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Bakgrund: Ökad decentralisering och ökade krav på kostnadseffektivitet har 

tillsammans med andra faktorer gjort att företag med global produktionsstrategi möter 

nya utmaningar när det kommer till att utforma prestationsmätningssystem. Få studier 

har gjorts i syfte att belysa hur ett vertikalt och horisontellt styrningsperspektiv kan 

användas för att utforma en effektiv prestationsmätning inom företag med global 

produktionsstrategi. Genom att möjliggöra integrering av ett vertikalt och horisontellt 

styrperspektiv kring prestationsmätning görs ett försök att lösa de utmaningar som finns 

kring att styra företag med global produktion.  

Syfte: Syftet med studien är att genom kartläggning, och jämförelse av 

prestationsmätning inom tre företag med global produktionsstrategi identifiera aspekter 

för en effektiv prestationsmätning med vertikal och horisontell styrning. Aspekterna 

ämnar mynna ut i en empiriskt förankrad referensram gällande prestationsmätning för 

företag med en global produktionsstrategi.  

Metod: Studien är en kvalitativ flerfallstudie på tre globala produktionsföretag. 

Teoretiskt material sammanställdes till en konceptuell modell som låg till grund för 

empiriinsamlingen. Datainsamlingen har skett genom intervjuer med personal på 

fallföretagen samt interna och externa dokument.  

Slutsats: Värdeskapande genom standardiserade produktionssystem har identifierats 

som viktigt för att kunna vara kostnadseffektiv med en global produktion. Dessutom blir 

en nedbrytning av vision och strategi och informationsutbyte mellan enheter viktigt för 

att skapa en likartad struktur i prestationsmätningen. För en effektiv styrning krävs även 

en mix av mått som även kan användas för jämförelser. Prestationsmätningen kan 

visualiseras med hjälp av ett kommunikationsverktyg som sammanlänkar olika enheter 

och möjliggör beslutsfattande på olika nivåer.  
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Abstract 

Master Thesis, 30hp, School of Business and Economics, Linnaeus University, 
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Authors: Martin Johansson and Mattias Nyd 

Examiner: Fredrik Karlsson 

Title: Performance measurement in companies with a global production strategy 

Keywords: Global production strategy, decentralization, vertical and horizontal 

management, performance measurement, KPI, dashboard.  

 

Background: An increased amount of decentralized production and cost efficiency has 

together with several other factors led to that companies with a global production 

strategy are facing new challenges when it comes to developing a performance 

measurement system. There is limited research in this area regarding how a vertical and 

horizontal management perspective can be used in order to successfully develop a 

performance measurement system for companies with a global production strategy.  

Purpose: The purpose of the study is through mapping and comparing of performance 

measurement, within three companies with a global production strategy; identify aspects 

needed for an efficient performance measurement with vertical and horizontal 

management. The aspects aim to build an empirical based framework for performance 

measurement regarding companies with a global production strategy.  

Method: This study is a qualitative multiple case study on three different companies. 

The theoretical foundation was compiled in a conceptual model which later was used to 

gather the empirical data. The gathering of data has been done through interviews on the 

companies and by studying internal and external documents.  

Conclusion: Creation of value through standardisation of production systems has been 

identified as one important aspect in order to cost effective. Further is the breakdown of 

vision and strategy important to create a similar structure of the performance 

measurement system. In order to manage effectively, a mix of performance measure is 

needed which also can be used for comparison. Performance measurement can be 

visualized by a communication tool which connects business units and enables decision 

making on different levels.  
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet ger en introduktion till ämnesvalet och studiens bakgrund. 

Avsnittet syftar till att beskriva kontexten för företag med global produktionsstrategi 

och hur de använder prestationsmätning i sin styrning. Bakgrunden följs av en 

problemdiskussion som mynnar ut i studiens problemformulering och syfte.  

 

1.1 Introduktion  
Under hård konkurrens och med ständiga förändringar tvingas företag utveckla sina 

affärsstrategier för att vara fortsatt konkurrenskraftiga i en alltmer global värld. 

Samtidigt har möjligheten att tillverka globalt skapat nya förutsättningar för att utveckla 

en global produktionsstrategi. Utvecklingen påverkar Sverige som behöver en väl 

fungerade fungerande tillverkningsindustri då den skapar jobb och export som bidrar till 

att betala samhällets välfärd. För att stärka svenska företags globala konkurrenskraft 

krävs därför en väl utformad styrning och prestationsmätning, vilket gör området 

särskilt intressant att studera. Därför togs en initial kontakt med Volvo CE som visade 

intresse och beskrev att de ville undersöka området för att förbättra sitt system. Därefter 

togs även kontakt med Scania och Alfa Laval som också fann området intressant. 

