverkliga målen (Jacobsen och Thorsvik, 2002). Vid 

utformning av ett system för ekonomistyrning och prestationsmätning så är mer 

formella och tydligt utformade strategier att föredra då de gör det enklare att identifiera 

och implementera rimliga alternativ (Merchant & Van der Stede, 2007). Hallgårde och 

Johansson (1999) menar att alla som omfattas av ett mål måste vara väl informerade om 

vad det innebär för att arbetet ska utföras på ett korrekt sätt och därmed effektivisera 

processerna. Detta påpekas också av Merchant och Van der Stede (2007) som menar att 

prestationsmått som har sitt ursprung i en god förståelse för organisationens 

övergripande mål ofta bidrar med en god vägledning av de förväntade handlingarna. De 

fortsätter med att de strategiska handlingarna bakom prestationsmåtten är mer värdefulla 

om de är så pass förståeliga att de kan beskrivas någorlunda detaljerat och därmed även 

översättas till specifika krav på de anställdas roller. (Merchant & Van der Stede, 2007)  

 

Franco-Santos et al (2007) menar att ur ett strategiskt kontrollperspektiv kan 

prestationsmätningssystem ses ur två aspekter. För det första så reflekterar det de 

procedurer som använts för att implementera företagets strategi ut i organisationen med 

hjälp av prestationsmått. För det andra så bidrar systemet också med nödvändig 

information vilken kan användas för att pröva innehållet och validiteten i företagets 

strategi. (Franco-Santos et al., 2007) Informationen från prestationsmätningen kan 

också användas i flera andra syften vilka beskrivs nedan. 

 

3.3.2 Syften och användningsområden 

Simmons, Dávila och Kaplan (2000) menar att prestationsmätning kan användas i olika 

syften som exempelvis för beslutsfattande, motivering, varning att något är fel, 

utveckling och extern kommunikation. Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén (2008) 

beskriver i sin tur på ett liknande sätt att det finns sex stycken olika syften, eller 

användningsområden, för prestationsmått. Dessa är: lärande, belöning, kontroll, 

mobilisering, legitimering och extern rapportering. En del prestationsmått kan även 

tjäna fler än ett syfte, men enligt författarna så är det svårt att skapa prestationsmått som 

är lättolkade om dessa har flera syften. Detta gör att det finns anledning att fundera noga 

vad prestationsmåttet i första hand ska användas till. (Catasús et al., 2008) 
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Lärande prestationsmått 

Prestationsmått kan ha som syfte att de ska lära oss mer om hur saker hänger ihop och 

att se olika samband mellan olika mått. Lärande prestationsmått handlar alltså om att 

kunna relatera ett antal prestationsmått till varandra, för att sedan därifrån göra en 

diagnos på något organisatoriskt fenomen. Exempelvis kan sambandet mellan 

kundbemötandet och ett mått på framgång (kanske mätt i hur mycket kunden köper) 

diskuteras och ifrågasättas.  

 

Belönande prestationsmått 

Prestationsmått kan också ha som syfte att ligga till grund för belöningar. Ett sådant 

syfte förutsätter att företaget använder sig av någon form av belöningssystem och att 

belöningarna då bör vara baserade på mått. Här förutsätts även att om måtten används 

till belöning så skapas ett intresse kring måttet, vilket i sig gör det till ett nyckeltal. Ska 

prestationsmåttet användas som underlag för belöning är det viktigt att se till att dessa 

har särskilda egenskaper beroende på vad organisationen vill uppnå. Ett problem som 

kan uppstå är när i verksamhetsprocessen det ska belönas. När du gör någonting, när det 

leder till någonting eller utifrån vad resultatet blev? Varje val av prestationsmått har 

sina biverkningar och negativa effekter, exempelvis när ett mått väljs så väljer man 

samtidigt bort något. Då mått för belöningar ska väljas kan det därför vara viktigt att 

samtidigt införa kontrollerande prestationsmått. 

 

Kontrollerande prestationsmått 

Prestationsmått för kontroll har vanligtvis egenskapen att de varnar om ett fenomen 

över- eller understiger en viss gräns eller intervall. Här förutsätts att det finns en norm 

att jämföra med, vad som är bra eller dåligt. Kontrollerande prestationsmått säger dock 

nästan aldrig vad som måste göras vid avvikelse utan visar bara på den. Lärandet är 

begränsat då slutsatserna om vad som är bra eller dåligt bygger på ett tidigare lärande. 

Ett vanligt exempel är kvalitetstoleranser vid tillverkning. Så länge dessa ligger inom ett 

givet intervall så är intresset att vidta förbättringsåtgärder litet, så länge dessa 

förbättringsåtgärder kostar mer än vad de skulle ge i intäkter eller besparingar. Ett annat 

exempel är verkliga kostnader i förhållande till budgeterade. Överstiger kostnaderna 

ramarna för budgeten så kan den ansvarige räkna med att få höra det från överordnade, 

men så länge de hålls inom intervallet så är det tyst. På ett sätt kan det ses som att i 

princip alla prestationsmått som tas fram bör vara någon form av kontrollerande mått. 
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Detta eftersom det bör finnas en uppfattning om vilken nivå värdet på alla 

prestationsmått ska ha eller åtminstone i vilken riktning värdet ska gå.  

 

Mobiliserande prestationsmått 

Syftet med mobiliserande prestationsmått är att de ska skapa uppmärksamhet, dra till sig 

resurser och visa på en riktning så att en handling kan genomföras. Dessa mått skiljer 

sig därför en del från exempelvis lärande prestationsmått i fråga om det reflekterande 

som måste göras eller den ryggmärgsreaktion som förutsätts vid kontrollerande 

prestationsmått. På en organisatorisk nivå kan mobiliserande prestationsmått 

exempelvis handla om plats på världsrankingen, ”vi ska bli världsledande inom…” eller 

så kan det vara mer jordnära exempel som ”antal utbildningsdagar/anställd” vilket kan 

vara ett uttryck för ambitionen att få fart på kompetensutvecklingen internt i 

organisationen.  

 

Legitimerande prestationsmått 

På grund av att det finns yttre förväntningar på att vissa mått ska konstrueras så kan 

organisationen visa upp ett legitimt yttre genom att uppfylla dessa förväntningar. Större 

aktiebolag och offentliga organisationer är exempelvis tvingade att rapportera mått som 

visar på sjukfrånvaro. Dessa kan såklart vara intressanta för styrningen mot framgång, 

men kan lika väl vara mer av en rutin än ett hjälpmedel i styrningen. Poängen här är att 

när prestationsmått som en organisation presenterar tolkas bör det inkluderas 

möjligheten att organisationen lyfter fram just detta mått i syfte att undvika kritik 

snarare än att styra mot framgång. Med andra ord försöker organisationen vara legitim. 

 

Extern rapportering 

Då företag och organisationer är en del av andra system så kan det här sjätte och sista 

syftet beskrivas som kommunikationen med dessa andra system. När det handlar om 

kommunikationen med andra utanför organisationen så kan tre ambitionstyper 

särskiljas. Då ambitionen är att visa och informera så har organisationen ambitionen att 

synliggöra. Organisationen vill skapa en transparens. Ambition nummer två handlar om 

att genom den externa rapporteringen skapa en historia om hur delarna hänger ihop. Här 

handlar det om att beskriva samband och därmed visa upp för externa intressenter hur 

värde skapas. Den tredje och sista ambitionstypen är att dramatisera prestationsmåtten. 

Om ambitionen är att dramatisera så krävs mer än bara synliggörande och samband, det 
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krävs att den som rapporterar vet vad mottagaren av informationen är intresserad av och 

vad som är dramatiskt i dennes ögon. Ofta krävs jämförelser med andra inom branschen 

eller sig själv över tid för att dramatisera prestationsmåtten. Utöver ambitionen med den 

externa rapporteringen så påverkas denna också av vem rapporteringen sker till. Här 

finns det olika perspektiv så som ledningsperspektiv, kapitalmarknadsperspektiv, 

personalmarkandsperspektiv och samhällsperspektiv.  

 

3.3.3 Olika aspekter av prestationsmått 

Den information som kommer från prestationsmätning och kontroll är vital för att 

effektivisera organisationer. Ett system för prestationsmätning försöker tillgodose olika 

behov och krav från intressenter till företaget samt att implementera en organisations 

strategi genom en blandning av diverse strategiska mått. Dessa mått kan beskrivas 

utifrån olika aspekter som resultat eller drivande faktorer, finansiella eller icke-

finansiella mått såväl som interna eller externa. (Anthony & Govindarajan, 2007) 

 

Resultat och drivande faktorer 

Mått baserade på resultat indikerar på utfallet av en strategi och kan exempelvis röra sig 

om ökade intäkter. Mått som grundar sig i drivande faktorer kan istället användas på en 

lägre nivå. De är mått vilka indikerar på förändringar i faktorer som i sin tur kommer att 

påverka resultatmåtten. Ett bra exempel på detta är cykeltid som exempelvis hur lång tid 

det tar för en process att genomföras. En tydlig koppling mellan dessa olika aspekter på 

mått kan identifieras. Om exempelvis resultatmåtten visar på ett problem, samtidigt som 

måtten baserade på drivande faktorer visar att strategin implementeras väl, så kan det 

vara klokt att fundera på en annan strategi för organisationen. (Anthony & 

Govindarajan, 2007) Kaplan och Norton (1996) menar att resultatmått visar huruvida 

insatser når önskat resultat på kort sikt och mer drivande mått uttrycker hur värdet 

skapas i framtiden. Författarna menar att en kombination av dessa mått är vital för att 

visa hur resultaten uppnås samt om genomförandet går i linje med den uttalade 

strategin. Kaplan och Norton (1996) hävdar att om det saknas en kombination av dessa 

så minskar nyttan av de enskilda måtten radikalt. 
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Finansiella och icke-finansiella 

Som Kaplan & Norton (1996) skriver så kan inte organisationer navigera mot en mer 

konkurrenskraftig, informationsrik och kapacitetsdriven framtid endast genom att 

använda sig av finansiella mått, vilka mäter vad som har hänt tidigare. Samma författare 

fortsätter förklara hur användandet av enbart finansiella mätetal utsattes för mer och mer 

kritik då detta skapade ett väldigt kortsiktigt fokus. Att bara fokusera på de finansiella 

måtten leder till minskade investeringar i långsiktigt värdeskapande, ofta icke-

finansiella och intellektuella tillgångar som genererar framtida tillväxt. Till följd av den 

förändrade kontexten för dagens organisationer så har därför icke-finansiella mått blivit 

allt mer kritiska för styrning och uppföljning. Jääskeläinen, Laihonen och Lönnqvist 

(2014) för diskussionen vidare med att endast finansiella mått inte kan ge en rättvis bild 

utan måste även kompletteras med mått ur andra perspektiv från exempelvis anställda, 

processer och kunder. De mått som används ska vara mått som på bästa sätt 

representerar företagets strategi och kan ses som kritiska framgångsfaktorer i nutid såväl 

som framtid. 

 

Externa och interna 

Organisationer måste hitta en balans mellan externa mått, exempelvis kundnöjdhet, och 

mått kopplade till de interna processerna, exempelvis ledtider i tillverkningsprocessen. 

En balans mellan interna och externa aspekter skapar en jämn fördelning mellan externa 

mått för yttre parter och interna mått med fokus på kritiska processer samt utveckling 

(Olve, Roy och Wetter, 1999). Hatch (2000) menar att en kombination av externa och 

interna aspekter tillhandahåller grundvärden som är väsentliga för att identifiera glapp 

mellan faktiska och möjliga prestationer i en organisation. Ofta så fokuserar dock 

organisationer för mycket på exempelvis resultatet i externa mått vilket kan leda till att 

den interna utvecklingen blir lidande. Ett annat vanligt misstag är att helt ignorera de 

externa måtten och tro att bra resultat i de interna måtten kommer att vara tillräckligt. 

(Anthony & Govindarajan, 2007) 

 

Input, aktivitet och output 

Prestationsmått kan också diskuteras ur aspekterna input, aktivitet och output. Exempel 

på typiska mått för input är antal anställda eller resurser. Mått under aspekten aktivitet 

kan ofta kopplas till vad Kaplan och Norton (1996) benämner som perspektivet för 

interna processer. Aktiviteter som i sin tur skapar någon form av output. Olve, Roy och 
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Wetter (1999) använder sig av den klassiska input-output modellen för att visa på hur 

mått kan placeras i en kausal kedja från input av resurser till skapad effekt. Med effekt 

menas här något slags utfall av påverkan från en sak på en annan. Exempelvis en högre 

vinst, bättre rykte eller minskad miljöpåverkan. Dessa effekter kan i sin tur influera 

organisationens framtida verksamhet och därmed bli ett mått ur aspekten input under en 

nästkommande period. Detta fenomen är tydligast när det handlar om interna effekter 

som nytt lärande eller förbättrade processer. Generellt sett kan det vara bättre att mäta i 

den högra delen av kedjan, det vill säga output. Först när vi vet utfallet kan vi säga om 

en intelligent planerad tillsättning av resurser eller välstyrd aktivitet verkligen var 

framgångsrik. Men det är inte alltid som effekterna vi söker syns klart och tydligt med 

en gång. Eftersom ansvaret för om en verksamhet producerar önskade effekter ligger 

hos de chefer som bestämt hur verksamheten ska bedrivas kan det vara legitimt att 

måtten därför beskriver just aktiviteter eller till och med inputs. På grund av detta finns 

det ofta anledning att styra med hjälp av olika mått från de här vänstra delarna av input-

output kedjan. (Olve, Roy & Wetter, 1999) 

 

3.3.4 Olika typer av icke-finansiella mått 

Det är inte alltid som traditionella finansiella prestationsmått kan vara stödjande för den 

avsedda strategin. Alternativet är icke-finansiella prestationsmått som till skillnad från 

finansiella inte tappar fokus på kundnöjdhet, flexibilitet i processer och anpassning till 

förändrande behov. Enligt Kaplan och Norton (1996) bör måtten grundas ur bredare 

kriterier som kundbaserade mått, processer för produkten och förändringar som på lång 

sikt påverkar produktiviteten för organisationer. Hoque (2006) listar fyra olika vanliga 

kategorier för icke-finansiella prestationsmått, dessa är: 

 

• Effektivitetsmått – är till för att följa interorganisatoriska indikatorer för att 

fastställa om de olika enheterna är effektiva i sitt användande av interna 

processer och resurser. Fokus ligger på kvalité, tid och effektivitet, ledtider och 

planerat kontra reell produktion. 

• Innovationsmått – bedömer en organisations innovativa kapacitet och mäter 

bland annat tid till marknad, nya patent och tid som gått åt för att utveckla nästa 

generations produkter. 

• Lärande- och tillväxtmått – bedömer en organisations lärandekapacitet för att 

förbättra den långsiktiga tillväxten och mäter saker som den intellektuella 
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kapaciteten hos de anställda, utbildning och utveckling av anställda samt 

personalomsättningshastighet. 

• Kundrelaterade mått – följer prestationen som leder till relationer med kunder 

och avser mäta marknadsandel, svarstid, tidsenlig leverans, antal gemensamma 

uppdrag samt pålitligheten hos produkter. (Hoque, 2006) 

 

3.3.5 Prestationsmått i olika nivåer 

Likierman (2006) trycker på vikten av att måtten är sofistikerade vilket i hans mening 

innebär att måtten är få till antal men med hög kvalité. Att kunna jämföra output med 

andra interna funktioner är också att föredra då det skapar en slags hälsosam intern 

konkurrens. Men den viktigaste aspekten med sofistikerade mått är att ta hänsyn den 

effekt måtten får i ett större perspektiv, med andra ord, hur väl kopplade de är till den 

övergripande strategin. (Likierman, 2006) 

 

En vanlig företeelse med prestationsmått är att de har blivit missförstådda och 

missanvända hos flertalet företag. Det är viktigt att inse att prestations indikationer är 

just indikationer och inte till för att visa hur bra man är i jämförelse med andra företag. 

Vad de är till för är att identifiera möjligheter för förbättring inom företaget idag, detta 

för att kunna analysera vad som orsakar problemet och hur det kan lösas. (Wireman, 

1998) Likt Wireman (1998) så hävdar också Parmenter (2007) att flertalet företag 

arbetar med felaktiga mått som felaktigt refereras till som KPI:er. Det är få företag som 

faktiskt använder sina verkliga KPI:er på grund av att de flesta inte utvecklat och 

förstått vad ett KPI faktiskt är. Det finns här tre olika typer av prestationsmått: 

 

·      Key Result Indicators (KRI) – Berättar vad du har gjort i ett perspektiv 

·      Performance Indicators (PI) – Berättar vad du ska göra 

·      Key Performance Indicators (KPI) – Berättar vad du ska göra för att dramatiskt öka 

prestationen 

(Parmenter, 2007) 
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Figur	  2.	  Nivåer	  av	  prestationsmått	  (Parmenter,	  2007,	  s.2)	  

    

De yttersta lagren består av KRI:er och dessa karaktäriseras av att de är ett resultat av 

flera olika aktioner. Dessa ger en klar indikation huruvida företaget rör sig i rätt 

riktning, vad som det dock inte framgår är vad som behöver göras för att dessa resultat 

ska förbättras. Vad som framgår av detta är alltså att de är ideala för en styrelse men 

relativt irrelevanta för de som är engagerade i arbetet på daglig basis. Det går att se KRI 

som mer av utfalls- och resultatmått om man ska försöka definiera dem mer generellt. 

Några konkreta exempel på KRI:er är Kundnöjdhet, Nöjdhet bland de anställda, 

Avkastning på sysselsatt kapital. En sak som urskiljer KRI:er från KPI:er är att KRI:er 

ofta täcker en längre tidsperiod och bör studeras i kvartalsperioder istället för på daglig- 

eller veckobasis. De nivåer som ligger mellan KRI:er och de vitala KPI:er refereras till 

som PI:er och dessa fungerar som ett komplement till KPI:er. Exempel på mått som 

återfinns här är klagomål från kunder, försenade leveranser och ökat antal leveranser i 

procent. (Parmenter, 2007) 

 

För att gå in mer djupgående på de mer kritiska punkterna och därmed KPI:er så 

representerar dessa de mest centrala i ”löken”, de representerar också de aspekter av 

organisationens prestation som är mest kritiska för nutida och framtida framgång för 

organisationen. De har också som uppgift att linjera det dagliga arbetet till 

organisationens övergripande framgångsfaktorer (Parmenter, 2013B). Hope och Fraser 

(2003) kommer fram till något liknande i sin bok där de hävdar att företag som lyckas 

involvera de som arbetar på ”frontlinjen” i samband med styrningen på högre nivå 

bättre får de anställda att förstå vad organisationen vill uppnå och hur de kan få det att 

hända. Alla KPI:er har en stor påverkan på företagets framgångar och bör följas upp 

dagligen av chefer för att kunna kommuniceras ut till de anställda. Till skillnad från 
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KRI och deras mer utfallsmåttsaspekt så kan man se KPI:er som mer operationella mått. 

(Parmenter, 2007) Parmenter (2013A) har definierat sju karaktärsdrag för KPI:er och 

dessa är: 

 

·      Icke-finansiella mått 

·      Mäts frekvent 

·      Används av ledningen och är beslutsgrundande 

·      Förståelse för måttet av all personal 

·      Knyter ansvar till en individ eller grupp 

·      Påverkar signifikant framgången 

·      Främjar lämpliga ageranden 

 

3.3.6 Kausala samband 

Utöver att måtten kan ses ur olika aspekter och konkretiseras på olika nivåer så ska det 

även finnas ett orsak-verkan samband (Kaplan och Norton, 1996). Ett sådant samband 

utgår ifrån ett antagande gällande vad som kommer uppskattas och värderas ur ett 

längre perspektiv. Kaplan och Norton (1996) framhäver att nyttan blir ett förtydligande 

av kedjan mellan de olika aspekterna och visar alltså hur dessa påverkar en 

organisations finansiella lönsamhet och bidrar till att uppnå övergripande strategier och 

mål. Ett tydliggörande av sambanden inom organisationen leder till en bättre förståelse 

hur ett område eller en enhet bidrar till de finansiella resultaten (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Ittner och Larcker (2003) hävdar att icke-finansiella mått kan 

skapa en insyn i hur verksamheten utvecklats före de finansiella resultaten för ett 

företag redovisats. Detta är dock något som inte utnyttjas till fullo i företag då kausala 

samband inte tydliggjorts och därmed har vital information förbisetts. Författarna lyfter 

några vanliga misstag som sker vid mätning av icke-finansiella prestationer och dessa är 

att måtten inte är sammanlänkade med strategin, länkarna mellan icke-finansiella mått 

och framtida finansiella resultat inte är kompletta samt att felaktiga mått används. 

Lösningen på detta är tydliga kausala samband som sammankopplats med den 

övergripande strategin för organisationen.  

 

Det går inte att nog påpeka vikten av att sambandet tydliggörs för alla som är med och 

påverkar, utan det så går fördelarna förlorade och strategin förblir otydlig på lägre 

nivåer (Anthony & Govindarajan, 2007). Samma författare lyfter ett exempel på hur ett 
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kausalt samband i ett tillverkande företag kan se ut. Anthony och Govindarajan (2007) 

beskriver det som att en hög kvalité och skicklighet i produktionen i sin tur kan leda till 

kortare cykeltider vilket i sin tur påverkar förmågan att hålla lovade leveranstider. När 

företaget klarar att leverera en högkvalitativ produkt i enighet med tidsplanen innebär 

det nöjdare kunder som i sin tur kan påverka framtida försäljning hos företaget baserat 

på god renommé. Samma författare lyfter också vikten av att just prestationsmåtten kan 

härledas till företagets strategier genom kausala samband. 

 

3.3.7 Vad prestationsmått ska mätas mot 

Dessa mått kan sedan jämföras både med utomstående företag eller olika perioder inom 

företaget, exempelvis hur målen uppfylldes under samma period under föregående år. 

Det är viktigt att alla inom organisationen är medvetna om varför saker mäts och vad de 

förväntas uppnå. (Ljungberg & Larsson, 2001) Benchmarking är ett annat alternativ där 

organisationer kan förbättra sin nuvarande situation genom att lånar idéer från andra 

organisationer som presterar bättre. De interna prestationerna utvärderas då efter de 

bästa organisationerna som finns vilket skapar ett driv i den egna organisationen. Det 

har föreslagits att en bra benchmarking kombinerar kvalitativ och kvantitativ data för att 

skapa en klar bild. Generellt så menar Hoque (2006) att det finns tre typer av 

benchmarking. 