Tidigare forskning på området visar att det finns ett generellt kunskapsgap gällande hur 

företag med en global produktionsstrategi utformar sin prestationsmätning (Dossi & 

Patelli 2010, 499; Sriyogi, 2012, 52; Gopal & Thakkar 2012, 519-520; Gunasekaran & 

Kobu 2007, 2822; Gunasekaran, Patel & McGaughey 2004, 334; Zaman & Ahsan 2014, 

590; Cao, Zhao, Yang & Xiong 2015, 4104). Studier har också främst utförts på 

enskilda företag men det saknas forskning på flera tillverkande företag kring hur 

prestationsmätningssystemen kan utformas för att möjliggöra en integrering av den 

vertikala och den flödesprocessorienterade styrningen. Den här uppsatsen kommer 

därför behandla företag med global produktionsstrategi och hur prestationsmätningen 

kan utformas för att möjliggöra en integrering av den vertikala och horisontella 

styrningen med de utmaningar som det innebär.                    
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1.2 Bakgrund 
Under framförallt slutet av 80-talet och senare växte intresset fram kraftigt för att 

decentralisera produktionssystem i takt med den tekniska utvecklingen (Alessio, 

Barcelli, & Bemporad 2011, 705). Decentralisering beskrivs av Gosselin (2011, 264) 

som i vilken utsträckning nyckelbeslut tas av chefer som arbetar inom olika delar av 

organisationen. Stora tillverkande företag har under de senaste åren fått anpassa sig till 

ökad konkurrens, teknologisk utveckling och nya marknader för att kunna vara 

konkurrenskraftiga på lång sikt (Huyett & Viguerie 2005, 1). Dessutom har stora 

organisationer idag sin produktion spridd över ett stort geografiskt område där varje 

fabrik är till exempel utformad för ett verksamhetsspecifikt ändamål (Miltenburg 2015, 

3174; Alessio, Barcelli & Bemporad 2011, 705). En global verksamhet medför att den 

övergripande affärsstrategin behöver brytas ned till nationella strategier till exempel för 

en enhet på en viss marknad (Porter, 2004, 294). Strategin för en viss enhet ska sedan 

möjliggöra att skapa en konkurrensfördel på de olika marknaderna som organisationen 

valt att vara verksamma på, exempelvis en försäljnings- eller produktionsstrategi 

(Anthony et al. 2014, 149). En geografisk spridning kan bero på flera orsaker som till 

exempel närvaro på regionala marknader, närhet till råmaterial, tillgång till billig 

arbetskraft eller nödvändiga leverantörer (Miltenburg 2015, 3175).  

 

En decentraliserad produktion kan enligt Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & 

Nilsson (2014, 197) bidra till förbättrad kvalitét på beslutsfattandet när högre chefer 

skiftar från operationell till taktisk eller strategisk nivå. Organisationsstrukturen 

möjliggör också specialisering på olika avdelningar, vilket kan medföra skalfördelar 

eftersom specialiseringen medför lägre totala kostnader för organisationen (Anthony et 

al. 2014, 196). En ökad grad av decentralisering inom företag med global 

produktionsstrategi kräver en modern verksamhetsstyrning som kan möjliggöra 

beslutsfattande för att organisationen eventuellt ska röra sig mot samma mål (Sandell, 

Athans, Varaiya & Safonom 1978, 108). För att kunna styra mot samma mål anser 

Gunasekaran, Williams och McGaughey (2005, 523) att det blivit strategiskt viktigt att 

styra organisationens hela försörjningskedja för att kunna förhålla sig till alla faktorer 

som påverkar ett företag med global produktionsstrategi. Det har lett till en utveckling 

som innebär att fokus skiftat från ett fabriksnivåperspektiv till ett perspektiv som 

omfattar hela försörjningskedjan på företagsnivå och mellan fristående företag. En 

utmaning för företag som har en geografisk spridning på sin verksamhet är då att 
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utforma organisationens styrning för att få en gemensam syn och koordinera 

beslutsfattandet inom olika organisatoriska nivåer och enheter inom den nu globala 

organisationen (Sandell et. al 1978, 108; Sillanpää 2015, 290-292).  