 

• Internal benchmarking – går ut på att jämföra prestationer inom en organisation 

eller mellan enheter. Det går också att göra jämförelser med den egna enheten 

över tid. Jämförelsen görs på olika interna processer och parametrar som är 

relevanta för organisationen. 

• External benchmarking – fokuserar på en extern jämförelse med liknande 

organisationer i en liknande situation. 

• Best-practice benchmarking – går ut på att identifiera världsledare inom en viss 

process som är kritisk för hela affärsprocessen oavsett sektor, industri eller läge 

och jämföra med den egna. (Hoque, 2006) 

 

3.3.8 Kriterier för framtagande av prestationsmått 

Merchant (2006) menar att det är svårt att utforma bra prestationsmått, för att ett 

prestationsmått ska ses som bra och effektivt ska sex kriterier uppfyllas. Kriterierna som 

listas är kongruens, kontrollerbarhet, punktlighet, noggrannhet, förståelse och 
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kostnadseffektivitet. Dock så menar Merchant (2006) att det är svårt att hitta mått som 

uppnår alla dessa kriterier och fokus bör läggas på att ta fram flera olika mått för att på 

så sätt kunna uppnå dessa. 

• Kongruens – måtten ska överensstämma med de övergripande målen för 

organisationen. 

• Kontrollerbarhet – den ansvariga för ett mål måste själv kunna påverka 

prestationsmåttet som är relaterat till målet. 

• Punktlighet – avser tiden mellan prestationen, mätningen och återkopplingen. 

Merchant (2006) menar att en snabbare återkoppling innebär en förstärkt 

motivation hos medarbetarna. 

• Noggrannhet – består av precision och objektivitet. Precision syftar till att 

måtten ska vara exakta för att behålla informationsvärdet samt ge en korrekt bild 

av verkligheten. Objektivitet syftar till att den som mäts inte ska vara ansvarig 

för mätningen utan det ska ske av någon annan. 

• Förståelse – viktigt att individerna förstår vad måtten visar samt hur personalen 

mäts för att bättre kunna påverka måluppfyllnad. 

• Kostnadseffektivitet – måtten som tas fram får inte vara för kostsamma i 

förhållande till nyttan de inbringar. 

Neely (2004) lyfter olika utmaningar inom organisationen i samband med 

prestationsmåtten från utformning till utveckling. Initialt så handlar det om att välja rätt 

mått, det händer ofta i företag att mått som är lätta att mäta tas fram men som kanske 

inte leder till att de strategiska målen nås. Olve, Roy och Wetter (1999) menar att 

antalet mått som bör användas varierar beroende på vilken nivå i verksamheten som 

mäts, på business-unit nivå handlar det om 15-20 stycken och på enhetsnivå bör det vara 

mellan 10-15 mått. Färre antal mått bör användas desto lägre ner i nivå man avser mäta. 

Catasús et al (2008) lyfter vikten av att begränsa antalet och fokusera på det fåtal som är 

mest relevanta. I en organisation där det tidigare inte funnits några prestationsmått bör 

det användas omkring fem mått som har störst samband med framgången för 

organisationen (Catasús et al, 2008). Följt av att rätt mål i rätt antal tagits fram så krävs 

det en stödjande ledning då det finns en viss rädsla för mått som syftar till att bedöma en 

prestation. Målet är inte att de ska uppfattas som dömande och uppmuntra defensivt 

beteende utan istället så handlar det om att skapa motivation. Målen ska hanteras i den 

grad att de fokuseras på rätt saker, inte mäta det som är lätt att mäta utan istället mäta 
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det som är viktigt. Ett viktigt kriterium är att måtten är värderingsbara och alltså kan 

påvisa hur värde levereras från verksamhet till slutkund. Vidare så är det av hög vikt att 

kopplingen mellan mått och värde tydliggörs för de anställda, då kopplingarna ibland är 

indirekta och därmed skapar osäkerhet om vad som egentligen mäts. Slutligen så är 

utvecklingen av mått av yttersta vikt då det handlar om att ständigt utvärdera 

prestationsmåtten vilket i sin tur leder till en ökad intern förståelse. (Neely, 2004)  

Shahin och Ali (2007) lyfter i sin tur SMART-kriterierna som generellt ses som 

kriterierna för prestationsmått. Dessa syftar till att förklara vad som behövs för att ett 

prestationsmått ska vara bra. Ordet SMART syftar till orden specifika, mätbara, 

accepterade, realistiska och tidsbundna. Beskrivningen av dessa är följande: 

 

• Specifika – Måtten ska vara tydliga och specifika för att på så sätt förenkla 

möjligheten att uppnå målen samt hålla rätt person ansvarig. 

• Mätbara – Om ett mål ska kunna utvärderas krävs det att det är mätbart, tydligt 

och konkret. 

• Accepterande – Ett mål ska vara konkret för att misslyckande eller framgång ska 

kunna avgöras. Viktigt att det finns en balans mellan att målet är rimligt 

samtidigt som det är utmanade. 

• Realistiska – Målen ska vara realistiska sett till arbetsmiljön som de är uppsatta 

i. 

• Tidsbundna – En tidsram för målen skapar struktur samtidigt som det underlättar 

övervakning av processen då det möjliggör delmål. (Shahin & Ali, 2007) 

 

3.4 Prestationsmätning i serviceorganisationer 

Enligt Jääskeläinen, Laihonen och Lönnqvist (2014) så saknas det get mer generella 

karaktärsdrag för mätning av serviceverksamhet och distinkt vad som skiljer den mot 

mer allmän prestationsmätning. Bititci, Garengo, Dörfler och Nudurupati (2012) lyfter 

det faktum att fokus på mätning inom serviceenheter har skiftats från användningsvärde 

till värdeutbytande och därigenom alltså fokuserat mer på värdekedjor. Grönroos och 

Ojasalo (2004) hävdar att service bör ses som en mer öppen process och därigenom 

också inkludera kunden som en viktig del i utvärderingen. Det innebär att 

prestationsmätningen bör ta hänsyn till kundnöjdhet, kundupplevelse och kundvärde. 

Mätningen av en sådan enhet bör använda någon form av informell mätning som 
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exempelvis intervjuer med kunder. (Grönroos och Ojasalo, 2004) När det kommer till 

att mäta non-profit organisationer, eller liknande organisationer, så anses 

prestationsmåtten ofta vara otillfredsställande baserat på det faktum att de inte är 

kompletta samt att de är mottagliga för förvrängning. En annan orsak till problem är 

gapet som existerar mellan vad vi vill mäta och vad som faktiskt går att mäta. Det går 

inte mäta vad som ska göras utan det som mäts är vad som har gjorts, vidare så ligger 

det i mänsklig natur att utnyttja brister i system och därmed göra det som mäts istället 

för att göra vad företaget vill uppnå med mätningen. Företag begår också misstaget att 

inte använda mått som korrelerar med varandra vilket skapar osäkerhet i mätningen och 

svårigheter att dra slutsatser. Något som är viktigt när mått tas fram krävs det att folk är 

medvetna om var prestationen kommer från i företaget. Prestationen utgår från vad 

företaget gör för de externa kunderna och vad som ligger till grund för intäkter och 

kostnader. Det är vanligt förekommande att denna kunskap saknas i företag, speciellt i 

större organisationer, där det inte finns detaljerad kunskap hos de anställda vad 

huvudmålet är vilket kan motverka målkongruens. (Meyer, 2002) 

 

Jääskeläinen, Laihonen och Lönnqvist (2014) har identifierat viktiga faktorer som 

påverkar prestationsmätningen inom service. Dessa visar sig som vikten av att ta hänsyn 

till kunderna, icke-standardiserade servicetillfällen, förebyggande underhåll och att vara 

lyhörda. Om man tittar till en serviceorganisation där kunderna saknar andra alternativ 

så är det av stor vikt att övervaka och säkerställa kvalitén för att inte skapa missnöje och 

osämja. Vidare så visar det sig att mer långsiktiga mått gör sig väl i sådana situationer, 

dessa handlar om att mäta exempelvis hur ofta en industri behöver stoppas på grund av 

mekaniska fel som kunnat åtgärdas i förebyggande syfte. Författarna tar också upp 

några generella karaktärsdrag för en servicefunktion i en industri. Här behövs det ett 

djupt kunnande om kundens förväntningar och kundens aktiviteter vilket då ofta syftar 

till produktionen. Det räcker inte med en vanlig kundundersökning utan 

serviceorganisationen behöver känna till detaljerna i kundens processer för att kunna 

erbjuda förebyggande tjänster och förutse vad som kommer att behövas i framtiden. Det 

belyses också att standardiserade tjänster har respons tid som ett viktigt mått. Något 

som blir väldigt att framhäva är att service kan vara svårt att mäta enskilt då det finns en 

tidsskillnad mellan att utföra något och effekten av det. Istället är det viktigt att försöka 

se det i samband med exempelvis produktion för att på så sätt se vilken nytta det har. 

Det har framgått att prestationsmått som satts i enighet med den formella organisationen 
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underlättar för ledningen. I övrigt så menar författarna att måtten ska sättas i enighet 

med kundperspektivet. (Jääskeläinen, Laihonen och Lönnqvist, 2014)     

 

Precis som många andra yrken så hotas nästa alla roller inom service av behovet från 

företag att göra effektivitetsbesparingar i samband med teknikutvecklingen och 

möjligheter till outsourcing. Att kapa servicefunktioner är ingenting nytt utan ofta något 

som sker i samband med lågkonjunkturer. Men vad som är oroande är att kraven på vad 

dessa funktioner ska leverera ökar samtidigt som att resurserna i många fall minskas. 

Detta leder till att bättre prestationsmått blir ett kritiskt verktyg för att förena de högre 

kraven med de minskade resurserna. Många servicefunktioner har olika mått som 

utvecklats med tiden och dessa tenderar att vara baserade på aktivitet, kostnad eller 

processer. Exempel på dessa kan vara antal säljsamtal per person och dag i en enhet som 

sysslar med marknadsföring. Andra exempel kan vara kostnader i proportion till intäkter 

eller antalet inköp via internet i proportion till totala inköp hos en inköpsenhet. 

(Likierman, 2006)  

 

Jääskeläinen, Laihonen och Lönnqvist (2014) kommer i sin forskning fram till tre 

stycken framstående karaktärsdrag hos prestationsmätning inom serviceorganisationer: 

 

• Contingency-based measurement. Problem och särdrag som uppstår i 

mätningen, vilka har en relation till den organisatoriska kontexten. Exempelvis i 

kunskaps-intensiva och offentliga serviceorganisationer tenderar trycket att ligga 

på output-relaterade utmaningar i mätningen, samtidigt som det i 

standardiserade industriella serviceorganisationer verkar vara hanteringen av 

kapacitet och resurser som är av största vikt. Dessa använder sig även mer av 

förbestämda “standardmått” till skillnad från kunskaps-intensiva 

serviceorganisationer där det är mer vanligt att måtten antingen är mer 

skräddarsydda efter olika kundrelationer eller att olika målsättningar sätts upp i 

fall till fall tillsammans med kunden. Till följd av att det finns en stor variation 

av serviceprocesser så krävs en serviceorienterad “contingency approach” för 

att förstå likheter och olikheter vid mätningen hos olika serviceenheter. Det 

behövs en förståelse för vilken effekt de olika karaktärsdragen hos 

serviceprocesserna har på prestationsmätningen. 
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• Customer-oriented measurement. Det är allmänt erkänt inom forskningen att 

kunden har en kritisk roll för serviceföretag. Den här rollen kan ses utifrån två 

perspektiv där det för det första är ett externt perspektiv som fokuserar på värdet 

ur kundens perspektiv och kvaliteten på servicen. För det andra så påverkas 

också synen på den som levererar servicen utav hur kunden är integrerad i 

processen. Att kundens närvaro blandas in i styrningen av kapacitet är ett 

exempel på hur detta kan skapa diverse problem i prestationsmätningen. 

Innehållet och kvalitén i en utförd service påverkas många gånger i hög grad av 

kunden och därför innebär en kundorienterad prestationsmätning så mycket mer 

än att bara mäta kundnöjdhet. 

 

• Systematic measurement. Många servicefunktioner består av ett system av 

aktörer istället för en enda serviceleverantör vilket försvårar 

prestationsmätningen. Den här aspekten är relevant både från kundens 

perspektiv såväl som den som utför servicen. Kunden är intresserad av 

slutprodukten, det vill säga det som skapas av hela värdekedjan och inte 

prestationen hos individuella delar av densamma. Det här påfrestas av 

serviceleverantören som i sin tur söker den optimala lösningen för kapacitet och 

marknadsandelar mot sina konkurrenter. Alternativt den mest produktiva och 

effektiva sammansättningen av serviceportfolion i de fall som det handlar om en 

offentlig serviceorganisation. Målet med systematic performance measurement 

är att strömlinjeforma prestationen hos hela servicesystemet, inklusive 

värdeskapandet för kunden. 

 

Aktivitet och kostnad som prestation kan diskuteras, det kan i vissa situationer vara 

fördelaktigt att göra mindre och spendera mer vilket gör att prestationsmått kopplade till 

detta blir fel. De kan fungera som indikatorer inom funktionen men för att beskriva till 

resten av organisationen hur funktionen presterar bör fokus ligga på vad funktionen 

producerar och presterar. För att skapa bättre och mer sofistikerade mått kan ett antal 

åtgärder ses över; 

 

• Många lider av ett alltför stort antal prestationsmått som dessutom är fel 

fokuserade. Ibland kan det vara bättre att ha ett lägre antal mått med högre 

kvalité. 
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• Benchmarking. Jämför mot liknande funktioner. Även om det är 

serviceorganisationer inom helt andra branscher så kan problem och utmaningar 

vara väldigt lika. 

• Använd desegration om nödvändigt. När det gäller jämförandemått så behöver 

inte dessa alltid vara för funktionen som helhet utan det kan också vara 

värdefullt att ta in individuella element som kundservice eller kvalitetskontroll. 

På den här nivån kan det också vara värt att göra en jämförelse med andra 

enheter inom den egna organisationen. Desegregation kan också vara relevant 

vid hur olika mål sätts upp - exempelvis så kan det vara bättre för en 

inköpsenhet att skilja på olika typer av inköp istället för att ha ett och samma 

mått för alla. 

• Utnyttja kunskap och erfarenhet utifrån. Det är väldigt troligt att någon, 

någonstans, har ställts inför samma eller liknande problem tidigare. 

• Viktigt med insikten att allt inte kan kvantifieras. Exempelvis värdet som en 

funktion tillför, detta låter som det vore lätt att sätta en siffra på. Men det kan 

vara svårt när jämförelsen är med något som “kunde ha hänt” om saker gjorts 

annorlunda. Vad hade hänt om råd köpts in externt av en konsult? Det kan 

omöjligt svaras på. Därför måste “tillfört värde” mätas både kvalitativt såväl 

som med siffror då siffrorna inte alltid är helt tillförlitliga. 

• En sista aspekt är att ha en mer övergripande bild av effekten som uppstår vid 

införande av olika mått och hur detta samspelar med olika mål för både enheter 

och organisationen i stort. (Likierman, 2006)  
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3.5 Konceptuell modell 

 

 
Figur	  3.	  Konceptuell	  modell 

Den konceptuella modellen visar hur framtagandet av prestationsmåtten går till. De 

brandgula rektanglarna för produktivitet, kvalitet och effektivitet utgör det som avses 

uppnås genom prestationsmätning istället för enbart budgetering. Punkterna innanför 

modellen för prestationsmätning är de teoretiska aspekter som måtten i modellen ska ta 

hänsyn till. Kausala samband ska genomsyra modellen samtidigt som vi måste ta 

hänsyn till hur mål ska sättas. Den slutgiltiga modellen har för avsikt att bidra till att 

övergripande mål och en integration med produktionen samt koppling till OPEX 

uppnås. 
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4 Empiri 
Följande kapitel presenterar insamlad information från intervjutillfällen samt övriga 

empiriska källor. Dispositionen börjar med en övergripande beskrivning av företagets 

uppbyggnad och styrning för att sedan gå djupare ner i de olika produktionsenheterna 

samt Serviceorganisationen och dess olika sektioner. 

 

4.1 Företagets uppbyggnad 

Företaget Ovako finns representerat i mer än 30 länder, med säljkontor runt om i 

Europa, Nordamerika och Asien. Produktionen är fördelad på 10 stycken orter där de 

flesta ligger i Sverige men produktionsanläggningar återfinns även i Finland, 

Nederländerna, Frankrike och Italien. Under 2014 omsatte koncernen 862 miljoner euro 

och hade 2925 anställda vid årets slut. Verksamheten är indelad i tre stycken 

huvudsakliga produktionsflöden: Hofors-Hällefors, Smedjebacken-Boxholm och 

Imatra. (Ovako årsredovisning, 2014) 

 

 
Figur	  4.	  Verksamma	  bolag	  i	  Ovako-‐koncernen	  

 

- Hofors-Hällefors producerar högkvalitativa långa stålprodukter till kunder som 

har mycket höga standarder vad gäller renhet och utmattningshållfasthet. Stålet 

har flera användningsområden, exempelvis som förkomponenter till kullager, 

dieselmotorer och andra specialprodukter.  

- Smedjebacken-Boxholm producerar främst legerat komponentstål men även 

mindre mängder icke-legerat stål som får sitt mervärde genom avancerade 

valsningsmetoder för särskilda applikationer där det finns höga krav på höga 

toleranser i stålet.  
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- I Imatra tillverkas stål med fokus på hög produktivitet i bearbetningsprocesser. 

Många av kunderna till Imatra gör smidda komponenter där maskinbearbetning 

är en del av processen, därför har ett speciellt stål (M-Steel) utvecklats hos 

Imatra som sliter mindre på skärverktygen och skapar förutsättningar för 

minskade kostnader och ökad effektivitet hos kunden. 

(http://www.ovako.com/sv/Om-Ovako/Organisation/, hämtad 2015-05-05)  

 

På produktionsorten Hofors, där den största delen av produktionen sker, finns två 

affärsenheter. Stål- och Valsverk är det ena, där börjar själva kokandet av stålet för att 

sedan valsas till ämnen. Dessa går sedan vidare till något av de andra 

produktionsbolagen eller säljs vidare externt. Den andra affärsenheten i Hofors är Rör & 

Ring där stålet formas till rör eller ringar i olika dimensioner. Den interna 

serviceorganisationen som denna studie handlar om fungerar alltså som en stödfunktion 

till båda dessa affärsenheter och servar hela Ovakos verksamhet i produktionsorten 

Hofors. 

 

4.2 Övergripande styrning och mått samt Serviceorganisationens roll 

Som vi nämner i inledningen är Ovakos vision ”Innovative steel for a better engineered 

future”. För att nå sin vision har Ovako tagit fram tre stycken värdeord som ska 

beskriva det beteende som ledningen tror är avgörande för att företaget ska nå sina 

strategiska mål och vision. Dessa är:  

 

- Nytänkande 

- Kunnig 

- Ansvarsfull 

(Ovako Operational Excellence Program, företagsinternt dokument; Servicechef, 18 

mars, 2015) 
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Ovakos övergripande strategi ”syftar till att skapa en långsiktigt attraktiv position på 

stålmarknaden genom att bli ledande inom komponentstål i Europa, kontinuerligt 

utveckla produkterbjudandet och stärka kundrelationerna.” (Ovako.com, 2015) För att 

på lång sikt kunna nå dessa har koncernen fokuserat på tre nyckelområden: 

 

- Tillväxt 

- Effektiva processer 

- Ett Ovako 

(Ovako.com, 2015) 

 

Dessa nyckelområden har varit i fokus under ett antal år och OPEX ses som nästa steg i 

utvecklandet av just effektiva processer. Viktigt att påpeka är att OPEX ses som kärnan 

för en fortsatt framgångsrik verksamhet och som ett fortlöpande arbete utan något 

slutdatum. OPEX är ett ständigt arbete för att utvecklas och därmed bättre kunna möta 

sina kunders behov. En annan tanke med programmet, utöver effektivitetsaspekten, är 

att stötta ambitionen om en säkrare arbetsplats genom de förändringar som OPEX 

innebär. (Ovako Operational Excellence Program, företagsinternt dokument) Med 

hänsyn till fokuset på de tre övergripande nyckelområdena där ”Ett Ovako” ingår, att 

det saknats en utvecklad styrmodell i Serviceorganisationen samt det faktum att 

Serviceorganisationens syfte är vara en stödfunktion till produktionen är det viktigt att 

styrningen integreras med kärnverksamheten (Servicechefen, 5 februari, 2015). 

 

Stålbranschen i Sverige är en relativt liten bransch, sett till antal aktörer, där de svenska 

stålbolagen har inriktat sig på olika nischer vilket är ganska praktiskt då de inte 

konkurrerar med varandra. Hos Ovako är första steget att råvaror kommer in i 

produktionen (metallskrot, legeringar och förnödenheter för tillverkning) sedan är målet 

att tillverkningsprocessen ska vara så effektiv och säker som möjligt med en hög 

kvalité. Säkerheten är något som prioriteras högt och alla ska kunna gå hem hela och 

rena efter en dag på jobbet. Utöver det så är kundens behov alltid viktigast. I 

produktionsprocessen kommer Serviceorganisationen in på olika punkter som media, 

rening av vatten/stoft, restprodukter, slagg. Det ställs höga krav på renlighet i produkten 

då det är Ovakos styrka. (Produktionschef Stål- och Valsverk, 19 mars, 2015) 
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Som logistikchefen (20 mars, 2015) förklarar är produktion av stål är en kapitalintensiv 

verksamhet vilket gör att både kapital- och kapacitetsutnyttjande blir viktiga frågor för 

både Ovako och deras kunder. Produktionschefen på Stål- och Valsverk (19 mars, 2015) 

klargör att för att Ovako ska nå sina mål krävs det bra förutsättningar för både 

människor och processer, detta leder i sin tur till en bra produktivitet. Vidare berättar 

produktionschefen att bolagets övergripande strategi bryts ner på de fem affärsområden 

som finns inom koncernen. Vad gäller målstyrning så finns en övergripande 

verksamhetsplan med ett antal fokusområden (se nedan) för företaget som helhet. 

Vidare så har varje affärsområde en egen verksamhetsplan och strategi som 

underbygger och stöttar företagets mål. (Servicechef, 18 mars, 2015) 

 

 

• Organisk tillväxt 

• Ta nya marknadsandelar 

• Ökad leveranssäkerhet 

• Minska reklamationer 

• Ökad produktivitet 

• Minska olycksfall 

• Minska energikonsumtion 

• Ökad lönsamhet 

 

Ett av de övergripande målen är att Ovako ska ha en hög leveranssäkerhet. Det kan det 

kopplas till Service genom att höja tillgängligheten vilket i sin tur leder till att det blir 

en högre leveranssäkerhet i produktionen när tillverkningen flyter på utan problem. 

(Chefscontroller, 18 mars, 2015) 

 

Serviceorganisationen finns till för att skapa rätt förutsättningar för produktionen. Kan 

liknas vid basisten i ett rockband. Det är ingen som lägger märke till honom så länge 

som han spelar rätt, men spelar han fel så märks det direkt. Är som en tyst ryggrad som 

bara förväntas fungera. (Sektionschef restprodukter, 20 mars, 2015) 

 

4.3 Dagens styrning i Serviceorganisationen   

Serviceorganisationen leds idag av en nytillsatt servicechef vars uppdrag är att bistå 

produktionen med all den service och support som behövs utöver det vanliga 
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underhållet (se bild i kapitel 1). På nivån under finns ett antal sektionschefer vilka 

ansvarar för sina olika sektioner inom serviceorganisationen. (Servicechefen, 5 februari, 

2015) 

 

 
Figur	  5.	  Organisationskarta	  Serviceorganisationen	  

 

I ledningsgruppen ingår även en controller som sköter den ekonomiska rapporteringen 

samt utfallet som ledningen försökt få någon form av styrning på under tidsperioden för 

den här studien. (Servicechefen, 5 februari, 2015) 

 

I början på 2000-talet formulerades en strategi där Serviceorganisationen skulle 

tillhandahålla de tjänster som de var långsiktigt konkurrenskraftiga inom. Den strategin 

innebar att organisationen kunde förändras relativt mycket över tid. Beslut om 

outsourcing eller insourcing hoppades mellan fram och tillbaka om förutsättningarna 

förändrades för de olika tjänsterna. Att säkerställa den långsiktiga konkurrenskraften 

kräver en kontinuerlig jämförelse i den mån det går med externa alternativ inom diverse 

områden. Finns det områden som är för små för att hålla kompetensutvecklingen så kan 

det vara bättre att knoppa av dessa och outsourca den funktionen istället. 

(Logistikchefen, 20 mars, 2015) 
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För att få en tydligare målbild har idag en ny vision tagits fram för 

serviceorganisationen som helhet: 
 

“Att vara den ledande och mest attraktiva servicefunktionen inom stålindustrin i 

Europa. Med ständigt fokus på att uppfylla våra kunders behov” (Servicechefen, 18 

mars 2015) 

 

Visionen har sedan brutits ned i ett antal strategiska steg på vägen för att organisationen 

ska nå sitt mål:  
 

• Ge rätt förutsättningar till att producera genom att leverera rätt service i rätt tid, 

med rätt kvalité 

• Ständigt vilja förbättra och arbeta för en mer säker, miljömedveten och hållbar 

verksamhet 

 

Detta kommer ske genom att agera prestigelöst, öppet och med respekt. Konstruktiv 

feedback ska gå i båda riktningarna. Ärlighet, omtanke och målmedvetenhet är också 

viktigt, inte bara inom den egna organisationen men också utåt mot exempelvis 

kunderna. Hela det här paketet kallas för “Serviceanda” och är något som den nya 

servicechefen trycker hårt på för att förmedla ut i de egna leden. Dels genom en större 

“Kick-off” där alla 72 anställda inom service är samlade, men även via regelbundna 

ledningsmöten och liknande. (Servicechefen, 18 mars, 2015) 

 

Serviceorganisationen har en verksamhetsplan som i viss utsträckning lever sitt eget liv. 

Den är inte så hårt kopplad till affärsområdenas verksamhetsplaner vad gäller volym, 

produktionseffektivitet, kapitalbindning och liknande. Något som startats nyligen är 

veckomöten där de olika sektionernas projekt presenteras och följs upp via en stor tavla 

väl synlig i det gemensamma fikarummet. Här blir det tydligt vilka projekt som håller 

sina tidsplaner och vilka som inte lyckas med detta. Dessutom har ekonomin fått en 

större uppföljning under ledningsmötena som sker en gång i månaden. Den 

uppföljningen har varit svag under tidigare ledning och är något som måste förbättras 

enligt servicechefen. (Servicechefen, 18 mars, 2015)  
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Ekonomistyrningen har överlag varit bristfällig. Den information som ledningen får ut i 

dagsläget är en enkel omkostnadsbudget och inte så mycket mer. Tidigare har det endast 

varit ett fåtal personer i ledningen som hållit ihop budgeten utan att släppa ut den i 

resten av organisationen. När budgeten gjorts har de helt enkelt tittat på utfallet från 

föregående år och sedan adderat händelser som de vet med säkerhet kommer att inträffa 

under nästkommande år. Exempelvis nya avtal med leverantörer och ökade löner. Nu 

försöker ledningen istället vända på det hela och trycka ut ansvaret i organisationen. Det 

som har hänt är att det gjorts en “top-down” budget till det nuvarande året men där 

detaljerna i omkostnadsbudgeten går ner på avdelningsnivå. Omkostnadsbudgeten är 

ganska schablonmässigt gjord och periodiserad utifrån utfallet föregående år så att det 

blir en månadsvis avdelningsbudget. Detta år kommer fungera som ett slags test och för 

att få bättre underlag för nästa budgetarbete. Tanken är att i framtiden jobba med en mer 

“bottom-up” budget. Genom en sådan budget får ledningen bättre koll på detaljerna 

samtidigt som det ökar delaktigheten och att ansvar trycks ut i organisationen. 

(Chefscontroller, 18 mars, 2015) 

 

Genom dagens styrning är det också svårt att få någon uppfattning angående kvalité och 

resultat av de olika aktiviteter och tjänster som utförs av service. Exempelvis de olika 

verkstädernas arbete och hur nöjda produktionen är med den servicen. Rent generellt så 

har återkopplingen blivit sämre den senaste tiden. Sektionscheferna (20 mars, 2015) för 

Säkerhet samt Fastighet & Media berättar att enheterna främst får höra når något inte 

fungerar som det ska annars är återkopplingen minimal. Tidigare hade 

Serviceorganisationen regelbundna möten med de avdelningar som blev servade. Men 

intressenter för detta dog ut och med tiden och det togs bort. Sektionschefen för 

Fastighet & Media (20 mars, 2015) menar att ett problem med dagens styrning är att det 

inte får ges ut information fritt längre vilket skapat en besvikelse bland vissa anställda 

som vill se hur företaget går i stort. Samma person berättar att det varit viktigt internt 

för service att få feedback då uppgiften är att stötta produktionen och en återkoppling 

varit välkommen bland de anställda. Sektionschefen för Elektronik- & 

instrumentverkstaden anser att det vore givande att serviceenheten har egna mått för att 

arbetet ska kunna tydliggöras. En aspekt att ta hänsyn till är att ledningen bestämmer 

vad serviceorganisationen ska göra för produktionen istället för att det fungerar som en 

vanlig kund-relation (Sektionschef Elektronik- & instrumentverkstad, 19 mars). 
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Mycket av problemen med dagens styrning av serviceorganisationen har sin grund i de 

rationaliseringar som företaget blivit tvingade att genomföra till följd av sämre tider 

efter finanskrisen 2009. Många tjänster har försvunnit vilket lett till att exempelvis 

fördelning av kostnader på kostnadsställen tagits bort då detta ansågs vara för svårt att 

genomföra med reducerad arbetskraft. Detta är också bakgrunden till varför 

budgetarbetet ser ut som det gör idag med den odetaljerade “top-down”-budgeten. 

Service är en väldigt spretig organisation och vill man fördela ut kostnaderna snyggt 

och prydligt så blir det ett extra arbetsmoment som kräver arbetskraft, det är man beredd 

att lägga. Men synsättet i organisationen är att om det inte ger något i slutändan så görs 

det inte, därför är det viktigt att tänka på vad man kan påverka och förändras genom det 

arbete som genomförs. (Controller Service, 18 mars, 2015) 

 

I dagsläget arbetar Serviceorganisationen inte med någon form av belöningssystem och 

detta är ingenting som diskuterats på sistone däremot finns ett fåtal prestationsmått som 

en del personalen arbetar efter i dagsläget. Bland annat några mått kopplade till 

energibesparing där det mäts energiförbrukning per ton producerat göt (första steget i 

ståltillverkningen där skrotet smälts till göt). Det finns även några mått kopplade till 

restprodukter som vi kommer beskriva mer i detalj under avsnittet om den sektionen. 

(Servicechefen, 18 mars, 2015) 

 

Extern benchmarking är något som kommer ses över i framtiden men inget som jobbas 

med just nu. (Chefscontroller, 18 mars, 2015). Historiskt sett så har benchmarking 

använts i mindre utsträckning, exempelvis när den gamla transportavdelningen 

splittrades och delvis fördelades ut på de olika affärsområdena samt även när 

arbetsflödet i centralförrådet gjordes om. (Logistikchefen, 20 mars, 2015) 

 

4.3.1 Syftet med förändrad styrning 

Initialt så berörde OPEX främst produktionsnivån inom organisationen men i samband 

med positiva resultat så uppkom viljan att nyttja samma tankesätt för att påverka 

serviceorganisationen. Servicechefen (18 mars, 2015) motiverar detta tydligare genom 

att påpeka att det i dagsläget inte finns några formellt uttalade mått eller mål för 

verksamheten. Det läggs knappt någon energi på att mäta servicefunktionerna som 

påverkar produktionen samtidigt som måtten för produktionen är välutvecklade 

(Logistikchefen, 5 februari, 2015). Vidare så berättar samma person att det existerat en 

”vi och dem”-mentalitet inom serviceorganisationen vilket också ligger till grund för 
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viljan att utveckla styrningen och därigenom reducera spretigheten i organisationen. Det 

behövs någon form av koppling till hur serviceorganisationen påverkar produktionen 

men även övergripande organisation. Det behöver vara kopplat till produktionen och 

den övergripande målbilden då serviceorganisationen grundats med syftet att stödja 

kunderna, vilket syftar till produktionen. (Servicechefen, 13 april, 2015)  

 

Chefscontrollern (5 februari, 2015) lyfte fram behovet av att få ner de 

koncernövergripande målen på servicenivå samtidigt som det vore nyttigt att se hur 

serviceorganisationen påverkar produktionen. Det behövs enkla mätetal som lätt kan 

visualiseras och dessa bör utgå från vad som får produktionen att lyckas och vart service 

kommer in i bilden. Ytterligare ett syfte med mätningen är för att kunna tydliggöra 

serviceorganisationens prestation. Då serviceorganisationen varit spretig under en tid så 

kan det finnas mål inom de olika serviceenheterna som går i direkt konflikt med 

övergripande mål, det påpekades att det saknas vetskap om hur det ser ut inom de olika 

enheterna på högre nivå. (Chefscontrollern, 5 februari, 2015) En annan orsak till varför 

en förbättrad styrning efterfrågas är på grund av den uttalade målsättningen att bli 

Europas ledande serviceorganisation (Servicechefen, 18 mars, 2015). Logistikchefen 

(20 mars, 2015) bekräftar detta vidare genom att beskriva serviceorganisationen som en 

egen organism med ett eget liv och att kopplingarna behöver tydliggöras. Sammantaget 

krävs alltså en mer tydlig styrning och uppföljning av prestationer inom 

Serviceorganisationen. Detta vill man uppnå genom att utveckla en styrmodell för 

prestationsmätning. 
 

4.4 Produktionsbolagens arbete med prestationsmått och 

förväntningar på den interna servicen 

4.4.1 Stål- & Valsverk 

Övergripande så läggs det en budget på koncernnivå som senare bryts ner i 

affärsenheter och sedan prestationsmått samt aktiviteter kopplade till dessa. De 

framtagna prestationsmåtten är kopplade till företagets övergripande mål, strategi och 

kärnvärden. Uppföljningen i sin tur sker månadsmässigt då chefen för Stål- och 

Valsverk lyfter vikten av att betygsätta en prestation. Det sker även daglig styrning och 

kommunikation inom Stål- och Valsverket i form av morgonmöten där vissa specifika 

prestationsmått lyfts fram för att rikta fokus inom produktionen för dagen. Vidare så 
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arbetar enheten med prestationsmått för att se hur prestationen ser ut samt vad som kan 

förbättras. Mer specifikt så är prestationsmått följande: 

 

• Utbyte (hur mycket av 100 ton skrot blir färdiga produkter) 

• Antal ton producerade per skift 

• Antal Stålsortsändringar 

• Produktionsstopp i timmar 

• Råvarulager 

• Reklamationer 

• Tillgänglighet 

• Leveranssäkerhet 

• Elförbrukning i ugn 

 

Förväntningar på serviceorganisationen handlar om att det finns kompetens tillgänglig 

under produktionstid. Tillgänglighet är nyckelordet för produktionen över lag vilket 

leder till att förväntningar på service kommer att handla mycket om just hur denna 

organisation påverkar det. Det viktigaste enligt produktionschefen för Stål- och 

Valsverket med serviceorganisationen är en lyhördhet mot produktionen och en 

proaktiv inställning. (Produktionschef Stål- & Valsverk, 18 mars, 2015) 
 

4.4.2 Rör & Ring 

Uppgiften hos Rör och Ring är att leverera de produkter som har utlovats till kunderna. 

Enheten ansvarar för både leveransen, tillverkningen och utvecklingen vilket skapar en 

kedja genom Rör & Ring. Kritiska framgångsfaktorer blir främst att förstå kundens 

behov och det är egentligen där allt utgår ifrån berättar produktionschefen för Rör & 

Ring (15 april, 2015). För att kunna förstå och förutse kundens behov så krävs det att 

det finns en god kännedom om vad enheten faktiskt gör och att känna ett ansvar mot 

kund i slutändan. Vidare så blir kompetens en viktig faktor på den interna personalen då 

detta till stor del påverkar vad som faktiskt kan levereras till kund. Kundfokus är något 

som genomsyrar hela organisationen och strategin berättar produktionschefen för Rör & 

Ring (15 april, 2015). 
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Rör och Ring använder sig mycket av hårda mått som grundar sig ur huvudmålen vilka 

är X % avkastning på sysselsatt kapital, X % rörelseresultat och en tillväxt på X %. 

Dessa tre bryts sedan tre fokusområden som i sin tur bildar ett antal prestationsmått för 

Rör & Ring. Prestationsmåtten som framtagits är följande: 

 

• En årlig genomsnittlig tillväxt på X procent 

• Kundnöjdhetsindex 

• Kostnad per försäljning ska minska med X % av genomsnittlig tillväxt 

• Mer än X % av ordrar ska levereras till fullo i tid 

• Kundreklamationer ska vara färre än X % 

• Varor får max ligga på lager i X dagar 

• Olyckor får max orsaka en viss tids förlust av arbetstid 

• Index för anställdas nöjdhet 

 

Arbetet med styrning och mått grundar sig i en årlig ekonomisk budget som bygger på 

försäljningsvolym. Initialt tas det fram hur mycket som förväntas säljas och utifrån det 

identifieras de faktorer som behövs, vilka människor, maskiner och investeringar, för att 

sedan mynna ut i ett antal aktiviteter som behöver utföras för att uppnå utsatt mål. 

Uppföljningen av dessa sker månadsvis genom bokslut men även veckovis form av 

interna möten. Produktionschefen för Rör & Ring berättar vidare att mått kan fungera 

som ett sätt att notera händelser men det är viktigt att de inte tar för mycket tid att ta 

fram.  

 

Förväntningar på Service handlar om att hela tiden bli effektivare och rationalisera 

samtidigt som enheten är öppen och ärlig i sin kommunikation. Detta gäller även för 

Rör & Ring vilket framgår i målsättningen. Det viktigaste för en serviceenhet enligt 

produktionschefen för Rör & Ring är att vara proaktiva då det underlättar produktionens 

måluppfyllnad. För att kunna vara proaktiv så är det av yttersta vikt att expertis och 

kompetens är något som står i centrum. Feedbacken blir viktig i en sådan relation men 

visar sig ofta vara svår då servicekvalitén främst märks om det inte fungerar som det 

ska. (Produktionschef Rör & Ring, 15 april, 2015) 
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4.5 Beskrivning av de olika sektionerna i Serviceorganisationen 

4.5.1 Säkerhet 

Säkerhet ansvarar för allt som rör vakt, räddning och brandförordning inom hela 

området i Hofors. Arbetsuppgifterna utgörs av att gå ronder på området samt åka på alla 

slags larm som kan tänkas inträffa på området. Några exempel som enheten åker på är 

trafikmissöden, personskada, miljöhändelser men enheten också för att trafikregler hålls 

på området. Vidare så sköts det centrala lagret av dessa under nattetid och helger när de 

inte har någon egen personal på plats. 

 

Syftet med säkerhetsenheten är att säkerställa en hög säkerhet på området och hjälpa till 

att hålla igång produktionen samtidigt som det upprätthålls ha en god relation till de 

anställda för att skapa gemenskap på området. Som säkerhetschefen säger så är det allra 

viktigaste att alla kan gå hem hela och oskadda efter en arbetsdag. För att kunna uppnå 

det så krävs det en noga kontroll på det som sker och utförs på området. I samband med 

detta så sker en noggrann dokumentation av vad som görs varje månad och jämförs 

sedan med vad som planerats för månaden.  

 

Kritiska framgångsfaktorer för Säkerhetsenheten är att personalen finns tillgänglig och 

har den relevanta kunskap som behövs för att kunna bibehålla en trygg arbetsplats och 

snabbt kunna assistera om något skulle gå fel. Detta blir särskilt viktigt då det är en 

farlig arbetsplats med mycket så kallade ”heta jobb” där brand och annan olycka kan 

uppstå. Med syftet att hålla personalen på en hög kunskapsmässig nivå så låter 

ledningen samma person utbilda de nyanställda samt att det konstant genomförs 

övningar för att ingen situation ska vara ovan eller oväntad för enheten. 

 

Ser man konkret till kopplingen mot produktionen så handlar den främst om tillstånd 

när det ska utföras arbeten där brand kan uppstå. Dock så är arbeten som utförs i 

verkstäderna inte inräknade här då dessa miljöer redan klassats som säkra. Prioriteten 

hos säkerhetsenheten ligger på att hålla igång produktionen vilket medför att denna 

enhet får extra fokus vad gäller säkerhet och skydd då det är en farlig miljö. Bland annat 

så sker det säkerhetsgenomgångar där verkschefen tillsammans med säkerhetschefen 

undersöker riskområden för att kunna förebygga olycka. (Sektionschef Säkerhet, 19 

mars, 2015) 
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De kritiska framgångsfaktorerna som kan identifieras för Säkerhet är följande: 

Kritiska framgångsfaktorer för Säkerhet 

Tillgänglig personal 

Hög och relevant kunskapsnivå 

Kontinuerlig övning 

 
 

4.5.2 Fastighet och media 

Fastighet och Media arbetar med underhåll, både förebyggande och akut. Mer specifikt 

så handlar det om att fördela ut media på området, detta innefattar bland annat energi, 

vatten och olja, där syftet är att ha en hundra procentig tillgänglighet på detta. Vidare så 

har enheten också ansvar för att byggnaderna som finns på området är i ett skick som 

tillåter produktionen att fungera störningsfritt. Det finns också en person med rollen 

”Energy Controller” som bland annat har till uppgift att mäta elförbrukningen i 

samband med produktionen. Mått som denna person har framtagit och fokuserar på är 

bland annat energiförbrukning per ton göt.  

 

Kritiska framgångsfaktorer för att enheten ska kunna utföra sitt jobb och uppfylla sitt 

syfte är att ha en hög kunskapsnivå för att kunna vara förutseende med aktiviteterna 

som ska utföras. Detta blir extra viktigt då förbättringsarbeten kan planeras in under de 

stopp som produktionen har naturligt och på så sätt inte påverka produktionen i övrigt. 

Dessa stopp sker ojämna veckor, torsdag kväll till lördag kväll och blir då ett fönster för 

all slags underhållning som krävs. Förutom en hög kunskap inom området så krävs det 

också en omfattande kunskap om produktionen i sig för att kunna underlätta denna på 

bästa sätt. Vidare så berättar Sektionschefen för Fastighet och Media (20 mars, 2015) att 

det viktigaste är att ge produktionen en bra tillgänglighet både sett ur enhetens 

perspektiv men också ur hela serviceorganisationen. Det är orsaken till att 

serviceenheten existerar berättar Servicechefen (18 mars, 2015).  

 

Möjligheten att utföra de arbeten som finns på aktivitetslistan som enheten utgår ifrån 

beror mycket på hur högt tempo som produktionen håller, ju mer tryck där desto mer 

tryck på att noga planera de förebyggande åtgärderna när de planerade stoppen inträffar. 

I övrigt så är den mest vitala kopplingen till produktionen de akuta bortfall som kan 

inträffa men absolut vill undvikas då det skapar oplanerade stopp i produktionen. 
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Avseende byggnader så förekommer det arbeten löpande för att se till så att dessa håller 

en bra nivå med vissa mer akuta reparationer om det skulle ske reaktioner eller 

explosioner i produktionen som innebär att det uppstår skador. (Sektionschef Fastighet 

och Media, 20 mars, 2015) 

 

De kritiska framgångsfaktorerna som kan identifieras för Fastighet & Media är följande: 

Kritiska framgångsfaktorer för Fastighet & Media 

Hög och relevant kunskapsnivå 

Vara förutseende när det kommer till behov av underhållsarbete 
 

4.5.3 Elektronik- och instrumentverkstaden 

Enheten arbetar med underhåll som är av både planerad och akut karaktär. 

Elektronikverkstadens fokus ligger på diverse radiostyrningar, kameror samt monitorer 

för att styra produktionen. Radiostyrningen syftar till kommunikation med truckar, 

styrportar och olika traverser som krävs för att styra stora och tunga maskiner i svåra 

omständigheter och en enorm hetta. Vidare så arbetar verkstaden också med att 

kalibrera diverse mätdon som rör överlastningsskydd och lasermätningsinstrument. Ett 

exempel på hur viktigt det är att detta fungerar är vågen som används när olika ämnen 

lastas innan smältning till stål med eftertraktade egenskaper. Personen som kör en 

lastare får upp hur mycket av respektive ämne som ska lastas, detta läggs sedan, i en 

specifik ordning, i en stor gryta kopplad till en våg som visar när rätt mängd har 

uppnåtts. Skulle förhållandet mellan mängderna av olika ämnen ändras så får stålet 

olika kvalitéer vilket inte efterfrågas i den aktuella kokningen. 