 

Under den senaste tiden har framsteg inom teknologi och informationssystem skapat 

ökad potential att underlätta koordineringen mellan olika avdelningar och därmed 

möjligheten att skapa en integrerad styrning av hela försörjningskedjan (Erkan & 

Akyuz, 2010, 5138). För att lyckas med det och för att få varje del i processen att 

fungera krävs ett väl utformat prestationsmätningssystem som bland annat kan fånga 

upp undermåliga prestationer. Genom att jämföra utfallet av valda prestationsmått mot 

lämpliga standardnivåer kan chefer utvärdera organisationens prestationer (Anthony et 

al. 2014, 385). Prestationsmätning definieras enligt Neely, Gregory & Platts (1995, 80) 

som: 

 

“...the process of quantifying the efficiency and effectiveness of 

action”  

 

Prestationsmätningens syfte är enligt Simons (2014, 71) att tillåta styrning som går från 

att innefatta intuition till en mer fakta- och databaserad styrning. Ytterligare ett syfte är 

att prestationsmätningen kan användas för att övervaka och implementera en 

organisations olika strategier (Simons 2014, 26; Anthony et al. 2014, 385). Strategin är i 

sin tur grunden för en effektiv prestationsmätning och ett väl fungerande kontrollsystem 

(Simons 2014, 26). Prestationsmätningen kan I sin tur delas upp i operativ, taktisk och 

strategisk styrning, där den sistnämnda använder sig av aggregerade och finansiella mått 

(Lindvall 2011, 55). Finansiella mått är ofta mer användbara på högre hierarkiska nivåer 

medan icke-finansiella mått har större inverkan på beslutsfattandet på lägre nivåer 

(Anthony et. al 2014, 396). Ett prestationsmått definieras enligt Neely, Gregory och 

Platts (1995, 80) som: 

 

 “...a metric used to quantify the efficieny and/or effectiveness of 

an action”  
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Prestationsmått ger enligt Anthony et al. (2014, 385) värdefull information kring om de 

anställdas ansträngningar är lyckosamma eller inte, vilket kan användas för att skapa 

lärande och motivation inom organisationen. Neel, Gregory och Platts (1995, 82) anser 

att prestationsmått måste positioneras i en strategisk kontext eftersom de influerar vad 

människor gör och först då kan hjälpa till att uppfylla strategin. En typ av mått som 

används för att förverkliga strategin är en key performance indicator (KPI) som mäter 

de aspekter av en organisations prestationer som är mest kritiska för nuvarande och 

framtida framgång (Parmenter (2015, 3).  

 

Mängden och kvalitén på informationen inom en organisation kan ha inverkan på hur 

väl den presterar. Chefer med för lite och bristfällig information tvingas ofta lita på sin 

egen intuition vid beslutsfattande och om det finns tillräckligt med information kan den 

istället bearbetas för att ta bättre beslut och enklare planera för framtiden (Simons, 

2014, 71). För att stödja prestationer i en försörjningskedja krävs en integration av 

information, människor och teknologi nämner Singhry & Siew (2015, 1). Ett sätt att 

integrera och visualisera styrningen i form av prestationsmått för beslutsfattare inom 

tillverkningsindustrin är genom att använda olika verktyg för att presentera data 

(Maheswari & Janssen 2013, 588). Två välkända exempel på sådana verktyg är 

scorecard och dashboard vilka används för att visualisera de relevanta områdena inom 

verksamheten för att kunna uppfylla organisationens strategi (Eckerson 2011, 115). 

Utöver att presentera data från mått och måluppfyllelse hävdar Eckerson (2011, 4) att de 

ska fungera som effektiva verktyg för löpande uppföljning genom att övervaka 

organisationen med hjälp av olika prestationsmått. Visualisering via dashboard eller 

scorecard möjliggör även analys av data ur olika perspektiv för att hitta problem och 

svårigheter och som även kan leda till bättre beslutsfattande som utvecklar 

organisationen i rätt riktning (Eckerson 2011, 4). Kommunikationsverktygen visar 

historisk och nutida information från olika perspektiv för att underlätta tolkningen och 

hjälpa till att identifiera förbättringar (Maheswari & Janssen 2013, 588). Information 

som visualiseras kan också hjälpa till att identifiera förbättringsmöjligheter genom att 

göra intern benchmarking mellan avdelningar och fabriker inom organisationen för att 

säkerställa att alla delar av organisationen rör sig mot samma mål (Carlson & Sandberg 