 

Instrumentverkstaden berör främst styrning av processer och ugnar. Dessa kalibreras 

automatiskt i utsatta intervaller samt att det finns en ansvarig för att förbättra ugnarna 

och kontrollera utsläppen ur dessa. I övrigt så mäter dessa instrument mängden samt 

vilka olika medier som används.  

 

Kritiska framgångsfaktorer för enheten är en hög kunskap hos de anställda för att kunna 

komma med förbättringar och utföra jobben snabbare. Det är även viktigt att ha en hög 

teamkänsla inom enheten då mycket av jobben går ihop på ett eller annat sätt och kan 

underlättas genom samarbeten.  
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Inom de olika verkstäderna så är det viktigt att det framgår vem som ska göra vad och 

när det ska göras för att uppnå effektivitet. Detta är något som framgår i intervjun med 

elektronikverkstads-chefen när både förebyggande och akut underhåll ska utföras. Ser 

man till hur det är fördelat så sker det mer förebyggande underhåll på instrument 

samtidigt som elektronikverkstaden har mer akuta underhåll för att det då handlar om 

diverse stopp eller liknande som varit svåra eller omöjliga att förutse. För att mer 

specifikt gå in på vad enheterna jobbar med så är det dem lite svårare händelser som 

inträffar och produktionen sköter själva de vardagliga sakerna som inträffar oftare. Det 

viktigaste är att utföra förebyggande arbete i den grad att produktionen inte behöver 

stoppas med undantag för planerade stopp. Detta är dock inte något som mäts i 

dagsläget påpekar chefen för elektronik- och instrumentverkstäderna. (Sektionschef 

Elektronik- och instrumentverkstaden, 19 mars, 2015) 

 

De kritiska framgångsfaktorerna som kan identifieras för Elektronik- och 

instrumentverkstad är följande: 

Kritiska framgångsfaktorer för Elektronik- och instrumentverkstad 

Hålla mätdon och instrument korrekt kalibrerade  

Hög och relevant kunskapsnivå 

Vara förutseende när det kommer till behov av underhållsarbete 

 

4.5.4 Restprodukter 

Den här sektionen består endast av en person rent formellt. Dock så är många personer 

ute i organisationen inblandade i jobbet med restprodukter på ett eller annat sätt. Det är 

allt från personal i produktionen till materialhantering, media, och miljö. Huvudsyftet är 

att hantera alla de restprodukter som skapas vid tillverkningen av stålet och göra det 

bästa möjliga av dessa både från ett ekonomi- och miljöperspektiv. När det går som bäst 

produceras 450 000 ton stål per år. Av dessa skapas ungefär 90 000 ton restprodukter i 

form av slagg, glödskal, tegel, stoft och slam av olika slag. För att få lite perspektiv så 

motsvarar 90 000 ton ungefär 2700 långtradare. Utav de här restprodukterna görs många 

olika saker. Asfalt och tung betong är några exempel. Mycket av restprodukterna som 

skapas är i järnoxid-form, vilket är jämförbart med järnmalm och kan användas som 

billigare ersättning för att bland annat tillverka ferrolegeringar. De här legeringarna 

används sedan bland annat av Ovako i sin stålproduktion vilket skapar en hög 

resurseffektivitet. (Sektionschef Restprodukter, 20 mars, 2015) 



  
 

63 

 

2006 startades ett projekt som kallas för “nollvisionen” och handlar om att undvika 

stora kostnader kopplade till ett eventuellt byggande av en ny deponi. Till följd av nya 

lagstiftningar från EU så ställdes Ovako inför ett beslut om att antingen bygga en ny 

deponi eller försöka hitta en bättre lösning. “Nollvisionen” handlar om att hitta 

avsättningar för så mycket som möjligt av de restprodukter som blir till i produktionen 

och på detta vis hela tiden kunna skjuta fram byggandet av en ny deponi. Genom att inte 

ha någon egen deponi undviker företaget cirka 20-25 miljoner i avfallsskatt per år 

utöver de uppskattningsvis 300 miljoner som en 30-årig deponi skulle kosta att bygga. 

Att hålla den här “nollvisionen” vid liv har därför blivit det högst prioriterade arbetet för 

sektionen. Här hittar vi även några av de få prestationsmått som finns inom 

serviceorganisationen i dagsläget (se bilaga H). Det första prestationsmåttet visar på hur 

stor procent av det producerade restmaterialet som avyttrats de senaste 12 månaderna. 

Det andra visar på hur många antal år framåt som avsättning på slagg är säkerställt. Det 

tredje måttet visar hur mycket avsättning av slagg som sker i nya tillämpningar. Detta är 

ett slags innovationsmått och ska driva arbetet med att hitta nya marknader för 

restprodukterna vilket enligt sektionschefen krävs om “nollvisionen” ska hållas i 

framtiden. (Sektionschef Restprodukter, 20 mars, 2015) 
 

Arbetsuppgifterna på daglig basis är väldigt varierande och kan bestå av allt från 

marknadsföring, miljö-, teknik-, strategi- och hanteringsfrågor. Kontakt med 

myndigheter är inte ovanligt och vid tidpunkten för den här studien så arbetades det 

mycket med en CE-märkning av en typ av slagg som användes i asfalt. (Sektionschef 

Restprodukter, 20 mars, 2015) 

 

Den mest kritiska framgångsfaktorn på den här sektionen är att säkerställa avsättning på 

både kort och lång sikt. Det är viktigt på kort sikt då utrymmesbrist blir en faktor att ta 

hänsyn till. Men det är även viktigt att hitta lösningar på längre sikt för att kunna hålla 

“nollvisionen” och slippa bygga den nya deponin. För att kunna lyckas med de 

uppgifterna så krävs det rätt förutsättningar, exempelvis tillräckliga ytor. Det är också 

viktigt att känna ett stöd och intresse från ledningen i det arbete som utförs tycker 

sektionschefen eftersom han arbetar så pass självständigt. (Sektionschef Restprodukter, 

20 mars, 2015) 
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En annan framgångsfaktor är att kunna göra bra affärer. Mycket av restprodukterna 

tjänar Ovako pengar på när de säljs externt och därför blir det viktigt att kunna 

förhandla fram bra avtal. Även i andra fall där det kanske mer handlar om att säkerställa 

avsättningen på längre sikt är det viktigt att kunna säkerställa bra avtal. (Sektionschef 

Restprodukter, 20 mars, 2015) 

 

De kritiska framgångsfaktorerna som kan identifieras för Restprodukter är följande: 

Kritiska framgångsfaktorer för Restprodukter 

Hitta avsättningar för restprodukter så att ”nollvisionen” kan hållas 

Förhandla fram bra avtal för att säkerställa avsättning för restprodukter på lång och 

kort sikt.  

 

4.5.5 Miljö 

Sektionen för miljöfrågor består även den av endast en person i dagsläget. Befattningen 

heter ortmiljösamordnare och innebär arbete med det yttre miljöskyddet för hela Ovakos 

verksamhet i Hofors. Det handlar främst om påverkan på vatten, luft, mark samt buller. 

Vanliga arbetsuppgifter är samordning av provtagningar och olika mätningar samt 

upprättande av kontrollprogram, miljörapporter med mera. Precis som för sektionen 

restprodukter så har miljösektionen mycket kontakt med exempelvis Naturvårdsverket, 

Länsstyrelsen och liknande myndigheter. Den här funktionen fungerar lite som en 

kravställare på produktionen där det ibland inträffar saker som inte är riktigt inom de 

tillåtna ramarna och då måste det hanteras korrekt med tillsynsmyndigheten. Ett viktigt 

moment är att hela tiden hålla verksamheterna informerade vad som är på gång med nya 

direktiv och lagstiftningar för att kunna anpassa arbetet i tid. (Sektionschef Miljö, 19 

mars, 2015) 

 

I dagsläget har inte miljösektionen någon egen budget utan arbetar mot den 

övergripande för hela serviceorganisationen. Handlar mest om att jämföra beräknade 

arbetstimmar på olika projekt mot det faktiska utfallet. Kritiska framgångsfaktorer är 

framförallt kommunikation. Att vara lyhörd och kunna kommunicera med 

myndigheterna på ett bra sätt. Det handlar också mycket om att kunna förmedla ut i 

verksamheten varför vissa saker måste göras och skapa ett förtroende. Det kan vara 

svårt med tanke på att en del miljöinvesteringar inte alltid kan räknas hem utan bara 
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måste göras ändå till följd av lagar eller direktiv. Men ibland finns det även ekonomiska 

vinster att göra. (Sektionschef Miljö, 19 mars, 2015) 
 

De kritiska framgångsfaktorerna som kan identifieras för Miljö är följande: 

Kritiska	  framgångsfaktorer	  för	  Miljö	  

Tydlig	  kommunikation	  med	  både	  myndigheter	  och	  produktion	  

Hög	  förståelse	  och	  kunskap	  om	  lagar/restriktioners	  påverkan	  

Frekvent	  utvärdering	  av	  miljö	  genom	  provtagningar,	  kontroller	  med	  mera	  

 
 

4.5.6 Materialhantering 

Enheten ansvarar för allt som ligger utomhus i ”gropen” vilket syftar till hela det 

inhägnade området i Hofors som innefattar Ovako men även några andra externa 

företag. Vad som innefattas i enhetens arbetsuppgifter är bland annat att sköta underhåll 

av vägar, planer, järnvägar samt en deponi som håller på att stängas. Gruppen ansvarar 

även för de fordon som finns på plats samt ett centralförråd innehållandes diverse 

produkter nödvändiga för produktionen. I samband med skötseln av planerna så plockas 

även skrot på dagtid. (Sektionschef Materialhantering, 20 mars, 2015) 

 

Syftet med enheten är givet att hålla alla transportvägar på området brukbara men det 

främsta syftet är att sköta centralförrådet för att kunna säkerställa att produkterna finns 

lättillgängliga för produktionen vid behov. Detta fungerar genom att förrådet arbetar 

med två plockordningar som kallas OVA och OVE. OVA syftar till de vanliga 

plockordrar som plockas vid bestämda tider och levereras ut vid ett av två möjliga 

tillfällen på dagen. OVE syftar till akuta ordrar som behövs direkt och är kritiska för 

produktionen, dessa plockas direkt när de inkommer och levereras ut akut. 

(Sektionschef Materialhantering, 20 mars, 2015) 

 

Kritiska framgångsfaktorer för enheten är egentligen hela processen som rör 

centralförrådet. Det är viktigt att kunskapen hos de anställda är god vilket innebär en 

effektiv orderplockning och snabba reaktioner när det handlar om OVE. I samband med 

detta så blir märkningen av gods och produkter vital för att lyckas med målen för 

förrådet. I dagsläget fungerar det dock så att produktionen själva köper in de mesta 

reservdelarna, men dessa förvaras på förrådet, och förrådet mer står för 
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standardkomponenter som används i produktionen. En viktig faktor som rör plockordrar 

är att det ibland missbrukas med vad som karaktäriseras som en OVE, dessa stoppar det 

övriga arbetet och om det inte är korrekta så leder det till en reduktion i effektivitet på 

förrådet och kan påverka plockningen av OVA negativt. (Sektionschef 

Materialhantering, 20 mars, 2015) 

 

De kritiska framgångsfaktorerna som kan identifieras för Materialhantering är följande: 

Kritiska framgångsfaktorer för Materialhantering 

Tillgänglig personal 

Hög tillgänglighet på artiklar i förrådet 

Hög anpassningsbarhet 

Effektiv orderplockning på förrådet 

 

4.6 Sammanfattning av framgångsfaktorer i Serviceorganisationen 

Denna figur avser att ge en grafisk sammanfattning av de identifierade 

framgångsfaktorerna på övergripande- samt sektionsnivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur	  6.	  Sammanfattning	  framgångsfaktorer 
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5 Presentation av modell och analys 
 
Detta femte kapitel är indelat i två huvudsakliga delar där det inleds med en 

presentation och argumentation för de prestationsmått som tagits fram för modellen. 

Kapitlet avslutas sedan med en analys av presenterad modell utifrån vald teoretisk 

referensram och insamlat empiriskt material.  

 

5.1 Inledning och utgångspunkter för modellen 
För att kunna ta fram relevanta prestationsmått behöver dessa grundas i företagets 

övergripande mål och kritiska framgångsfaktorer (Merchant, 2006). 

Serviceorganisationens vision är: “Att vara den ledande och mest attraktiva 

servicefunktionen inom stålindustrin i Europa. Med ständigt fokus på att uppfylla våra 

kunders behov” (Servicechefen, 18 mars, 2015) Utifrån insamlad empiri så har ett antal 

övergripande framgångsfaktorer för Serviceorganisationen sammanfattats i figur 6 på 

föregående sida. 
 

Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att prestationsmått ska sättas i enighet med 

organisationens strategi som i sin tur beskriver vad som ska göras för att målen ska 

förverkligas. Merchant och Van der Stede (2007) menar att prestationsmått som är 

grundande i organisationens mål ofta bidrar med god vägledning för de förväntade 

handlingarna. I enighet med detta har vi tagit fram följande prestationsmått genom att 

utgå från den konceptuella modellen samt granska de kritiska framgångsfaktorerna, som 

i sin tur är grundade i organisationens strategi. Vidare diskuteras samtliga mått utifrån 

teorier kring användningsområde, koppling till framgångsfaktorer, aspekter och nivåer. 

 

Vid utformande av prestationsmått finns ett flertal kriterier att ta hänsyn till för att skapa 

så bra och effektiva mått som möjligt (jfr. Merchant, 2006; Shahin & Ali, 2007; Neely, 

2004). En av de kända modellerna är SMART-kriterierna som används vid utformning 

av mått och syftar till att förklara vad prestationsmåtten behöver uppfylla för att fungera 

bra i en organisation (Shahin & Ali, 2007). Dessa kriterier har även varit en av 

grunderna vid utvecklandet av prestationsmåtten för styrmodellen i den här fallstudien. 

För att uppfylla kriterierna specifikt och mätbart så bör en tydlig definition, exempelvis 

av vad ett serviceuppdrag innebär, upprättas vid införande av mått där denna faktor 

ingår. Denna studie är begränsad till att utelämna själva implementerandet av den 

framtagna styrmodellen då detta skulle innebära ett alltför stort åtagande inom 
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tidsramarna för studien. Därför lämnar vi till användaren av modellen att komplettera 

våra beskrivningar med ytterligare detaljer, exempelvis just mer specifikt definitionen 

av ett serviceuppdrag. Genom att tillsammans med de anställda diskutera fram lämpliga 

målsättningar för de olika måtten, exempelvis utifrån vad som förväntas från 

produktionen, normala målsättningar i liknande organisationer eller utifrån historiska 

resultat så skapas prestationsmått som är accepterande och realistiska. För alla måtten 

sätts även målsättningar, varierande från månadsvis till årsvis, vilket gör att det sista 

kriteriet tidsbundet uppfylls. 

 

5.2 Presentation av övergripande prestationsmått i 

Serviceorganisationen 

I figur 7 presenteras de övergripande prestationsmåtten för Serviceorganisationen och 

deras koppling till de övergripande framgångsfaktorerna. Vidare förklaras i avsnittet 

måtten mer i detalj följt av deras koppling till framgångsfaktorer, aspekter, nivå samt 

syfte. 

 

 
Figur	  7.	  Presentation	  av	  övergripande	  mått	  
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Leveranssäkerhet 
Förklaring: Med det här prestationsmåttet avses huruvida servicetjänster har utförts 

inom förutbestämd tid. Prestationsmåttet presenteras i procentuell form och formeln för 

prestationsmåttet är följande: Leveranssäkerhet = antal utförda serviceuppdrag inom 

förutbestämd tid/totalt antal utförda serviceuppdrag. Mätning sker veckovis eller 

månadsvis för att få en kontinuerlig uppföljning samtidigt som det ger utrymme för 

uppdrag med längre tidsfrist. En årlig målsättning för måttet fastställs utifrån 

produktionens förväntningar samt historiskt utfall. 

 

Andel omarbetade serviceuppdrag 
Förklaring: Med omarbetade serviceuppdrag menas hur många utförda tjänster som 

har krävt extra arbete efter att den person som utfört servicen bedömt arbetet som klart. 

Prestationsmåttet presenteras i procentuell form och formeln för prestationsmåttet är 

följande: Andel omarbetade serviceuppdrag = antal omarbetade serviceuppdrag/totalt 

antal utförda serviceuppdrag. Mätning sker dagligen då detta bedöms som ett mått med 

stor koppling till en av de kritiska framgångsfaktorerna. Här fastställs en målsättning 

mer frekvent, varje kvartal, utifrån eventuella förändrade förutsättningar samt historiskt 

utfall. Detta som ett av stegen för att förmedla vikten av måttet ut i organisationen. 

 

Antal förslag på förbättrande åtgärder 
Förklaring: Förslag på förbättrande åtgärder avser mäta hur många förslag på 

utvecklande åtgärder för Serviceorganisationen som personalen föreslår. 

Prestationsmåttet presenteras månadsvis i totalt antal förslag under den senaste 

månaden. Då cheferna för Serviceorganisationens olika sektioner träffas under 

veckovisa möten (Servicechefen, 18 mars, 2015) ser vi dessa möten som ett lämpligt 

tillfälle för insamling av förslag från de olika sektionerna för att sedan sammanställas 

månadsvis. I det här måttet fastställs en mer långsiktig målsättning, exempelvis årsvis, 

för att skapa en långsiktig effekt av måttet på personalens beteende och ständiga 

utveckling mot en bättre verksamhet. 

 

Andel insourcing av totala serviceuppdrag 
Förklaring: Med detta prestationsmått avses mätning på antal tillfällen som insourcing 

krävts för att kunna lösa ett problem eller leverera en viss service. I samband med måttet 

tydliggörs vilken tillgänglighet som finns internt och vad som saknas och därigenom 
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kräver insourcing. Med insourcing menar vi i det här fallet inhyrd extern personal. 

Måttet presenteras i procentuell form och formeln lyder: Andel insourcing av totala 

serviceuppdrag = antal fall av insourcing/totalt antal serviceuppdrag. Mätning sker 

månadsvis för att få en kontinuerlig uppföljning eftersom det är kopplat till 

tillgänglighet och kunskapsnivå vilka är två viktiga framgångsfaktorer för 

Serviceorganisationen. Samtidigt ger det utrymme för att insourcing är ett fenomen som 

kanske inte sker varje dag. 

 

Miljöprestation 
Förklaring: Med detta prestationsmått avses antal anmärkningar inom alla 

miljöområden. Det syftar till att mäta både miljöpåverkan samt säkerhet i form av 

arbetsmiljön. Måttet bör presenteras månadsvis jämfört med ett rullande 12-månaders 

genomsnitt för att ge en tydlig bild av verkligheten samtidigt som kontinuerlig 

uppföljning är möjliggjord. Ett årligt mått fastställs i enighet med tidigare utfall i 

samband med nya förväntningar från ledning. 
 

Kundnöjdhetsindex 
Förklaring: Prestationsmåttet avser att reflektera ett index över hur nöjda kunderna är. 

Det avser att mäta en sammanvägning av olika faktorer och genomförs med en 

enkätundersökning. Utvärderingen bör ske månadsvis eller kvartalsvis och genomföras i 

samband med ett av veckomötena för att ett problem ska uppkomma tidigt och 

därigenom bättra servicenivån. 

 

5.2.1 Koppling till framgångsfaktorer 
De prestationsmått som tagits fram har satts utifrån framtagna framgångsfaktorer i 

enighet med Jacobsen och Thorsviks (2002) tankar om att grunda prestationsmått i en 

organisations strategi. Grönroos (2002) och Normann (2000) menar att en viktig del i 

styrandet av serviceföretag handlar om att identifiera kritiska framgångsfaktorer och 

sedan utforma verktyg som kan kontrollera att organisationen arbetar för att främja 

dessa. Den inledande kritiska framgångsfaktorn hög tillgänglighet mäts delvis genom 

måttet Andel insourcing av totala serviceuppdrag då det syftar till kunskapsnivån inom 

organisationen. Genom att mäta hur ofta organisationen behöver insourca kan 

organisationen få information om hur tillgängligheten på den interna kunskapen ser ut. 

En högre tillgänglighet på kunskap innebär ett mindre behov av insourcing. 
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Framgångsfaktorn mäts också delvis genom prestationsmåttet leveranssäkerhet då ett 

genomförande av tjänster utförda i rätt tid också kan tolkas som en form av 

tillgänglighet på både relevant personal och kunskap. Den andra framgångångsfaktorn 

leverera rätt service, i rätt tid och med rätt kvalité mäts genom de framtagna 

prestationsmåtten leveranssäkerhet och Omarbetade serviceuppdrag. Det förstnämnda 

genom att främst inkludera den aspekt att tjänsten levereras inom rätt tid men tar även 

hänsyn till huruvida rätt kvalité har levererats. Omarbetade serviceuppdrag syftar 

främst till att kontrollera att aspekterna som berör rätt service och rätt kvalité uppfylls 

då måttet tydliggör i hur många instanser som serviceuppdragen behöver göras om eller 

revideras. Den framgångsfaktor som benämns ständig utveckling mot säkrare och mer 

hållbar verksamhet kontrolleras genom två framtagna prestationsmått: Förslag på 

förbättrande åtgärder och Miljöprestation. Det förstnämnda prestationsmåttet avser 

främja framgångsfaktorn genom att skapa en miljö där förslag premieras då fokus riktas 

mot att föreslå förbättrande åtgärder och därigenom så kommer dessa också kunna 

förbättras. Prestationsmåttet Miljöprestation avser att påverka en ständig utveckling mot 

säkrare och mer hållbar verksamhet genom att fel, faror och andra åsikter rapporteras 

för att kunna åtgärdas i hopp om att förbättra både miljön och arbetsmiljön. Den sista 

framgångsfaktorn rätt beteende (ärlighet, omtanke, målmedvetenhet och hög 

samarbetsförmåga) ämnar uppnås genom prestationsmåttet Kundnöjdhet. 

Prestationsmåttet går helt i linje med den uttalade ”serviceandan” som Servicechefen 

(18 mars, 2015) talar om vilket riktar fokus mot att bete sig rätt mot kund och varandra 

för att skapa möjligheter för att kunna leverera en högklassig service. Är kunden nöjd så 

uppnår Serviceorganisationen sin existensorsak vilken Servicechefen (18 mars, 2015) är 

att stödja produktionen, som ses som kunden i detta fall, och därigenom motiverar 

Serviceorganisationen sin fortsatta existens. 

 
5.2.2 Fokus på resultatbaserade och icke-finansiella mått 
Som vi skriver i teorikapitlet så kan prestationsmått vara relaterade till flera olika 

aspekter (Anthony & Govindarajan, 2007). Bland annat kan det handla om att 

prestationsmått ska fånga resultat eller fungera som drivande faktorer (Anthony & 

Govindarajan, 2007; Kaplan & Norton, 1996).  Bland de övergripande 

prestationsmåtten för Serviceorganisationen som precis har presenterats så är fem av 

dessa utifrån Anthony och Govindarajans (2007) samt Kaplan och Nortons (1996) 

teorier kring mått som ska fånga resultat. Dessa fem mått är: Leveranssäkerhet, Andel 

omarbetade serviceuppdrag, Andel insourcing av totala serviceuppdrag, 
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Miljöprestation och Kundnöjdhet. Alla dessa fem visar på ett utfall av den strategi som 

finns inom Serviceorganisationen, vilket stämmer överens med Anthony och 

Govindarajans (2007) definition av ett mått baserat på resultat. Det sjätte 

prestationsmåttet (Antal förslag på förbättrande åtgärder) kan relateras till vad nyss 

nämnda författare kallar för drivande faktorer då prestationsmåttet indikerar på 

förändringar i en faktor som kommer skapa värde i framtiden istället för på kort sikt.  I 

Ovakos fall kommer fler förslag på förbättrande åtgärder påverka resultatmått för en 

säkrare och mer effektiv verksamhet. Då prestationsmått baserade på drivande faktorer 

enligt Anthony och Govindarajan (2007) främst används på lägre nivåer inom 

organisationen samt att de inte visar samma koppling till strategin som resultatbaserade 

gör att vi har fokuserat på just resultatbaserade mått för den övergripande nivån i 

Serviceorganisationen. Men då Serviceorganisationen även kan ses som en enhet i en 

större organisation, vilken dessutom påverkar andra enheter och deras resultatmått, så 

ser vi det ändå som legitimt att i viss mån använda drivande mått även på en 

övergripande nivå och har därför ett drivande mått som i det här fallet är kopplat till 

utveckling. 

 

Alla de övergripande prestationsmåtten som är framtagna för Serviceorganisationen är 

av aspekten icke-finansiell. I enighet med Kaplan och Norton (1996) och Jääskeläinen, 

Laihonen och Lönnqvists (2014) diskussioner kring hur icke-finansiella mått blivit allt 

mer kritiska för styrningen av dagens företag samt att det ofta är icke-finansiella eller 

intellektuella resurser som genererar framtida tillväxt så finner vi det lämpligt att 

fokusera enbart på icke-finansiella prestationsmått. Att Serviceorganisationen dessutom 

i den här fallstudien är en intern stödfunktion, vilken har i uppdrag att skapa rätt 

förutsättningar för de producerande enheterna (Sektionschef Restprodukter, 20 mars, 

2015), gör att finansiella prestationsmått inte får lika hög funktion som de skulle få i 

exempelvis produktionens styrmodell. Detta grundar vi även på hur strategin är 

utformad för Serviceorganisationen, vilken Kaplan och Norton (1996) bekräftar kan ha 

påverkan på om finansiella mått är lämpliga eller inte. Det är också känt att finansiella 

mått inte klarar av att fånga aspekter som kvalité, effektivitet och produktivitet lika bra 

som just icke-finansiella (Parmenter, 2007). Att denna modell syftar till att fånga just 

dessa aspekter gjorde det än tydligare för oss att de prestationsmått vi utvecklade skulle 

vara av icke-finansiell karaktär. Serviceorganisationen kommer att fortsätta använda 

budget vid sidan om den här modellen och fångar därför kostnader på det sättet. På sikt 
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anser vi dock att det skulle kunna vara fördelaktigt att även inkludera finansiella mått i 

modellen med prestationsmått för att få en mer komplett och samlad styrmodell. 

 

Olve, Roy och Wetter (1999) och Hatch (2000) pekar på vikten av att ha en balans 

mellan externa och interna prestationsmått för att få en bra fördelning mellan mått för 

yttre parter och interna mått med fokus på kritiska processer och utveckling. Denna 

balans försöker vi uppnå på bland de övergripande prestationsmåtten hos 

Serviceorganisationen med någon övervikt mot interna mått. Två av måtten är externa 

(Leveranssäkerhet och Kundnöjdhet) och fyra stycken är interna mått (Andel 

omarbetade serviceuppdrag, Antal förslag på förbättrande åtgärder, Andel insourcing 

av totala serviceuppdrag och Miljöprestation) med fokus på de kritiska processerna, 

vilka är kopplade till framgångsfaktorerna för Serviceorganisationen på en övergripande 

nivå. En anledning till att fler mått är interna kan härledas till de övergripande 

framgångsfaktorerna då tre av dessa kan ses ha en tydlig koppling till interna processer. 

Det går även att diskutera aspekter av prestationsmått som Olve, Roy och Wetter (1999) 

kallar för input, aktivitet och output. Av de sex övergripande prestationsmåtten vi 

presenterar i den här modellen så kopplar vi tre stycken till aspekten output 

(Leveranssäkerhet, Miljöprestation och Kundnöjdhet). Övriga tre mått är alla kopplade 

till den aspekt som Olve, Roy och Wetter (1999) kallar för aktivitet. Detta eftersom de 

alla är aktiviteter som skapar någon form av output. Att måtten fokuseras på aktivitet 

och output förklaras av hur vi tidigare klargjort att de övergripande måtten är baserade 

på resultat men också utformade efter framgångsfaktorer där ett antal har fokus på 

interna processer i Serviceorganisationen. 

 

Övervikt av effektivitet- och kundrelaterade icke-finansiella mått 

Då vi har fokuserat på just icke-finansiella mått i den här modellen anser vi det 

nödvändigt att även diskutera de olika aspekter av den här typen av mått som Hoque 

(2006) tar upp. De sex övergripande prestationsmåtten lyckas här fånga in alla de fyra 

aspekter som Hoque nämner med en övervikt på effektivitetsmått och kundrelaterade 

mått. Andel omarbetade serviceuppdrag, Andel insourcing av totala serviceuppdrag och 

Miljöprestation syftar alla till att på något sätt mäta effektiviteten i de interna 

processerna och användandet av resurser, vilket är en del av definitionen för 

effektivitetsmått enligt Hoque (2006). Just effektivitet är också ett av målen med 

OPEX-programmet samt något vi försöker fånga i den här modellen. Därför ser vi att 
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det automatiskt blir en övervikt av just den här aspekten inom de icke-finansiella mått 

som tagits fram. Leveranssäkerhet, Andel omarbetade serviceuppdrag och Kundnöjdhet 

är alla tre prestationsmått med koppling till kunden, produktionen i det här fallet. 

Orsaken till varför vi även har ett fokus på kundrelaterade prestationsmått är delvis för 

att styrningen i Serviceorganisationen ska fungera på ett liknande sätt som den 

styrningen för organisationen som helhet vilket innebär att kunden ska stå i fokus. 

Ytterligare en aspekt att ta i beaktning är att Serviceorganisationen existerar för att 

stödja produktionen (Servicechefen, 18 mars, 2015) vilket därmed styr 

prestationsmåtten mot att vara mer kundrelaterade då produktionen kan ses som kunden 

för service. Det går även att utläsa ett kundfokus ur visionen då en del av denna är ”… 

ständigt fokus på att uppfylla våra kunders behov”.  

 

Några av måtten kan även kopplas till vad Hoque (2006) benämner som 

Innovationsmått och Lärande och tillväxt. Genom att täcka alla aspekter av dessa icke-

finansiella mått så får vi en komplett och bred blandning vilket gynnar utvecklingen av 

verksamheten på både lång och kort sikt.  

 
5.2.3 Nivåer 
Vi har fått fram följande fördelning på våra mått enligt Parmenters (2007) kriterier 

utifrån vilken nivå prestationsmåtten kan ses. Denna fördelning är följande till antal: 

 

KRI: 1 

PI: 3 

KPI: 2 

 

Likierman (2006) diskuterar vikten av att prestationsmått ska vara kopplade till strategin 

samtidigt som de sätts med hög kvalité för att kunna skapa en bra grund till 

organisationens måluppfyllnad. Parmenter (2007) förklarar det faktum att det finns tre 

olika typer av prestationsmått och att ett företag bör ha en blandning av dessa tre för att 

fullgott täcka det behov som existerar i en organisation. Detta är något som vi författare 

haft i åtanke när vi tagit fram relevanta prestationsmått och har därför också uppnått en 

blandning av dessa typer för att kunna få olika nivåer på organisationen och därigenom 

få en komplett bild. Enligt Parmenter (2007) så syftar berättar KRI vad som gjorts i ett 

perspektiv, PI berättar vad som ska göras och KPI berättar vad som ska göras för att 

dramatiskt öka prestationen. För att återkoppla till figur 2 i studien så symboliseras det 
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yttersta lagret av KRI vilket indikerar huruvida företaget rör sig i rätt riktning dock så 

framgår det inte vad som ska göras för att resultaten ska förbättras. Det prestationsmått 

som vi framtagit som går under denna nivå är Kundnöjdhet. Detta då prestationsmåttet 

är ett resultat av flera aktioner vilket är symboliskt för ett KRI. Det ger också en 

indikation på huruvida företaget rör sig i rätt riktning men berättar inte vad som behöver 

göras för förbättring. En vanlig aspekt av KRI är att de bör mätas månadsvis då är mer 

av resultatmått och bör studeras ur längre perspektiv. Nivån som Parmenter (2007) 

benämner PI fungerar som komplement till prestationsmåtten som kallas KPI. De 

prestationsmått som vi tagit fram med nivån PI är Leveranssäkerhet, Förslag på 

förbättrande åtgärder och Miljöprestation. Det förstnämnda prestationsmåttet har en 

direkt koppling till en av framgångsfaktorerna hos Serviceorganisationen och många 

kriterier för KPI uppfylls i det här prestationsmåttet. Däremot så är det mer av ett 

resultatmått än ett operativt mått som inte mäts dagligen vilket gör att det blir mer av ett 

kompletterande mått och därmed placeras i nivån PI. Prestationsmåttet Förslag på 

förbättrande åtgärder har likt föregående prestationsmått också en koppling mot en 

framgångsfaktor och liknar ett KPI, dock så är det mer av ett resultatmått än ett 

operativt vilket gör att det i detta fall blir mer kompletterande och hamnar under nivån 

PI. Det sista prestationsmåttet Miljöprestation är också ett PI då trots att det finns en 

koppling till en framgångsfaktor och uppfyller flera av de kriterier som Parmenter 

(2007) använder för att definiera ett KPI. Dock så är prestationsmåttet inte 

beslutsgrundande eller påverkar signifikant framgången för organisationen vilket 

innebär att det blir mer av ett kompletterande mått och därigenom också PI. De 

prestationsmått som hamnar under nivån KPI är de som är mest kritiska för 

organisationens nutida och framtida framgång (Parmenter, 2007). Dessa har också som 

mål att linjera det dagliga arbetet med organisationens övergripande framgångsfaktorer 

(Parmenter, 2013B). Måtten KPI kan ses som operationella mått som ska följas upp på 

daglig basis Parmenter (2007). De prestationsmått som vi har tagit fram och 

karaktäriserat som KPI har skett i enighet med Parmenters (2007) sju kriterier. Vi anser 

att dessa mått uppfyller alla dessa sju karaktärsdrag och har en vital betydelse för 

organisationens framgång. Prestationsmåttet Omarbetade serviceuppdrag har en direkt 

koppling till en av de övergripande framgångsfaktorerna hos Serviceorganisationen och 

karaktärsdragen för KPI uppfylls. Genom att det är ett operativt prestationsmått som 

mäts dagligen samt har en signifikant påverkan på framgången kan vi placera måttet 

under nivån KPI. Orsaken till varför vi menar att det har en signifikant påverkan på 
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framgången är för att det är kopplat till att leverera rätt service vilket får ses som 

huvuduppgiften för Serviceorganisationen enligt Servicechefen (18 mars, 2015). Det 

sista prestationsmåttet kallar vi Andel insourcing av totala serviceuppdrag och mäter 

kritiska faktorer för framgång i den aspekt att det kontrollerar huruvida tillgängligheten 

på kunskap ser ut inom Serviceorganisationen. Vi anser att Parmenters (2007) sju 

kriterier uppnås då det har en signifikant påverkan på den hur tillgängligheten uppfattas 

inom Serviceorganisationen. Prestationsmåttet främjar också lämpligt agerande i form 

av kunskapsutveckling då luckor i kunskapsnivån tydliggörs. 

 

På denna övergripande nivå så är det ett relativt lågt antal KPI vilket får ses som 

normalt då en högre nivå ofta har mer nytta av resultatbaserade mått i jämförelse med 

operativa mått (Parmenter, 2007). En mer operativ nivå efterfrågar ofta en högre andel 

KPI så därför är det logiskt att antalet KPI reduceras när mer resultatbaserad 

information efterfrågas. De prestationsmått som vi har tagit fram är främst av 

resultatbaserad karaktär vilket enligt oss är mer representativt för en övergripande nivå 

då denna typ av information är viktigare för ledningen vilket stämmer överens med 

Parmenter (2007). 

 

5.2.4 Syfte och användningsområde 
Catasús et al. (2008) beskriver att det finns sex olika syften eller användningsområden 

för prestationsmått. Författaren beskriver dock att ett prestationsmått enbart inte 

behöver tjäna bara ett syfte. Ett prestationsmått som har flera syften kan dock innebära 

eventuella tolkningssvårigheter vilket gör att varje prestationsmått bör ha ett 

genomtänkt användningsområde. Majoriteten av de framtagna måtten på övergripande 

nivå som vi har tagit fram är av kontrollerande eller mobiliserande karaktär. Orsaken 

till detta är för att måtten ger en indikation på hur det går snarare än berättar vad som 

måste göras för att förbättra processen. Ytterligare en orsak är det faktum att en del i 

uppdraget handlade om att bättre se vad service gör, dvs styra upp kontrollen på 

enheten. Det har lett till ett fokus på mer kontrollerande syften hos prestationsmåtten. 

Då den övergripande nivån blir mindre operativ så läggs en större vikt på att mäta och 

kontrollera hur organisationen presterar under ett intervall. I de fall som 

prestationsmåtten har ett mobiliserande syfte så är bakgrunden att skapa 

uppmärksamhet för ett fenomen alternativt dra till sig resurser för att på sikt kunna 

förbättra denna del av verksamheten (Catasús et al. 2008). Samma författare beskriver 

också att prestationsmått på en organisatorisk nivå ofta handlar om en vision för 
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framtiden vilket också är fallet hos Ovako där Servicechefen (18 mars, 2015) talar om 

serviceandan och hur Serviceorganisationen ska bli den främsta i Europa. Av övriga 

möjliga syften så går det att knyta ytterligare två till prestationsmåtten på övergripande 

nivå. Dock så är dessa inte representerade i samma utsträckning som de två föregående 

syftena som diskuterats. I ett fall så går det att se ett av prestationsmåtten med ett 

lärande syfte då det avser belysa kopplingen mellan kvalitén i utförda tjänster samt 

kundnöjdhet. Det andra fallet rör ett legitimerande syfte där prestationsmåttet som rör 

miljön till viss del finns till för att skapa en yttre legitimitet genom att belysa miljön 

som ett fokusområde.  

 

5.3 Presentation av prestationsmått på sektionsnivå 
Då sektionen för Restprodukter i dagsläget redan har fungerande prestationsmått 

kommer vi att diskutera dessa i ett separat avsnitt längre fram. Nedan följer först en 

presentation av de kompletterande mått som tagits fram för övriga sektioner i 

styrmodellen. I figur 8 på nästa sida presenteras prestationsmåtten på sektionsnivå för 

Serviceorganisationen och deras koppling till de övergripande framgångsfaktorerna. 

Vidare förklaras i avsnittet måtten mer i detalj följt av deras koppling till 

framgångsfaktorer för varje sektion, aspekter, nivå samt syfte. 
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Månadsarbete 
Förklaring: Prestationsmåttet avser mäta hur stor del av möjliga arbetstimmar som 

faktiskt arbetats av de anställda i en sektion under en period. Måttet presenteras i 

procentuell form och kommer i den här modellen användas inom sektionerna Säkerhet 

och Materialhantering. Formeln ser ut som följer: Månadsarbete = totalt antal arbetade 

timmar/totalt antal möjliga arbetstimmar. Uppföljning av måttet kan ske veckovis eller 

till och med dagligen för att få en kontinuerlig överblick på tillgänglig personal, vilket 

är en av framgångsfaktorerna i båda sektionerna. Detta i enighet med Parmenters teori 

(2007, 2013A) då tillgänglig personal är något som signifikant påverkar framgången 

hos Serviceorganisationen. Målsättningen för måttet fastställs årsvis för att få ett 

realistiskt jämförbart tal över tid. Detta med tanke på att vanligt återkommande 

sjukdomsperioder kan skapa stora fluktuationer i måttet på kort sikt och därmed gör det 

svårt att anpassa målsättningen. 

 
Andel rapporter som leder till svaret ”föranleder ingen direkt åtgärd” 
Förklaring: Det här prestationsmåttet mäter hur stor del av de rapporter som 

Miljösektionen skickar till Tillsynsverket får svaret ”föranleder ingen direkt åtgärd”. 

Detta svar ses som ett godkännande och därmed som ett betyg på ett gott utfört arbete 

av författaren till rapporten (Sektionschef Miljö, 19 mars, 2015). Måttet presenteras i 

procentuell form och kommer i den här modellen användas i Miljösektionen. Formeln 

ser ut som följer: Andel rapporter som leder till svaret ”föranleder ingen direkt åtgärd” 

= antal rapporter med svar som lyder ”föranleder ingen direkt åtgärd”/totalt antal 

rapporter. Uppföljning av måttet sker månadsvis för att få en kontinuerlig översikt av 

förmågan att kommunicera med myndigheter samt förståelse och kunskap om lagar och 

restriktioners påverkan på verksamheten, vilket är två av framgångsfaktorerna i 

Miljösektionen. Precis som vi påpeka i föregående mått så är det i enighet med 

Parmenters teori (2007, 2013A) då kommunikationen och förståelsen är något som 

påverkar framgången hos Miljösektionen. En årlig målsättning för måttet fastställs med 

utgångspunkt i förväntningar från ledningen för Serviceorganisationen samt med hänsyn 

till normala nivåer i den egna sektionen, men även liknande fall hos likartade 

befattningar inom andra organisationer. 
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Andel arbetstid för provtagningar och kontroller 
Förklaring: Det här är ett andra mått vilket specifikt utformats för Miljösektionen. 

Prestationsmåttet avser mäta hur stor del av arbetade timmar som tillägnas 

provtagningar och kontroller under en period. Måttet presenteras i procentuell form och 

kommer i den här modellen användas endast för Miljösektionen. Formeln ser ut som 

följer: Andel arbetstid för provtagningar och kontroller = antal arbetade timmar med 

provtagning eller kontroller/totalt antal arbetstimmar. Uppföljning av måttet kan ske 

veckovis eller till och med dagligen för att få en kontinuerlig överblick på hur frekvent 

miljön utvärderas i organisationen, vilket är en av framgångsfaktorerna hos 

Miljösektionen. Detta i enighet med Parmenters teori (2007, 2013A) då frekvent 

utvärdering av miljön är något som signifikant påverkar framgången hos 

Miljösektionen. Målsättningen för måttet uppdateras kvartalsvis utifrån eventuella 

förändrade förutsättningar samt historiskt utfall. Genom att uppdatera målsättningen 

mer frekvent förmedlas vikten av måttet ut i sektionen. 

 

Andel övningstimmar 
Förklaring: Prestationsmåttet avser att visa hur stor andel av arbetstiden per månad 

som läggs på övning. Måttet ska redovisas månadsvis i procentuell form för att 

underlätta jämförelse över olika tidsperioder. Målsättningen för prestationsmåttet bör 

uppdateras kvartalsvis eller årsvis för att kunna ta hänsyn till förändrade omständigheter 

som rör säkerheten. 

 

Andel akut underhåll 
Förklaring: Prestationsmåttet syftar till att påvisa hur bra förutseende aktuella enheter 

har för behovet av underhållsarbete och gör det genom att jämföra antal akuta underhåll 

med de totala underhållstillfällena. Målet ska utvärderas månadsvis för att på så vis 

simplifiera jämförande med olika tidsperioder och tidigt kunna upptäcka förändrade 

omständigheter.  

 

Andel restordrar 
Förklaring: Prestationsmåttet visar andelen restordrar genom att jämföra antalet 

restordrar kontra totala antalet ordrar. Måttet ska redovisas veckovis i samband med 

morgonmöte varje vecka. Genom frekvent utvärdering så riktas fokus mot 

prestationsmåttet och därmed så påverkas framgången hos Materialhanteringen. 
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Ledtid OVE 
Förklaring: Prestationsmåttet förklaras på det sätt att det avser visa på ledtiden från att 

en OVE order har skickats till dess att den är levererad. Måttet kommer att visa 

genomsnittlig ledtid för hur lång tid det tar från det att en OVE order läggs till dess att 

den är levererad. Detta är enligt Materialhanteringschefen (20 mars, 2015) kritiska 

ordrar för organisationen och finns till för tillfällen när, främst, produktionen behöver 

något direkt för att undvika stopp i verksamheten. Uppföljningen ska ske veckovis eller 

till och med dagligen med målsättningen att kontinuerligt följa utvecklingen. Det 

faktum att måttet är kritiskt för framgången av organisationen motiverar enligt 

Parmenter (2007) en frekvent utvärdering. 

 

Andel OVA levererade i tid 
Förklaring: Inom Materialhanteringen så går det till så att de ”vanliga” ordrarna 

refereras till OVA. Inom sektionen så finns det två olika deadlines där den första är tidig 

morgon och den andra efter lunch. Ordrar som kommer in före deadlinen ska gå med 

nästa turbil för dagen som körs två gånger per dag. (Sektionschef Materialhantering, 19 

mars 2015) Prestationsmåttet avser ge en indikation på hur väl plockningen går till på 

Materialhanteringen och bör mätas veckovis i samband med sektionsmötet. Genom att 

presentera prestationsmåttet i procentuell form så underlättas en simpel övervakning och 

jämförelse med andra tidsperioder.  