2010, 10).    
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1.3 Problemdiskussion 
Alessio, Barcelli och Bemporad (2011, 706) nämner att företag med en global 

produktionsstrategi kan få problem när det kommer till att utforma en styrning som 

syftar till att alla delarna av organisationen ska arbeta mot samma mål. Exempelvis 

krävs att alla prestationsmått sammanställs på en plats för att sedan kunna användas som 

underlag för komplexa beräkningar för andra delar inom organisationen. Följden blir att 

det är tidskrävande att skapa en modell som är dynamisk och kan användas för kontroll 

av hela organisationen (Alessio, Barcelli & Bemporad 2011, 706). Ytterligare problem 

uppmärksammas även av Anthony et al. (2014, 197) som hävdar att en decentraliserad 

produktion leder till flera utmaningar i styrningen. Beslutsfattare inom de olika delarna 

av organisationen kommer inte per automatik förstå målen och strategierna som är 

utvecklade av högre chefer, eller hur de kan uppfylla dem. Författarna beskriver även att 

det inte heller är säkert att de håller med om de mål och strategier som är satta av högre 

chefer. En decentraliserad produktion ställer krav på en styrning som är utformad utefter 

organisationens struktur och som samtidigt möjliggör beslutsfattande inom olika 

hierarkiska nivåer och delar av organisationen (Simons 2014, 225). För att skapa en 

gemensam syn på ekonomistyrningen inom företag med global produktionsstrategi är 

prestationsmätning en viktig del för att visualisera för de olika 

produktionsanläggningarna vilka områden som de ska prioritera (Huyett och Viguerie 

2005, 2). Intresset för prestationsmätning har även ökat vilket lett till att det ställs högre 

krav på att mäta prestationer inom flera olika delar av försörjningskedjan som 

exempelvis lager, produktion, inköp samt på olika nivåer som strategisk, operativ, 

taktisk (Chong 2014, 4182).  

 

Företag med global produktionsstrategi möter utmaningar när det kommer till att 

utforma en styrning som omfattar stora volymer och flöden som geografiskt sträcker sig 

över flera kontinenter med olika kulturer och andra lokala skillnader. Samtidigt sker en 

snabb teknikutveckling vilket ställer krav på att mätningen anpassas utefter 

förändringarna för att kunna möta kundernas krav. Utvecklingen kring styrning av hela 

försörjningskedjor har enligt Hassini, Surti och Searcy (2012, 69) lett till att det finns ett 

behov av att utveckla en referensram för hur prestationsmätningssystem inom 

försörjningskedjor kan utformas. Prestationsmätning inom försörjningskedjor kan 

användas för att upptäcka problem i flödet som också påverkar senare steg i kedjan som 

därmed också behöver uppmärksammas och visualiseras för berörda personer (Giri & 
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Bardhan 2015, 5070). Samtidigt gör prestationsmätning inom företags 

försörjningskedjor det möjligt för organisationer att välja prestationsmått och åtgärder 

för förbättrade processer i enlighet med bredare policys och strategier (McCormack 

2008, 272).   

 

I syfte att utforma ett framgångsrikt prestationsmätningssystem implementeras ofta mått 

för att styra en process som samtidigt också påverkar beteendet för vad som bör göras i 

en organisation (Barnetson & Cutright 2000, 277). Den inverkan som ett visst mått får 

på en organisation är dock komplex och svår att uppskatta. Vidare är den även beroende 

av interna faktorer som exempelvis kultur, värderingar, storlek, resurser och externa 

socioekonomiska faktorer som finns i organisationens kontext (Franceschini, Galetto & 

Turina 2014, 784). Samtidigt menar Meyer (2002, 51) att det kan vara svårt att urskilja 

en förbättring av mätningen från en förbättring av prestationen eftersom den eftersökta 

prestationen sker i framtiden. Lindvall (2011, 202) hävdar att det är vanligt att fler 

prestationsmått introduceras för att försöka kompensera för bristande kunskap kring 

verksamheten. Ett annat problem är också att prestationsmätning ibland utförs endast på 

grund av att det är praktiskt möjligt och inte på det som är mest viktigt (Lindvall 2011, 

202). För att lyckas utforma ett väl fungerande prestationsmätningssystem är det enligt 

Franceschini, Galetto och Turina, (2014, 783) samt Anthony et al. (2014, 386) viktigt 

att hitta de rätta måtten för att övervaka en given process eller ett system. Anthony et. al 

(2014, 385) och Neely (2007, 11) anser att vid utformningen av ett 

prestationsmätningssystem ska de mått som bäst representerar företagets strategi väljas. 