 

Genomsnittlig erfarenhet 
Förklaring: Prestationsmåttet syftar till att ge en indikation på hur den genomsnittliga 

erfarenheten ser ut per anställd och på sektionsnivå. En hög och relevant kunskapsnivå 

är vital för sektionerna Säkerhet, Fastighet & Media samt Elektronik- och 

Instrumentverkstaden. För att kunna leverera rätt nivå på tjänsten så krävs det en viss 

erfarenhetsnivå vilket alltså måttet blir en indikation på. Måttet ska mätas årsvis för att 

på så sätt enkelt kunna planera för framtiden samtidigt som mätningen kan ske med 

relativt liten ansträngning. Prestationsmåttet kommer att presenteras genom att den 

totala anställningstiden på sektionsnivån divideras med antal anställda för att få fram ett 

mått på hur mycket erfarenhet som finns fördelat i sektionerna. 
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5.3.1 Koppling till framgångsfaktorer 
Likt analysen av prestationsmåttens koppling till framgångsfaktorerna på övergripande 

nivå så kan vi utifrån insamlad information med personal på de olika sektionerna ta del 

av ett antal framgångsfaktorer för varje sektion. Prestationsmåttens koppling till 

framgångsfaktorerna kommer att diskuteras här bortsett från de som rör sektionen 

Restprodukter då dessa diskuteras i ett separat avsnitt eftersom sektionen i dagsläget 

redan har prestationsmått som vi använder oss av i den här modellen.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2002) framhäver vikten av att grunda prestationsmått i en 

organisations strategi. I enighet med detta har så har framgångsfaktorerna härletts av 

vad som behövs för att sektionen ska lyckas och därigenom också att 

Serviceorganisationen ska lyckas. Med tanke på detta så vill vi visa på kopplingen 

mellan de framtagna prestationsmåtten och framgångsfaktorerna för att tydliggöra hur 

varje sektion kan mäta delar av verksamheten för att kunna få indikationer på hur väl 

arbetet utförs och därmed också hur väl arbetet går i linje med strategin. Den första 

framgångsfaktorn tillgänglig personal är gemensam för sektionerna Säkerhet och 

Materialhantering vilket gör innebär att samma prestationsmått kommer att tillämpas i 

båda sektionerna. Prestationsmåttet för att kontrollera denna framgångsfaktor kallar vi 

Månadsarbete och den kontrollerar hur stor del av möjliga arbetstimmar som faktiskt 

arbetas av de anställda i sektionen under en viss tid. En hög procentsats motsvarar här 

en hög tillgänglighet på personal. Framgångsfaktorn hög och relevant kunskapsnivå 

framkommer i tre sektioner, Säkert, Fastighet & Media samt Elektronik- och 

Instrumentverkstaden. Framtaget prestationsmått kommer därför att kunna nyttjas i alla 

tre sektionerna vilket också kommer innebära en lättare översikt för ledningen hur 

kunskapsnivån ser ut inom Serviceorganisationen. Prestationsmåttet som avser mäta hur 

kunskapsnivån ser ut är Genomsnittlig erfarenhet och syftar till att ge en indikation på 

hur länge personalen genomsnittligt varit på plats inom respektive sektion. En längre 

anställning och därmed mer tid spenderad på jobbet anser vi vara relevant för en högre 

och mer relevant kunskapsnivå.  

 

Prestationsmåttet andel övningstimmar kommer att användas inom sektionen för 

Säkerhet och ämnar ge en indikation på hur mycket tid som läggs på övningar för att 

sektionen ska vara väl förberedd på saker som kan inträffa. Framgångsfaktorn som täcks 

av detta prestationsmått är den som vi kallar kontinuerlig övning. Framgångsfaktorn 

vara förutseende när det kommer till behov av underhållsarbete återfinns hos både 
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sektionen Fastighet & Media samt Elektronik- och Instrumentverkstaden. Det framtagna 

prestationsmåttet här är andel akut underhåll och ger alltså en indikation på hur väl 

planerat underhållet är. En lägre nivå av akut underhåll reflekterar ett bättre 

förebyggande arbete. Samma prestationsmått ger också en indikation på hur väl 

Elektronik- och Instrumentverkstaden arbetar med det specifika förebyggande arbetet 

som berör framgångsfaktorn hålla mätdon och instrument korrekt kalibrerade. Orsaken 

till varför just denna aspekt av verksamheten får ett eget mått är då det har potential att 

påverka produktionskvalitén i stor utsträckning enligt Sektionschefen för Elektronik- 

och Instrumentverkstaden (19 mars, 2015). Nästkommande prestationsmått som vi 

kallar andel rapporter som leder till svaret ”föranleder ingen direkt åtgärd” återfinns i 

sektionen för Miljö. Prestationsmåttet ger en indikation för två olika framgångsfaktorer; 

Tydlig kommunikation med både myndigheter och produktion samt hög förståelse och 

kunskap om lagar och restriktioners påverkan. Enligt sektionschefen för Miljö (19 

mars, 2015) så finns det kopplingar mellan hur tydlig kommunikationen är mellan 

parterna och hur många rapporter som inte föranleder direkt åtgärd. Vidare så anser 

författarna att ett lägre antal på rapporter som inte föranleder till direkt åtgärd kan ses 

som att ansvarig har en hög kunskap och förståelse för hur lagarna och restriktionerna 

påverkar verksamheten. Viktigt att inse dock är att det är viktigt att studera orsaken till 

varför en rapport föranleder åtgärd då det inte enbart styrs av arbetet hos Miljösektionen 

(19 mars, 2015). Inom samma sektion så återfinns också framgångsfaktorn Frekvent 

utvärdering av miljö genom provtagningar och kontroller detta syftar att kontrolleras 

genom prestationsmåttet Andel arbetstid för provtagningar och kontroller. Genom att 

kunna jämföra andel tid som läggs på kontroller så kan det ge en indikation hur tiden 

spenderas samtidigt som fokus riktas mot miljön och därigenom också eventuellt ökar 

den övergripande inställningen till miljöfaktorer som är en framgångsfaktor för den 

övergripande Serviceorganisationen.  

 

Inom sektionen för Materialhantering så återfinns de tre återstående 

framgångsfaktorerna; Hög tillgänglighet på artiklar i förrådet, Hög anpassningsbarhet 

och Effektiv orderplockning på förrådet. Det förstnämnda kontrolleras genom 

prestationsmåttet andel restordrar genom att indikera hur mycket av ordrarna som inte 

kan levereras kompletta så kan också slutsatser dras kring tillgängligheten på de 

lagerförda artiklarna. En större andel restordrar innebär en lägre tillgänglighet. Nästa 

framgångsfaktor kontrolleras med hjälp av måttet Ledtid OVE och mäts igenom att 
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ledtiden från att en OVE order mottas till dess att den är levererad. En OVE 

karaktäriseras av att vara kritisk för produktionen och behövs snarast vilket alltså gör att 

ledtiden blir av högsta vikt. En lägre ledtid innebär en högre anpassningsbarhet i det 

normala orderplocket och innebär minskad risk för oönskade produktionsstopp. Den 

sistnämnda framgångsfaktorn kommer att kontrolleras av prestationsmåttet Andel OVA 

levererade i tid och syftar alltså till att ge en indikation på hur väl de utsatta tidsramarna 

för OVA fullföljs. En hög andel OVA levererade inom tidsramen berättar om ett 

effektivt arbete med orderplocket samtidigt som prestationsmåttet kan jämföras med 

Ledtid OVE för information om en eventuell orsak till varför andel OVA levererade i tid 

skulle minska. Detta då OVE blir som ett störningsmoment i den ordinära 

orderplockningen. 

 

I figur 8 så kan det ge sken av att inget prestationsmått kopplar an till framgångsfaktorn 

rätt beteende (ärlighet, omtanke, målmedvetenhet och samarbetsförmåga). Även om det 

saknas direkta kopplingar så har den framgångsfaktorn på alla integrerande aktiviteter 

med produktionen. Detta diskuteras vidare i 5.4.1. 

 
5.3.2 Fokus drivande och icke-finansiella mått 
För att fortsätta på samma väg vi började i den övergripande nivån av prestationsmått 

för Serviceorganisationen kommer vi här diskutera vilka olika aspekter som de 

framtagna prestationsmåtten på sektionsnivå relaterar till. Anthony och Govindarajan 

(2007) samt Kaplan och Norton (1996) beskriver alltså att måtten bland annat kan vara 

baserade på resultat eller drivande faktorer. Bland de framtagna måtten på sektionsnivå i 

den här modellen så är fem stycken av dessa baserade på drivande faktorer utifrån nyss 

nämnda författares teorier. Dessa mått är Genomsnittlig erfarenhet, Ledtid OVE, Andel 

övningstimmar, Andel arbetstid för provtagningar och kontroller och Månadsarbete. 

Utfallet i dessa mått indikerar på förändringar i faktorer som i sin tur påverkar någon 

form av resultatmått, vilket Anthony och Govindarajan (2007) förklarar är en egenskap 

hos mått som grundar sig i drivande faktorer. Exempelvis kan i det här fallet 

Genomsnittlig erfarenhet ses som en drivande faktor till att servicetjänster levereras 

med hög kvalité. Prestationsmåtten Andel OVA levererade i tid, Andel restordrar, Andel 

akut underhåll, och Andel rapporter som leder till svaret ”föranleder ingen direkt 

åtgärd” är istället mått som grundar sig i resultat. Alla dessa mått visar på utfallet av 

någon strategi kopplad till de olika framgångsfaktorerna inom varje sektion, vilket 

Anthony och Govindarajan (2007) ser som ett kriterium för mått baserade på resultat. I 
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enighet med Kaplan och Nortons (1996) tankar har vi försökt att skapa en blandning av 

resultat och drivande mått då detta enligt författarna är vitalt för att visa hur resultaten 

uppnås samtidigt som genomförandet går i linje med den uttalade strategin. Vi har även 

valt att ha mer fokus på drivande mått i den lägre sektionsnivån då det är här den 

operationella verksamheten bedrivs och därmed möjliggör mer frekvent mätning 

samtidigt som aktiviteterna i sektionerna på sätt och viss ändå syftar till att skapa ett 

framtida värde vilket i sin tur mäts i de övergripande resultatmåtten. 

 

Precis som på den övergripande nivån i styrmodellen så är alla mått av icke-finansiell 

karaktär och syftet med detta förklarades i tidigare avsnitt för prestationsmått på den 

övergripande nivån. På sektionsnivån kan dessutom alla prestationsmått på sätt och vis 

ses som externa då inget av måtten endast har ett internt syfte inom de specifika 

sektionerna. Alla måtten har på ett sätt ett externt kommunikationssyfte mot den 

övergripande ledningen i Serviceorganisationen och får därmed en extern aspekt. Å 

andra sidan om vi väljer att se det ur ett perspektiv för Serviceorganisationen som helhet 

så kan alla måtten på sektionsnivå istället ses som interna då de endast relaterar till 

framgångsfaktorer och aktiviteter internt inom Serviceorganisationen. 

 

Ser vi sedan till Olve, Roy och Wetters (1999) aspekter av prestationsmått, input, 

aktivitet och output är det en jämn fördelning bland prestationsmåtten på sektionsnivå. 

Anledningen till att det på sektionsnivå även kommer in mått från aspekten input 

(vilken inte finns representerad på den övergripande nivån) går att härleda till det 

faktum att fler mått i den här nivån är baserade på drivande faktorer. Samtidigt är flera 

av måtten grundade i framgångsfaktorer med koppling till både interna processer såväl 

som resultat av aktiviteter. Genomsnittlig erfarenhet och Månadsarbete kan kopplas till 

aspekten input då dessa mått på något sätt reflekterar eller anspelar på resurser i 

organisationen vilket Olve, Roy och Wetter (1999) förklarar är ett vanligt mått för input. 

Mått som ses ur aspekten aktivitet är mått som skapar någon form av output enligt 

författarna. Av de prestationsmått vi tagit fram på sektionsnivå kan Ledtid OVE samt 

Andel övningstimmar ha den här aspekten då dessa i vår mening indikerar förändringar 

hos aktiviteter som i sin tur skapar en output. Ledtid OVE är exempelvis en aktivitet 

som påverkar utfallet av Andel OVA levererade i tid då OVE är ordrar som måste 

prioriteras direkt (Sektionschef Materialhantering, 20 mars, 2015). Detta innebär alltså 

att hur snabbt hanteringen av OVE sker har en effekt på övriga sysslor i centralförrådet. 
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Övriga prestationsmått på sektionsnivå har en output-aspekt då dessa mer mäter utfallet 

av aktiviteter i sektionerna.  

 

Övervikt av effektivitetsrelaterade icke-finansiella mått 

Av de nio mått som diskuteras här kan Genomsnittlig erfarenhet och Andel 

övningstimmar kopplas till kategorin Hoque (2006) benämner som Lärande och tillväxt. 

Denna kategori ämnar bedöma saker som den intellektuella kapaciteten, utbildning och 

utveckling vilket stämmer väl in på de nyss nämnda prestationsmåtten i den här 

modellen. För övriga prestationsmått på sektionsnivå ser vi en koppling till den kategori 

Hoque (2006) kallar för Effektivitetsmått då dessa på något vis finns till för att fastställa 

om de olika sektionerna är effektiva i sin användning av interna processer eller resurser, 

med ett fokus på kvalité, tid och effektivitet, ledtider och planerat kontra reell 

produktion. Även här på sektionsnivå är det övervägande effektivitetsmått med 

anledning av att detta är just det som saknats i tidigare styrning och det som vi försöker 

fånga upp genom den föreslagna modellen.  

 
5.3.3 Nivåer 
Enligt Parmenters (2007) kriterier för vilken nivå prestationsmåtten kan ses ur så har vi 

fått följande fördelning till antalet: 

 

KRI: 5 

PI: 1 

KPI: 3 

 

Vikten av att prestationsmåtten ska koppla samman till den övergripande strategin 

samtidigt som en hög kvalité är något som Likierman (2006) lägger stor vikt vid. Detta 

leder till att prestationsmåtten går i linje med den övergripande organisationens 

måluppfyllnad. Parmenter (2007) lyfter att de finns tre olika nivåer av prestationsmått 

som kan ses likt en lök där representation av samtliga är vitalt för en organisation. Likt 

analysen på övergripande servicenivå så är detta något som också legat i fokus här. Det 

yttersta skalet, KRI, syftar till att berätta vad som har gjorts i ett perspektiv, mittenskalet 

PI fungerar som ett komplement till KRI och berättar vad som ska göras följt av kärnan 

som definieras som KPI och berättar vad som ska göras för att dramatiskt öka 

prestationen i en organisation. En kombination av dessa tre typer leder enligt Wireman 
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(1998) till att möjligheter inom företaget identifieras och sedan kan detta analyseras i 

hopp om att försöka förbättra situationen. 

 

För att utveckla så karaktäriseras ett KRI av att vara ett resultat av flera olika aktioner. 

De resulterar i klara indikationer om hur företaget rör sig i rätt riktning utan att berätta 

vad som behöver göras för att förbättra situationen. Denna nivå av mått kan ses mer 

som resultat- och utfallsmått och dessa täcker ofta en längre tidsperiod vilket motiverar 

kvartals- eller månadsvis mätning. (Parmenter, 2007) De prestationsmått som vi har 

tagit fram som passar in under denna nivå är Genomsnittlig erfarenhet, Andel 

övningstimmar, Andel akut underhåll och Andel rapporter som leder till svaret 

”föranleder ingen direkt åtgärd”. Vad dessa prestationsmått har gemensamt är att de 

enligt oss bör redovisas kvartals- eller årsvis samtidigt som de uppfyller de kriterier som 

Parmenter (2007) lyfter för ett KRI. Genomsnittlig erfarenhet blir viktigt för en styrelse 

då det bör hållas en jämn nivå och undersöka möjligheter att inte tappa för mycket 

erfarenhet på kort tid. Detta mått kan ses mer som ett utfallsmått och blir därför ett KRI. 

Andel övningstimmar berättar hur mycket övning som har skett under en period och 

karaktäriseras i hur mycket arbete företaget har lagt ner på just övning. Måttet är viktigt 

och överensstämmer direkt med en framgångsfaktor inom sektionen Säkerhet med ska 

mätas under en längre tidsperioder vilket gör att måttet hamnar under nivån KRI. Andel 

akut underhåll blir ett resultat av flera olika aktioner som därmed ger en indikation på 

hur företaget rör sig i rätt riktning med underhållsarbetet men det berättar inte vad som 

behöver göras för att måttet ska bli bättre. Detta innebär att det blir ett KRI. Andel 

rapporter som leder till svaret ”föranleder ingen direkt åtgärd” berättar vad som har 

gjorts i ett perspektiv och är även ett resultat av flera olika aktioner. Detta innebär att vi 

i enighet med Parmenter (2007) definierar måttet som ett KRI.  Andel OVA levererade i 

tid mäter försenade leveranser och bör ses som ett KRI då det fungerar som ett 

utfallsmått. Den nivå av mått som ligger innanför KRI och fungerar som ett 

komplement är PI och de berättar alltså som tidigare nämnt vad som ska göras enligt 

Parmenter (2007). Det framtagna prestationsmått som hamnar under denna nivå är 

Andel restordrar. Måttet definieras enligt Parmenter (2007) som ett PI då det till viss 

del mäter försenade leveranser vilket anges som ett direkt exempel för PI.  
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De prestationsmått som framtagits och går under nivån KPI enligt Parmenter (2007) är 

tre stycken till antal; Ledtid OVE, Månadsarbete och Andel arbetstid för provtagningar 

och kontroller. Enligt Parmenter (2007) så karaktäriseras ett KPI av att vara något som 

dramatiskt ökar prestationen. I samband med att Ledtid OVE blir bättre och ledtiden blir 

kortare så har det en stor inverkan på produktionens möjlighet att producera vilket gör 

det kritiskt för organisationens framgång. Måttet kan ses som operationellt i den mening 

att det är processer som mäts kontinuerligt. Prestationsmåttet uppfyller också alla av 

Parmenters (2013A) kriterier då det är beslutsgrundande i den aspekt att de är kritiska 

för produktionen och därmed så bör sektionen styras för att premiera prestationsmåttet. 

Det främjar också lämpliga agerande då en kortare ledtid på en kritisk process bör 

uppmärksammas och därigenom också styra arbetsinsatsen. Månadsarbete blir ett KPI 

då det avser en framgångsfaktor som uppmärksammas i två olika sektioner. 

Prestationsmåttet har också i enighet med Parmenters teori (2007, 2013A) en signifikant 

påverkan på framgången hos Serviceorganisationen vilket därmed stärker måttets 

definition som ett KPI. Andel arbetstid för provtagningar och kontroller har anknytning 

till en framgångsfaktor för sektionen Miljö och påverkar också signifikant framgången i 

måluppfyllelse inom sektionen. Vidare så kopplar måttet an till ett övergripande mått 

inom Serviceorganisationen som handlar om att hålla ett högt fokus på miljön, både 

arbetsmiljö och extern miljö. Detta anser vi motiverar nivån KPI, vidare så uppfyller 

måttet Parmenters (2013A) karaktärsdrag för KPI då det avses mätas frekvent, vara 

beslutsgrundande inom sektionen på hur tid ska fördelas samt främjar lämpliga 

ageranden genomgående i organisationen till ett mer miljöinriktat fokus. 

 

På sektionsnivån så är det generellt mer operativa mått som efterfrågas vilket tydliggörs 

av kortare intervaller mellan mätningarna, dessa kan i vissa fall även ske dagligen. Vi 

har fått fram en andel KPI här som är synonymt med en mätning som sker närmare 

verksamheten och därmed också av mer operationell karaktär. Enligt Parmenter (2007) 

så innebär en operationell nivå generellt ett större antal KPI men i vårt fall så är andelen 

KRI fler till antalet på grund av att vi i högsta grad har fokus på resultat vilket oftast 

leder till prestationsmått som hamnar i nivån KRI enligt Parmenter (2007). 
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5.3.4 Syfte och användningsområde 
Som vi lyfte i diskussionen om syften på övergripande nivå så kan prestationsmått tjäna 

flera olika syften och likt den övergripande nivån så utgörs syftena hos 

prestationsmåtten i huvudsak av kontrollerande och mobiliserande. I ett fall så kan ett 

även ett prestationsmått ses ha ett legitimerande syfte. Andelen kontrollerande syften 

hos prestationsmåtten baseras på det faktum att flera av aspekterna hos måtten är 

resultatbaserade och avser alltså att ge bild av hur det har gått med verksamheten. I 

många av fallen hos prestationsmåtten så är målet att få en indikation av hur ett 

fenomen över- eller understiger en viss gräns eller intervall i enighet med Catasús et al. 

(2008). Det framgår dock inte vad som behöver göras för att bättra situationen med 

vissa av måtten men det går att undersöka historiska utfall för att på så vis analysera 

fram den bakomliggande orsaken eller möjligheten. De prestationsmått med 

mobiliserande syfte utgörs av prestationsmått där målet är att dra uppmärksamhet till en 

viss prestation i hopp om att på längre sikt förbättra den. Måtten här kräver en viss 

reflektion för att få fram rätt information av den data som ges i jämförelse med ett 

kontrollerande där det sker en mer instinktiv reaktion till utfallet. Generellt sett på 

sektionsnivån så är det mer operativa mått som efterfrågas vilket tydliggörs av kortare 

intervaller mellan mätningar. Vad som ligger till grund för det höga antalet 

prestationsmått med ett kontrollerande syfte är att fokus på de flesta måtten är resultat 

vilket leder till att prestationsmåtten hamnar inom den nivån som benämns KRI och 

typiskt är mer inriktade på resultat. Denna fördelning av syften på prestationsmåtten 

faller naturligt sett till vad som avses mätas och naturen hos Serviceorganisationen. 

Varför inte mer prestationsmått med syftena lärande och legitimerande används är på 

grund av det faktum att prestationer avses mätas vilka är knutna till resultat, exempelvis 

hur många timmar som läggs på en aktivitet eller hur mycket underhåll som är 

förebyggande. Detta i kombination med uttalandet av Catasús et al. (2008) om att 

prestationsmåttens syften ska vara genomtänkta och inte för många till antalet har gett 

oss den kombination som vi har i dagsläget. 

 
5.3.5 Prestationsmått för sektionen Restprodukter 
Då det i dagsläget redan finns ett antal fungerande prestationsmått i den här sektionen 

med tydlig koppling till de framgångsfaktorer som vi kan utläsa ur det empiriska 

materialet ser vi det som lämpligt att fortsätta använda dessa när vi utformar den här 

styrmodellen. Som vi beskriver i 4.5.4 så använder sig sektionschefen på Restprodukter 

tre stycken prestationsmått. Dessa återfinns även i bilaga H och är: 
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• Restproduktion 12 månaders avyttring 

• Antal år säkrad slaggavsättning 

• Slaggavsättning i ”nya tillämpningar” 

 

Syften och användningsområden: Alla dessa tre prestationsmåtten har vad Catasús et 

al. (2008) refererar till som kontrollerande och mobiliserande syften då dels informerar 

om fenomenet över- eller understiger en viss gräns (målet). Men de ämnar samtidigt till 

att dra till sig uppmärksamhet så att eventuella handlingar kan utföras, vilket är 

definitionen för ett mobiliserande prestationsmått. Alla tre måtten har också en form av 

syfte för extern rapportering då dessa prestationsmått kan ligga till grund för eventuella 

beslut om byggande av deponi, vilket är beslut som tas på en högre nivå inom Ovako. 

Eftersom det första måttet visar på hur många procent som avyttrats av de restprodukter 

som producerats under de senaste 12 månaderna är det ett viktigt prestationsmått på kort 

sikt för att säkerställa tillräckligt utrymme på restprodukternas mellanlager. I och med 

detta syfte kan vi koppla måttet till vad Catasús et al. (2008) kallar för mobiliserande 

prestationsmått. Ett för lågt värde på avyttringen innebär att det blir trångt på 

mellanlagret vilket i sin tur kräver att en handling utförs, exempelvis utökade ytor eller 

liknande. Det andra måttet är viktigt för att undvika att behöva bygga en ny deponi och 

skulle vid ett fallande värde dra till sig resurser för ett byggande av ny deponi. Det 

tredje måttet har ett mer långsiktigt syfte att klara sig utan ny deponi genom att hitta nya 

tillämpningsområden för restprodukterna så att avyttring kan fortsätta. Här skulle ett 

fallande värde indikera att åtgärder måste vidtas för att hitta nya användningsområden 

och därmed undvika att bygga en ny deponi.  

 

Koppling till framgångsfaktorer: Vid intervju med sektionschefen för Restprodukter 

(20 Mars, 2015) identifierades två kritiska framgångsfaktorer: 

 

• Hitta avsättningar för restprodukter så att ”nollvisionen” kan hållas 

• Förhandla fram bra avtal för att säkerställa avsättning för restprodukter på 

lång och kort sikt 

 

Dessa kritiska framgångsfaktorer även har en koppling till de övergripande 

framgångsfaktorerna och strategin, vilket vi diskuterar mer i avsnittet för kausala 
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samband längre fram i den här analysen. Detta anser vi är av stor vikt för att få en röd 

tråd genom verksamhetsstyrningen och stämmer väl överens med Jacobsen och 

Thorsvik (2002) som påpekar vikten av att grunda prestationsmått i en organisations 

strategi. Alla tre prestationsmått kopplas främst till den kritiska framgångsfaktorn att 

hitta avsättningar för restprodukter så att ”nollvisionen” kan hållas. Måttet Antal år 

säkrad slaggavsättning kan även kopplas till framgångsfaktorn som handlar om att 

förhandla fram bra avtal då detta är en väsentlig faktor i att säkerställa framtida 

slaggavsättning (Sektionschef Restprodukter, 20 mars, 2015). 

 

Aspekter: Alla tre prestationsmåtten för Restprodukter ligger inom ett ganska 

närbesläktat område och har därför väldigt liknande attribut när vi tittar på måtten ur 

olika aspekter. Utifrån tidigare nämnda teorier olika aspekter av författare som Anthony 

och Govindarajan (2007), Olve, Roy och Wetter (1999) samt Hoque (2006) med flera, 

så kan vi placera alla tre prestationsmåtten inom aspekterna resultat, icke-finansiell och 

output. Dessutom kan vi även säga att det finns både en intern och en extern aspekt på 

samtliga mått då de både informerar om de interna prestationerna i sektionen, men även 

har en funktion för extern rapportering. Först i diskussionen kring olika former av icke-

finansiella prestationsmått så kan vi se att de skiljer sig något åt genom att 

prestationsmåttet Slaggavsättning i ”nya tillämpningar” ändå kan ses som ett 

innovationsmått då det mäter den innovativa kapaciteten i sektionen, vilket stämmer 

överens med Hoques (2006) definition av kategorin. Övriga mått är av formen 

effektivitetsmått då fokus här ligger på kvalité och effektivitet i arbetet med att 

säkerställa avsättningar för restprodukterna. 

 

Nivå: Då alla tre prestationsmåttet för restprodukter har en signifikant påverkan på de 

framgångsfaktorer som finns i den här sektionen men också är mått som berättar vad 

som gjorts i ett perspektiv så stämmer de väl överens med Parmenters (2007) definition 

på prestationsmått av typen KRI. Restproduktion 12 månaders avyttring visar hur 

mycket som avyttrats senaste 12 månaderna och Antal år säkrad slaggavsättning visar 

också ett arbete som är gjort precis som när det kommer till Slaggavsättning i ”nya 

tillämpningar” vilket visar hur mycket av de slaggavsättningar som gjorts har varit i 

”nya tillämpningar”.  
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5.4 Analys av modellen 
5.4.1 Kausala samband 
I modellen som vi har tagit fram så existerar det flera kausala samband som enligt Ittner 

och Larcker (2003) kan ge en insyn i hur verksamheten utvecklats innan de finansiella 

resultaten presenterats. Enligt samma författare så begår organisationer ofta misstaget 

av att inte tydliggöra länkarna mellan icke-finansiella mått och de framtida finansiella 

resultaten. Anthony och Govindarajan (2007) menar att vikten av att sambanden i 

organisationen tydliggörs för bland annat en ökad förståelse av strategin på lägre nivå 

inte nog kan poängteras. Detta har vi haft i åtanke när vi tagit fram måtten då det hela 

tiden varit en målsättning att integrera Serviceorganisationens styrning med 

produktionen och de övergripande målen i koncernen. För att påvisa integrationen och 

de kausala sambanden som de existerande samt nya prestationsmåtten som vi har tagit 

fram så inleder vi med att lyfta fram de övergripande framgångsfaktorerna för 

Serviceorganisationen som helhet. Vi diskuterar sedan vilka prestationsmått som 

kopplar an till varje framgångsfaktor följt av en diskussion kring varje faktors koppling, 

först mot produktionen sedan mot den övergripande målsättningen.  

 

• Hög tillgänglighet 

• Leverera rätt service, i rätt tid och med rätt kvalité 

• Ständig utveckling mot säkrare och mer hållbar verksamhet 

• Rätt beteende (ärlighet, omtanke, målmedvetenhet och hög samarbetsförmåga) 

 

Den första framgångsfaktorn är Hög tillgänglighet som kopplar samman med 

prestationsmåtten Andel insourcing, leveranssäkerhet, månadsarbete, andel arbetstid 

för provtagningar och kontroller samt Ledtid OVE. Av dessa prestationsmått återfinns 

några på övergripande servicenivå och andra på sektionsnivå. Framgångsfaktorn i sin 

tur har en påverkan på både produktionsnivå och övergripande koncernnivån. 

Inledningsvis så bidrar en hög tillgänglighet från Serviceorganisationen till att 

produktionen kan producera mer ton per skift samtidigt som oplanerade 

produktionsstopp minimeras i samband med att exempelvis förebyggande 

underhållsarbete kan skötas i enighet med plan. Den höga tillgängligheten från 

Serviceorganisationen bidrar också till en högre tillgänglighet för produktionen då 

utrustningen är tillgänglig i större utsträckning, verktygen kalibrerade och ledtider 
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förkortade. Detta i sin tur underlättar produktionens möjlighet att hålla uttalade 

leveranstider vilket möjliggör en ökad leveranssäkerhet. För att se på kopplingarna mot 

de övergripande målen för koncernen så innebär en högre grad av tillgänglighet från 

Serviceorganisationen möjligheter för en högre leveranssäkerhet genom att en 

tillgänglig service kan innebära bättre förutsättningar för bland annat produktionen 

vilket också skapar förutsättningar för en högre produktivitet. Detta får också effekten 

att en högre lönsamhet möjliggörs då tillgängligheten blivit bättre för organisationen. 

 

Den andra framgångsfaktorn Leverera rätt service, i rätt tid med rätt kvalité kopplar 

samman med prestationsmåtten leveranssäkerhet, omarbetade serviceuppdrag, 

genomsnittlig erfarenhet, andel övningstimmar, andel underhåll, andel restordrar samt 

andel OVA levererade i tid. Framgångsfaktorn i sin tur skapar bättre förutsättningar för 

produktionen att nå sina nyckeltal och kopplar även an till de koncernövergripande 

målen. Genom att Service levererar rätt service i rätt tid med rätt kvalité så medför det 

en ökad tillgänglighet för produktionen som därmed kan producera mer ton/skift med en 

minskad mängd oplanerade produktionsstopp då utförd service håller hög kvalité och är 

tidsenlig. I samband med förbättrade förutsättningar för produktionen så ökar 

leveranssäkerheten ut till kund. Då säkerhet är inkluderat i denna framgångsfaktor så 

innebär en högkvalitativ sådan en säkrare arbetsplats vilket resulterar i mindre 

produktionsstopp på grund av olycka samtidigt som nöjdheten bland de anställda ökar 

då säkerhet blir viktigt i en farlig miljö. Mot den övergripande koncernen så påverkar 

framgångsfaktorn en mer effektiv tillverkningsprocess på grund av minskade stopp 

samtidigt som kvalitén har de rätta förutsättningarna för att hålla en hög nivå. I samband 

med detta så påverkas också produktiviteten i positiv riktning vilket även medför 

möjligheten för en högre leveranssäkerhet. 

 

Den tredje framgångsfaktorn ständig utveckling mot säkrare och mer hållbar 

verksamhet kopplar samman med prestationsmåtten förslag på förbättrande åtgärder, 

miljöprestation, andel övningstimmar, restproduktion 12 månaders avyttring, antal år 

säkrad slaggavsättning, slaggavsättning i ”nya tillämpningar” och andel rapporter som 

leder till svaret ”föranleder ingen direkt åtgärd”. Framgångsfaktorn kopplar an till 

produktionens nyckeltal i form av att minska oplanerade produktionsstopp på grund av 

bland annat en högre säkerhet på arbetsplatsen. Detta kopplar även an till förlorad 

arbetstid på grund av olycka då en bättre säkerhet i arbetsmiljön bör reducera risken för 
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skador och andra oförutsedda händelser. På grund av en reduktion i olyckor så ökar 

även nöjdheten bland de anställda då hälsan står i fokus. Framgångsfaktorn förhåller sig 

till de koncernövergripande målen genom att skapa förutsättningar för en säkrare 

tillverkning både ur miljö- och personalaspekt. Produktiviteten kan öka i samband med 

en lägre mängd olyckor och oförutsedda stopp samtidigt som lönsamheten då får en 

möjlighet att öka. Ytterligare en aspekt som påverkar lönsamheten är en minskad 

energikonsumtion som kan relateras till ett ökat fokus på miljöarbetet. I samband med 

arbetet inom sektionen Restprodukter så ökar lönsamheten då bland annat en alternativ 

avsättning av slagg leder till att företaget inte behöver använda en deponi vilket 

resulterar i besparad skatt och andra avgifter. Den fjärde framgångsfaktorn Rätt 

beteende (ärlighet, omtanke, målmedvetenhet och hög samarbetsförmåga) saknar i vår 

mening direkta kopplingar då det blir lite långsökta kopplingar till framtagna 

prestationsmått. Vad som är viktigt blir istället att se den indirekta kopplingen som 

framgångsfaktorn har genomgående i hela Serviceorganisationen. Framgångsfaktorn går 

helt i enighet med den serviceanda som ska bli synonym med Serviceorganisationen. 

Genom att belysa denna framgångsfaktor så riktas även ett internt fokus på detta med 

förhoppningen om att det ska förbättras. En effekt av detta blir att 

Serviceorganisationens genomgående påverkan på produktionen och organisationen 

som helhet förbättras. En bra Serviceorganisation har en positiv påverkan på 

produktionen och detta är också enligt Servicechefen (18 mars, 2015) orsaken till 

Serviceorganisationens existens. 

 

5.4.2 Vad fångar modellen? 
Anthony & Govindarajan (2007) samt Alsyouf, (2006) tar upp hur styrningen i 

serviceorganisationer ofta skiljer sig från exempelvis tillverkande företag. Bland annat 

tar de upp svårigheten med kontroll och mätning av kvalité och effektivitet. Alsyouf 

(2006) pratar också specifikt om stödjande servicefunktioner och att det finns 

svårigheter med att skapa effektiva mätsystem för dessa eftersom de ofta är när 

relaterade med en produktion som påverkas av många faktorer och att detta gör det svårt 

att dra slutsatser kring effektivitet och kvalité på serviceorganisationens insats. 

Chefscontrollern (18 mars, 2015) berättar hur styrningen i dagsläget till stor del endast 

består av en omkostnadsbudget hos den interna Serviceorganisationen på Ovako. 

Parmenter (2007) nämner hur många företag med tiden börjat inse att budgetstyrning 

inte är tillräcklig då fokus hamnar på just kostnader istället för processen. Därmed 

försvinner andra aspekter från mätningen som exempelvis nyss nämnda kvalité och 
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effektivitet, men också produktivitet. Anell (1986) menar att det är viktigt att mäta detta 

och även servicemedvetenhet i en serviceorganisation som vill vara framgångsrik. Den 

modell som vi presenterar syftar bland annat till att fånga upp dessa aspekter genom ett 

genomtänkt urval av prestationsmått vilket visas genom den konceptuella modellen 

tidigare i arbetet.  

 

En fara som kan uppstå i interna serviceorganisationer är att det saknas en koppling 

mellan service och organisationens övergripande mål vilket gör att det blir viktigare att 

se organisationen som helhet istället för vad just service vill uppnå (Likierman, 2006) 

Grönroos (2008) och Normann (2000) belyser vikten av att identifiera kritiska faktorer 

som tillåter serviceorganisationen att lyckas och utforma verktyg för att kontrollera 

dessa. Chefscontrollern (5 februari, 2015) lyfter fram behovet av att få ner de 

koncernövergripande målen på servicenivå samtidigt som det vore nyttigt att se hur 

serviceorganisationen påverkar produktionen. Sektionscheferna på Säkerhet samt 

Fastighet & Media (20 mars, 2015) nämner samtidigt att det i dagsläget är svårt att få 

någon uppfattning angående kvalité och resultat i de olika aktiviteter och tjänster som 

Serviceorganisationen utför. Då ett prestationsmätningssystem, som Anthony och 

Govindarajan (2007) beskriver det, försöker implementera en organisations strategi 

genom en blandning av strategiska mått så kan vi snabbt dra slutsatsen att detta är ett 

styrverktyg som passar mycket bra in på situationen i den interna serviceorganisationen 

på Ovako.  

 

Traditionella finansiella mått är inte alltid stödjande för den avsedda strategin (Kaplan 

& Norton, 1996). I den här modellen har vi valt att enbart använda oss av icke-

finansiella mått då de strategier och framgångsfaktorer som identifierats hos 

Serviceorganisationen mer kopplar an till kundnöjdhet, kvalité och effektivitet i 

processer. Icke-finansiella mått tenderar enligt samma författare att bättre hålla fokus på 

dessa aspekter vilket vi även kan konstatera efter utformandet av den här modellen. 

Finansiella mått återfinns på övergripande nivå för produktionen och Ovako som helhet 

och även i samband med budgetuppföljning. Den interna servicefunktionens syfte är 

som vi beskrivit tidigare att vara ett stöd till kärnverksamheten, vilket enligt oss innebär 

att finansiella mått inte fyller sin funktion på samma sätt som icke-finansiella när det 

kommer till att mäta huruvida Servicefunktionen uppfyller sitt syfte på ett bra sätt. 
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Likierman (2006) menar att prestationsmått bör vara sofistikerade, vilket i hans mening 

innebär få till antalet men med en högre kvalité. Författaren trycker också på hur viktigt 

det är med jämförbarhet mot andra interna funktioner för att skapa en hälsosam intern 

konkurrens, något som Hoque (2006) refererar till som intern benchmarking. Vi 

samtycker med denna teori och har därför vid utformandet av modellen tänkt på att där 

det passar ha liknande mått på olika sektioner, vilket förhoppningsvis kommer leda till 

en hälsosam intern konkurrens. Detta gäller dock bara ett fåtal mått där de aktiviteter 

som kontrolleras går att jämföra trots att sektionernas arbetsuppgifter skiljer sig åt. 

Exempelvis arbetar både sektionerna Fastighet & Media samt Elektronik- och 

instrumentverkstad med förebyggande underhållsarbete vilket gör att ett mått som Andel 

akuta serviceuppdrag blir jämförbart till viss del. Genomsnittlig erfarenhet kan också 

jämföras mellan de olika sektionerna då det är ett mått av typen input vilket kopplas mer 

till resurserna än arbetsuppgifterna i de olika sektionerna. Precis som Likierman (2006) 

så är Catasús et al. (2008) inne på att begränsa antalet mått och fokusera på de som är 

mest relevanta. Olve, Roy och Wetter (1999) menar att antalet prestationsmått som bör 

användas varierar beroende på vilken nivå i verksamheten som avses och att antalet 

minskar ju lägre nivå som avses. De pratar 15-20 mått på en business unit-nivå och 10-

15 på enhetsnivå (vilket är den nivå som den interna Serviceorganisationen på Ovako 

faller in under). Catasús et al. (2008) hävdar också att det i en organisation som inte 

använt prestationsmått innan bör implementeras omkring fem stycken mått som har ett 

samband med framgången i organisationen. Utifrån dessa tankar har vi, med tanke på 

organisationsstrukturen i Serviceorganisationen, i den här modellen utformat sex 

stycken övergripande mått med koppling till framgångsfaktorer för hela enheten 

eftersom det inte existerat några mått här innan. Vi kompletterar sen dessa med två-tre 

prestationsmått på sektionsnivå vilket summerar upp till ett totalt antal av 18 mått i hela 

enheten. Detta är något högre än den nivå Olve, Roy och Wetter (1999) föreslår. Vi 

finner ändå antalet motiverat då det är en bred organisation med sex olika sektioner 

vilket innebär att antalet mått ökar i snabb takt då dessa prestationen ska mätas. Många 

använder begreppet KPI som ett slags samlingsuttryck för prestationsmått. Parmenter 

(2007) tar upp detta problem och att de prestationsmått som används ofta egentligen kan 

delas in i tre olika kategorier. Av de 18 prestationsmått i den här modellen klassas nio 

stycken som KRI, fyra stycken som PI och 5 stycken som KPI. Då syftena med de olika 

kategorierna skiljer sig från att vara kritiskt drivande (KPI) till att visa resultatet av 

aktioner (KRI) så har vi i den här modellen försökt hitta en balans mellan kategorierna 
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och på så sätt täcka både vad som är viktigt att göra samtidigt som det berättar resultatet 

av vad som gjorts. Att dela in måtten i olika nivåer bidrar dessutom till möjligheten för 

ledningen att prioritera och rikta resurser mellan de olika prestationsmåtten.  

 

Vid situationer där kunderna till Serviceorganisationen saknar andra alternativ, som i 

fallet med relationen mellan produktionen och den interna serviceorganisationen på 

Ovako, så är det av stor vikt att övervaka och säkerställa kvalitén i servicen för att inte 

skapa missnöje och osämja (Jääskeläinen, Laihonen och Lönnqvist, 2014). Detta fångar 

vi med hjälp av ett antal prestationsmått kopplade till kvalité i den här modellen. 

Samma författare bekräftar i sin artikel hur fokus för stödjande servicefunktioner riktas 

mot just kundperspektivet men också att kunden i hög grad kan ha en inverkan på 

kvalitén i de utförda tjänsterna genom exempelvis sitt beteende och vilja att samarbeta i 

utförandet av servicen. Därför innebär en kundorienterad prestationsmätning så mycket 

mer än att bara mäta kundnöjdhet vilket vi försöker fånga i modellen genom 

prestationsmått kopplade till hög tillgänglighet, leverera rätt service i rätt tid, med rätt 

kvalité och rätt beteende som alla har ett kundorienterat fokus. 

 
Merchant (2006) diskuterar hur svårt det är att utforma bra prestationsmått som han 

kallar det. Författaren menar att för att ett prestationsmått ska kunna ses som bra och 

effektivt ska sex kriterier uppfyllas. På grund av att det är komplicerat att hitta 

prestationsmått som uppnår alla dessa kriterier så föreslår författaren att fokus istället 

bör läggas på att ta fram en samling mått för att på så vis kunna möta alla kriterier. 

Detta är något som vi haft i åtanke under skrivandets gång och väljer därför att ställa vår 

modell mot framtagna kriterierna för att på så sätt se hur modellen bra modellen är 

enligt Merchant (2006). Det första kriteriet som författaren nämner är kongruens och 

handlar om att prestationsmåtten ska överensstämma med de övergripande målen för 

organisationen. Detta är något som vi ibland annat tydliggör i figur 8 och 9 samt att det 

diskuteras under avsnittet kausala samband. Kopplingen till relevanta framgångsfaktorer 

har varit av högsta vikt under framtagningen av prestationsmåtten. Kontrollerbarhet 

syftar till att den som är ansvarig för ett mål måste kunna påverka själva 

prestationsmåttet relaterat till målet. Vi har avsett att uppfylla detta kriterium genom att 

sätta prestationsmått på övergripande servicenivå och bryta ner dessa på sektionsnivå 

för att på så vis tydliggöra kopplingen som varje sektion har till målsättningen på 

övergripande servicenivå. Detta påverkar även förståelsen som är ett annat kriterium 

genom att nedbrytningen tydliggör kopplingen varje sektion har till måtten och det 
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framgår därmed också tydligare vad som ska göras för att påverka måluppfyllnad. Detta 

går även i linje med Hope och Fraser (2003) som beskriver vikten av att involvera 

personal i ”frontlinjen” högre upp i styrningen genom att tydliggöra kopplingen mellan 

mål, mått och strategier. Ytterligare en effekt av nedbrytningen av framgångsfaktorer 

och prestationsmått blir att tiden mellan prestationen och återkoppling minskar vilket 

motsvarar kriteriet punktlighet. Detta påverkar enligt Merchant (2006) 

motivationsfaktorn hos de anställda vilket i sin tur kommer att vidare öka Serviceandan 

då de anställda får en ökad uppskattning och därigenom påverkas sannolikt 

produktionens syn på Servicesektionen. De framtagna prestationsmåtten är i enighet 

med Merchant (2006) noggrant uttalade för att behålla det viktiga informationsvärdet 

som varje prestationsmått innehar, denna diskussion framgår tydligare i avsnitten som 

berör respektive prestationsmått för att minimera risken för oklarheter. Vad gäller 

kostnadseffektiviteten så är viktigt att prestationsmåtten inte är kostsamma i förhållande 

till nyttan de inbringar enligt Merchant (2006). Genom att måtten är relaterade till 

prestationer som redan noteras i dagsläget så krävs minimalt extraarbete. Vi anser att 

nyttan överväger kostnaden för detta extraarbete då en tydlig och mer sammankopplad 

Serviceorganisation blir resultatet.  
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6 Slutsats 
I följande avslutningskapitel presenterar vi studiens slutsatser med utgångspunkt i  den 

frågeställning och syfte som presenterades i det inledande kapitlet.   