För att lyckas välja effektiva prestationsmått krävs det enligt Zaman & Ahsan (2014, 

589) att prestationerna i försörjningskedjan förenas med organisationens strategi och 

positioneringen av aktörerna inom försörjningskedjan. Om utformningen av 

prestationsmätningssystemet ska bli framgångsrik krävs enligt Parmenter (2010, 29) ett 

partnerskap mellan anställda, unioner inom organisationen, nyckelleverantörer och 

nyckelkunder.  

 

För att bli framgångsrik med det behöver organisationer enligt Meyer (2002, 51) bland 

annat utvärdera måtten löpande och förändra eller fylla på med nya eftersom de 

existerande tenderar att spela ut sin roll. Förändrade förutsättningar i omvärlden och 

inom verksamheten gör att mätningen behöver utformas utefter de förändringarna. 

Zaman & Ahsan (2014, 588) hävdar dock att många företag har misslyckats med att 
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utforma prestationsmått som integreras på ett lämpligt sätt i en försörjningskedja. 

Författarna anser att processer ständigt måste förbättras för att lyckas åstadkomma en 

försörjningskedja som skapar värde för kunden (Zaman & Ahsan 2014, 588). 

Försörjningskedjor tenderar att bli alltmer komplexa vilket medför högre risk och sämre 

översiktlighet. För att effektivt kunna styra dem behövs därför genomgående tydlig 

information som visar hela flödet (Goh, Zhaoxia, Xiaofeng, Xiuju, Ponnambalam, Sifei 

& Xiaorong 2013, 203). I syfte att minska komplexiteten och samtidigt ge 

beslutsfattaren möjlighet att följa upp prestationer på olika delar såväl som hierarkiska 

nivåer i försörjningskedjan kan olika kommunikationsredskap användas. Två exempel 

är som nämns av Eckerson (2011, 115) att använda en dashboard eller scorecard som 

viktiga kommunikationsredskap för att integrera strategiska mål och finansiell 

rapportering genom att visualisera olika prestationsmått. Genomförandet av det kan 

dock leda till problem och Eckerson (2011, 8) anser att en anledning till att 

organisationer ibland misslyckas, är just då de inte lyckas med att skapa en lämplig 

grund med användbara principer för prestationsmätning. Författaren anser att ett annat 

problem kan vara att uppdateringen av dashboards och scorecards mått ofta sker 

manuellt, vilket gör att fokus ligger på insamlingen av data istället för att analysera den. 

Genom att använda ett kommunikationsverktyg kan beslutsfattare inom organisationen 

få en enkel överblick över sin organisation som även möjliggör jämförelser mellan till 

exempel olika fabriker.  

 

En global produktionsstrategi med ökat fokus på hur mätningen av olika delar av 

försörjningskedjan kan koordineras skapar ett behov av en lämpligt utformad styrning. 

Alessio, Barcelli, och Bemporad (2011, 705) anser dock att det kan vara svårt att hitta 

modeller som kan användas för att styra företag med global produktion då de är svåra 

att utveckla för globala förhållanden och ofta inte underhålls tillräckligt. Samtidigt sker 

en utveckling där fler delar och hierarkiska nivåer inom försörjningskedjan behöver 

mätas och styras vilket leder till att komplexiteten ökar i prestationsmätningssystemet. 

Hänsyn måste även tas till att olika organisatoriska delar och nivåer har olika mål som 

riskerar att stå i konflikt med varandra. En decentraliserad produktionsstrategi medför 

också nackdelar som till exempel svårigheter att bedöma systemets stabilitet och 

möjligheten att genomföra förändringar trots globala restriktioner (Alessio, Barcelli, & 

Bemporad 2011, 705). Författarna hävdar att utmaningen att utforma en global styrning 

för stora organisationer har spätt på den nuvarande trenden att de använder sig av 
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hierarkisk kontroll. En risk med hierarkisk kontroll är att styrningen blir alltför 

funktionsinriktad. Därmed kan verksamhetens horisontella perspektiv falla ur fokus, 

vilket kan leda till ett för snävt synsätt med suboptimering som följd. Cao et. al (2015, 

4104) beskriver problem kring att mått som endast bryts ned vertikalt har svårt att 

reflektera alla de aspekter som påverkas i relationerna mellan olika avdelningar. 