 

Hur kan en modell för styrning av serviceorganisationen på Ovako se ut som möjliggör 

en mer integrerad och effektiv styrning i skenet av organisationsförändringen som 

skett? 

 
En modell för styrning av serviceorganisationen på Ovako kan se ut som figuren nedan. 

Vi har genom intervjuer identifierat och kartlagt kritiska framgångsfaktorer för 

Serviceorganisationen. Utifrån dessa har vi designat en styrmodell bestående av 18 

stycken prestationsmått som avser att möjliggöra en mer integrerad och effektiv 

styrning i skenet av organisationsförändringen som skett. 

 

 
Figur	  10.	  Framtagen	  modell 

 
Den här modellen förbättrar styrningen i den interna serviceorganisationen i jämförelse 

med den enklare typ av budgetstyrning som tidigare var det enda styrverktyget. Genom 
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att använda sig av icke-finansiella prestationsmått likt de i modellen fångar vi nu 

kvalité, effektivitet och produktivitet på ett sätt som tidigare inte kunde göras i samma 

utsträckning. Modellen möjliggör en ökad kontroll på prestationer kopplade till de 

kritiska framgångsfaktorerna på både övergripande och sektionsnivå. Den ger också en 

tydligare koppling mellan de anställdas dagliga arbetsuppgifter och den övergripande 

strategin i företaget. På grund av att vi fångar fler aspekter än bara den finansiella med 

ovanstående modell, vilket var fallet med en enkel budget, så blir styrningen också mer 

effektiv. 

 

Modellen bidrar också till en ökad integration med den övriga verksamheten. Detta då 

den inkluderar Serviceorganisationen i den gemensamma verksamhets- och 

styrfilosofin, vilket är ett av målen i företaget, då vi i figur 8 och 9 visar på 

integrationen med produktionens prestationsmätning och företagets övergripande mål. 

Här är det möjligt att se hur framgångsfaktorerna, vilka prestationsmåtten är baserade 

på, har påverkan på prestationen i de producerande enheterna samt hur dem kopplar an 

till övergripande mål i företaget. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
 

Ett förslag till en framtida studie skulle kunna vara att inkludera finansiella 

prestationsmått i den redan framtagna modellen då vi valt att bortse från det i denna 

studie. Det kan vara intressant att se om och i så fall vilken effekt ett inkluderande av 

finansiella mått skulle kunna få. Då vår studie enbart fokuserat på 

Serviceorganisationen så skulle även förslagsvis andra organisationer eller enheter 

kunna studeras med samma syfte. Detta skulle vidare kunna förbättra resultatet av 

effektiviseringsprogrammet OPEX och innebära en än mer kontrollerad styrning. 

Undersökningen skulle också kunna göras på liknande serviceorganisationer i andra 

företag för att se om liknande modeller kan tas fram och skapa en ökad integration 

styrningsmässigt. Genom vidare studier skulle då validitet skapas för vår framtagna 

modell.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A - Första Besöket 5 februari 
 
Syften som fanns med det första besöket på Ovako AB var följande: 

 

• Få en inblick i hur verksamheten är organiserad i dagsläget. 

• Vad historien bakom företaget är samt dess mål. 

• Varför är arbetet viktigt för Ovako? 

• Enas om en problemformulering och inriktning på arbetet. 

• När ska vi genomföra kommande besök. 

 

Frågor vi använde oss av under besöket 

 

Allmänt: 

Vad är er bakgrund? 

 

Organisationen: 

Hur är serviceenheterna organiserade i dagsläget? 

Vilka enheter ingår i Serviceorganisationen? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B – Intervjumall Controllerchef och Servicechef 
 
Vad är din roll inom företaget? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur stor grupp ansvarar du för? 
 
Vad är gruppens arbetsuppgifter? 
 
Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna inom just Din enhet?  
 
Vad är målbilden med serviceenheten? 
 
Finns det några tydliga arbetsbeskrivningar för de olika tjänsterna som utförs inom 
respektive enhet? 
 
Vad skulle Ni säga att kärnkompetensen för serviceavdelningen är?  
 
Sätter ni upp några mål veckovis/månadsvis eller liknande? Om ja, hur följer man upp 
måluppfyllelsen och brukar målen uppnås? Tror Du att det skulle bli bättre om man 
använde sig av prestationsmått för att aktivt mäta prestationen i varje enhet?  
 
Finns det någon form av belöningssystem inom serviceenheten? Bonus, 
prestationsbaserad, koncernbaserad? 
 
På vilket sätt arbetar ni med att förtydliga kopplingen mellan den anställdes dagliga 
arbete och den övergripande strategin? 
 
Har ni några mätetal eller KPIer i dagsläget inom serviceområdet? 

• Om ja, hur är dessa utformade? 
• Om nej, vad tycker Ni är problemet med att inte ha några KPIer? 

 
Hur är relationen mellan ledning och den interna personalen? Nyckelleverantörer? 
Fackföreningar? 
 
Har de anställda tillgång till information om organisationen, exempelvis uppbyggnad, 
mål och förväntningar? 
 
Hur ofta har ni möten mellan de olika enheterna inom service? Är någon representant 
från produktionen delaktig vid dessa? Vad brukar dessa möten handla om rent generellt? 
 
Hur ser kontakten ut med produktionen från respektive enhet?  
 
Är det något i relationen/samarbetet som inte fungerar riktigt i dagsläget? 
 
Hur arbetar Ni i dagsläget för att vårda och utveckla relationen med produktionen? 
 
Hur och i vilka faser interagerar ni med produktionen, kan man peka på några som är 
mer kritiska än andra?  
 



  
 

III 

Har du funderat någonting kring hur man kan gå tillväga för att engagera de anställda 
för att öka produktiviteten? 
 
Använder ni er av Budgetstyrning eller hur ser ekonomistyrningen ut? Vad är problemet 
med den nuvarande styrningen? 
 
Vad är det för information som ni inte får ut med dagens styrning, men som ni skulle 
vilja ha? Exempelvis vad gäller kvalite, effektivitet och produktivitet etc. 
 
Tas det betalt internt för de tjänster som service utför eller hur fungerar det? 
 
Kan man se serviceenheten som ett expense center? Dvs att man bara mäter inputs i 
monetära termer (Kostnader) och inte output. 
 
Hur fördelas kostnaderna? På varje enskild enhet eller på servicen totalt? 
 
Hur upplever ni att feedbacken är på de tjänster som ni i serviceorganisationen utför? 
 
Kan ni i dagsläget på något vis säkerställa att de tjänster som utförs behåller samma 
eller motsvarande kvalité över tiden?  
 
Hur tror ni att de anställda påverkas av att det inte finns några prestationsmått i 
dagsläget? 
Vilka effekter tror ni att införande av prestationsmått skulle ge? Ökad motivation, högre 
kvalité på utförda tjänster etc.? 
 
Finns det några strategiska tankar bakom uppbyggnaden av den nya 
organisationskartan? (Hur ser ansvarsfördelingen ut? Beslutsfattning?) 
 
Finns det några nackdelar enligt Er med att serviceenheten styrs centralt till skillnad 
från att delarna är mer självstyrande? 
 
Har Ni märkt någon skillnad sedan omorganisationen? (Några problem eller flyter det 
på bra?) 
 
Använder Ni er av SLA (Service Level Agreement) för att fastslå vad som ska göras, 
när det ska göras och vad förväntningarna är? 
 
Har ni utfört några åtgärder för att öka servicemedvetenheten hos personalen? 
 
Anser Ni att servicenivån är på rätt nivå? Får man det som krävs av serviceenheterna? 
Får man den service som efterfrågas? 
 
Vilka enheter är “bra”? Har ni några jämförande punkter? Vilka enheter är bara en 
fingergissning på vad det kostar mot externa?  
 
Vad mäter man just nu? Vad är det som fattas enligt er? Några exempel? Exempelvis 
transport/logistik, någon form av leveranssäkerhetsmått eller liknande? Materialet 
transporteras i tid etc.  
 
Hur ser uppföljningsprocessen ut i dagsläget på de mått som finns? (frekvens, metod) 



  
 

IV 

Bilaga C – Intervjumall Controller Service 
Vad är din roll inom företaget? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur stor grupp ansvarar du för? 
 
Vad är gruppens arbetsuppgifter? 
 
Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna inom just Din enhet? 
 
Finns det några tydliga arbetsbeskrivningar för de olika tjänsterna som utförs inom 
respektive enhet? 
 
Sätter ni upp några mål veckovis/månadsvis eller liknande? Om ja, hur följer man upp 
måluppfyllelsen och brukar målen uppnås? Tror Du att det skulle bli bättre om man 
använde sig av prestationsmått för att aktivt mäta prestationen i varje enhet? 
  
Har ni några mätetal eller KPIer i dagsläget inom serviceområdet? 

• Om ja, hur är dessa utformade? 
• Om nej, vad tycker Ni är problemet med att inte ha några KPIer? 

 
Hur är relationen mellan ledning och den interna personalen? Nyckelleverantörer? 
Fackföreningar? 
 
Har de anställda tillgång till information om organisationen, exempelvis uppbyggnad, 
mål och förväntningar? 
 
Hur ofta har ni möten mellan de olika enheterna inom service? Är någon representant 
från produktionen delaktig vid dessa? Vad brukar dessa möten handla om rent generellt? 
 
Har du funderat någonting kring hur man kan gå tillväga för att engagera de anställda 
för att öka produktiviteten? 
 
Hur upplever ni att feedbacken är på de tjänster som ni i serviceorganisationen utför? 
 
Kan ni i dagsläget på något vis säkerställa att de tjänster som utförs behåller samma 
eller motsvarande kvalité över tiden?  
 
Hur tror ni att de anställda påverkas av att det inte finns några prestationsmått i 
dagsläget? 
 
Vilka effekter tror ni att införande av prestationsmått skulle ge? Ökad motivation, högre 
kvalité på utförda tjänster etc.? 
 
Vad mäter man just nu? Vad är det som fattas enligt er? Några exempel? Exempelvis 
transport/logistik, någon form av leveranssäkerhetsmått eller liknande? Materialet 
transporteras i tid etc.  
 
Hur och i vilka faser interagerar ni med produktionen, kan man peka på några som är 
mer kritiska än andra? 



  
 

V 

 
Använder ni er av Budgetstyrning eller hur ser ekonomistyrningen ut? 
 
Vad är det för information som ni inte får ut med dagens styrning, men som ni skulle 
vilja ha? Exempelvis vad gäller kvalite, effektivitet och produktivitet etc. 
 
Tas det betalt internt för de tjänster som service utför eller hur fungerar det? 
 
Hur fördelas kostnaderna? På varje enskild enhet eller på servicen totalt? 
 
Vilka enheter är “bra”? Har ni några jämförande punkter? Vilka enheter är bara en 
fingergissning på vad det kostar mot externa? 
 
Kan man se serviceenheten som ett expense center? Dvs att man bara mäter inputs i 
monetära termer (Kostnader) och inte output. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VI 

Bilaga D – Intervjumall Logistikchef 
 
Vad är din roll inom företaget? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur stor grupp ansvarar du för? 
 
Vad är gruppens arbetsuppgifter? 
 
Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna inom just Din enhet? 
 
Finns det några tydliga arbetsbeskrivningar för de olika tjänsterna som utförs inom 
respektive enhet? 
 
Sätter ni upp några mål veckovis/månadsvis eller liknande? Om ja, hur följer man upp 
måluppfyllelsen och brukar målen uppnås? Tror Du att det skulle bli bättre om man 
använde sig av prestationsmått för att aktivt mäta prestationen i varje enhet? 
  
Har ni några mätetal eller KPIer i dagsläget inom serviceområdet? 

• Om ja, hur är dessa utformade? 
• Om nej, vad tycker Ni är problemet med att inte ha några KPIer? 

 
Hur är relationen mellan ledning och den interna personalen? Nyckelleverantörer? 
Fackföreningar? 
 
Har de anställda tillgång till information om organisationen, exempelvis uppbyggnad, 
mål och förväntningar? 
 
Hur ofta har ni möten mellan de olika enheterna inom service? Är någon representant 
från produktionen delaktig vid dessa? Vad brukar dessa möten handla om rent generellt? 
 
Har du funderat någonting kring hur man kan gå tillväga för att engagera de anställda 
för att öka produktiviteten? 
 
Hur upplever ni att feedbacken är på de tjänster som ni i serviceorganisationen utför? 
 
Kan ni i dagsläget på något vis säkerställa att de tjänster som utförs behåller samma 
eller motsvarande kvalité över tiden?  
 
Hur tror ni att de anställda påverkas av att det inte finns några prestationsmått i 
dagsläget? 
 
Vilka effekter tror ni att införande av prestationsmått skulle ge? Ökad motivation, högre 
kvalité på utförda tjänster etc.? 
 
Hur och i vilka faser interagerar ni med produktionen, kan man peka på några som är 
mer kritiska än andra? 
 
Har ni utfört några åtgärder för att öka servicemedvetenheten hos personalen? 
 



  
 

VII 

Finns det några strategiska tankar bakom uppbyggnaden av den “nya” 
organisationskartan? (Hur ser ansvarsfördelingen ut? Beslutsfattning?) 
 
Finns det några nackdelar enligt Er med att serviceenheten styrs centralt till skillnad 
från att delarna är mer självstyrande? 
 
Har Ni märkt någon skillnad sedan omorganisationen? (Några problem eller flyter det 
på bra?) 
 
Använder Ni er av SLA (Service Level Agreement) för att fastslå vad som ska göras, 
när det ska göras och vad förväntningarna är? 
 
Vad är målbilden med serviceenheten? 
 
Anser Ni att servicenivån är på rätt nivå? Får man det som krävs av serviceenheterna? 
Får man den service som efterfrågas? 
 
Vilka enheter är “bra”? Har ni några jämförande punkter? Vilka enheter är bara en 
fingergissning på vad det kostar mot externa? 
 
Vad skulle Ni säga att kärnkompetensen för serviceavdelningen är?   
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

Bilaga E – Intervjumall Produktionschef Stål- och Valsverk 
 
Vad är din roll inom företaget? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur stor grupp ansvarar du för? 
 
Vad är gruppens arbetsuppgifter? 
 
Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna inom just Din enhet? 
 
Finns det några tydliga arbetsbeskrivningar för de olika tjänsterna som utförs inom 
respektive enhet? 
 
Sätter ni upp några mål veckovis/månadsvis eller liknande? Om ja, hur följer man upp 
måluppfyllelsen och brukar målen uppnås? Tror Du att det skulle bli bättre om man 
använde sig av prestationsmått för att aktivt mäta prestationen i varje enhet? 
  
Har ni några mätetal eller KPIer i dagsläget inom serviceområdet? 

• Om ja, hur är dessa utformade? 
• Om nej, vad tycker Ni är problemet med att inte ha några KPIer? 

 
Hur är relationen mellan ledning och den interna personalen? Nyckelleverantörer? 
Fackföreningar? 
 
Har de anställda tillgång till information om organisationen, exempelvis uppbyggnad, 
mål och förväntningar? 
 
Hur ofta har ni möten mellan de olika enheterna inom service? Är någon representant 
från produktionen delaktig vid dessa? Vad brukar dessa möten handla om rent generellt? 
 
Har du funderat någonting kring hur man kan gå tillväga för att engagera de anställda 
för att öka produktiviteten? 
 
Hur upplever ni att feedbacken är på de tjänster som ni i serviceorganisationen utför? 
 
Kan ni i dagsläget på något vis säkerställa att de tjänster som utförs behåller samma 
eller motsvarande kvalité över tiden?  
 
Hur tror ni att de anställda påverkas av att det inte finns några prestationsmått i 
dagsläget? 
 
Vilka effekter tror ni att införande av prestationsmått skulle ge? Ökad motivation, högre 
kvalité på utförda tjänster etc.? 
 
Hur och i vilka faser interagerar ni med produktionen, kan man peka på några som är 
mer kritiska än andra? 
 
Använder Ni er av SLA (Service Level Agreement) för att fastslå vad som ska göras, 
när det ska göras och vad förväntningarna är? 



  
 

IX 

 
Vad är målbilden med serviceenheten enligt produktionen? 
 
Hur och i vilka faser interagerar ni med serviceenheten, kan man peka på några som är 
mer kritiska än andra? 
 
Anser Ni att servicenivån är på rätt nivå? Får man det som krävs av serviceenheterna? 
Får man den service som efterfrågas? 
 
Vad tycker Du om den service som ges? Hur ser kostnaderna ut för de olika 
servicefunktionerna? Mäter Ni inom produktionen den service Ni får på något sätt?  
 
Hur mäter ni produktionen och dess prestation? Använder ni er av prestationsmått och 
KPI:er eller hur utvärderas prestationen? 
  
Vad skulle Ni säga att kärnkompetensen för serviceavdelningen är? Vad skulle Ni säga 
att det viktigaste är för er med serviceavdelningen?  
 
Kan du beskriva de produktionsstrategiska målen? 
 
På vilket sätt arbetar ni med att förtydliga kopplingen mellan den anställdes dagliga 
arbete och den övergripande strategin? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

X 

Bilaga F – Intervjumall Produktionschef Rör & Ring 
Vad är din roll inom företaget? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur stor grupp ansvarar du för? 
 
Vad är gruppens arbetsuppgifter? 
 
Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna inom just Din enhet, vad är viktigt för att ni 
ska lyckas? 
 
Finns det några tydliga arbetsbeskrivningar för de olika tjänsterna som utförs inom er 
enhet? 
 
Sätter ni upp några mål veckovis/månadsvis eller liknande? Om ja, hur följer man upp 
måluppfyllelsen och brukar målen uppnås?  
  
Hur är relationen mellan ledning och den interna personalen? Nyckelleverantörer? 
Fackföreningar? 
 
Har de anställda tillgång till information om organisationen, exempelvis uppbyggnad, 
mål och förväntningar? 
 
Hur ofta har ni möten med de olika enheterna inom service? Vad brukar dessa möten 
handla om rent generellt? 
 
Har du funderat någonting kring hur man kan gå tillväga för att engagera de anställda 
för att öka produktiviteten? 
 
Hur upplever ni att feedbacken är på de tjänster som serviceorganisationen utför? 
 
Kan ni i dagsläget på något vis säkerställa att de tjänster som utförs behåller samma 
eller motsvarande kvalité över tiden?  
 
Vilka effekter tror ni att införande av prestationsmått skulle ge? Ökad motivation, högre 
kvalité på utförda tjänster etc.? 
 
Använder Ni er av SLA (Service Level Agreement) för att fastslå vad som ska göras, 
när det ska göras och vad förväntningarna är? 
 
Vad är målbilden med serviceenheten enligt produktionen? 
 
Hur och i vilka faser interagerar ni med serviceenheten, kan man peka på några som är 
mer kritiska än andra? 
 
Anser Ni att den utförda servicen är på rätt nivå? Får man det som krävs av 
serviceenheterna? Får man den service som efterfrågas? 
 



  
 

XI 

Hur ser kostnaderna ut för de olika servicefunktionerna? Mäter Ni inom produktionen 
den service Ni får på något sätt?  
 
Hur mäter ni produktionen och dess prestation? Använder ni er av prestationsmått och 
KPI:er eller hur utvärderas prestationen? 
  
Vad skulle Ni säga att kärnkompetensen för serviceavdelningen är? Vad skulle Ni säga 
att det viktigaste är för er med serviceavdelningen?  
 
Kan du beskriva de produktionsstrategiska målen? 
 
På vilket sätt arbetar ni med att förtydliga kopplingen mellan den anställdes dagliga 
arbete och den övergripande strategin? Finns det tydligt strategiskt beskrivet hur den 
övergripande visionen för Ovako (Ett ovako, effektivare processer etc.) ska uppnås i er 
verksamhet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

XII 

Bilaga G – Intervjumall Sektioner 
Vad är din roll inom företaget? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur stor grupp ansvarar du för? 
 
Vad är gruppens arbetsuppgifter? 
 
Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna inom just Din enhet? 
 
Finns det några tydliga arbetsbeskrivningar för de olika tjänsterna som utförs inom 
respektive enhet? 
 
Sätter ni upp några mål veckovis/månadsvis eller liknande? Om ja, hur följer man upp 
måluppfyllelsen och brukar målen uppnås? Tror Du att det skulle bli bättre om man 
använde sig av prestationsmått för att aktivt mäta prestationen i varje enhet? 
  
Har ni några mätetal eller KPIer i dagsläget inom serviceområdet? 

• Om ja, hur är dessa utformade? 
• Om nej, vad tycker Ni är problemet med att inte ha några KPIer? 

 
Hur är relationen mellan ledning och den interna personalen? Nyckelleverantörer? 
Fackföreningar? 
 
Har de anställda tillgång till information om organisationen, exempelvis uppbyggnad, 
mål och förväntningar? 
 
Hur ofta har ni möten mellan de olika enheterna inom service? Är någon representant 
från produktionen delaktig vid dessa? Vad brukar dessa möten handla om rent generellt? 
 
Har du funderat någonting kring hur man kan gå tillväga för att engagera de anställda 
för att öka produktiviteten? 
 
Hur upplever ni att feedbacken är på de tjänster som ni i serviceorganisationen utför? 
 
Kan ni i dagsläget på något vis säkerställa att de tjänster som utförs behåller samma 
eller motsvarande kvalité över tiden?  
 
Hur tror ni att de anställda påverkas av att det inte finns några prestationsmått i 
dagsläget? 
 
Vilka effekter tror ni att införande av prestationsmått skulle ge? Ökad motivation, högre 
kvalité på utförda tjänster etc.? 
 
Hur och i vilka faser interagerar ni med produktionen, kan man peka på några som är 
mer kritiska än andra? 
 
Har ni utfört några åtgärder för att öka servicemedvetenheten hos personalen? 
 



  
 

XIII 

Bilaga H – Prestationsmått Restprodukter 

 
 