Eftersom olika delar av organisationen har åtaganden och relationer mellan varandra 

kommer samspelet i det horisontella flödet vara svårt att beakta genom endast en 

vertikal nedbrytning av prestationsmått. Därför är det nödvändigt med ett 

prestationsmätningssystem som möjliggör integrerad vertikal och horisontell och 

styrning.  

 

Bland annat Sriyogi (2012, 52) anser att det saknas forskning kring styrning inom 

företags försörjningskedjor där de betraktas som en helhet utan är istället uppdelade 

efter avdelning eller funktion. Det gör att det också då blir svårt att utvärdera 

prestationer i den här kontexten då det i försörjningskedjan på olika enheter finns olika 

inputs och outputs med komplexa relationer till varandra som skapar en stor grad av 

osäkerhet (Sriyogi 2012, 52). Författaren menar även att tidigare forskning inte har 

behandlat hur de interna relationerna möjliggör ett gemensamt beslutsfattande med 

hjälp av prestationsmätningen. Samtidigt nämner flertalet forskare att det finns ett 

generellt kunskapsgap gällande empiriska studier om prestationsmätning inom 

försörjningskedjor Dossi & Patelli 2010, 499; Sriyogi, 2012, 52; Gopal & Thakkar 

2012, 519-520; Gunasekaran & Kobu 2007, 2822; Gunasekaran, Patel & McGaughey 

2004, 334; Zaman & Ahsan 2014, 590; Cao, Zhao, Yang & Xiong 2015, 4104). 

Svårigheter i styrningen uppstår till exempel när prestationsmätningen ska ta hänsyn till 

både olika nivåer inom företagen och de inbördes relationer som finns mellan interna 

och externa enheter i försörjningskedjan. Tidigare studier har inte behandlat 

integrationen av ett vertikalt och horisontellt styrningsperspektiv och dess koppling till 

prestationsmätning inom företag med global produktionsstrategi. Den här studien 

kommer därför att behandla hur prestationsmätningen kan utformas i företag med global 

produktionsstrategi ur ett perspektiv som omfattar hela försörjningskedjan för att på så 

sätt öka kunskapen om en styrning som möjliggör integrering av företagens olika nivåer 

och delar. Utifrån ovan resonemang formuleras därför följande forskningsfråga:  
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1.4 Frågeställning 

 Vilka aspekter i prestationsmätningen kan företag med global 

produktionsstrategi använda i syfte att utforma en effektiv styrning?  

 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att genom kartläggning, och jämförelse av prestationsmätning 

inom tre företag med global produktionsstrategi identifiera aspekter för en effektiv 

prestationsmätning med vertikal och horisontell styrning. Aspekterna ämnar mynna ut i 

en empiriskt förankrad referensram gällande prestationsmätning för företag med en 

global produktionsstrategi.  

 

1.6 Disposition 
Studien är uppdelad efter avsnitten inledning, metod, litteraturgenomgång, empiri, 

analys, resultat och slutsats. Inledningskapitlet ämnar ge en introduktion till det valda 

forskningsområdet samt vad arbetet kommer behandla. Metodavsnittet belyser 

tillvägagångsättet för studien samt de metodologiska val som gjorts. I 

litteraturgenomgången behandlas förutsättningarna för tillverkningsindustrin, styrning 

ur ett vertikalt och horisontellt perspektiv, prestationsmätning och hur den kan 

visualiseras. Varje avsnitt inom sitt respektive område konkretiseras ned till en aspekt i 

den konceptuella modellen. Empiriavsnittet beskriver hur fallföretagen använder sig av 

prestationsmätning som ett styrmedel ur ett vertikalt och horisontellt perspektiv. 

Avslutningsvis analyseras materialet med hjälp av den konceptuella modellen genom att 

jämföra litteraturgenomgången med empirin för att skapa en empiriskt förankrad 

referensram. I ett avslutande avsnitt besvaras forskningsfrågan i studien och 

rekommendationer till vidare forskning ges.  
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2. Metod 
I följande metodkapitel presenteras en redogörelse för det valda metodologiska 

angreppsätt samt tillvägagångsättet som valts för att besvara studiens syfte och 

problemformulering. Kapitlet beskriver hur insamlingen och sammanställningen av det 

teoretiska materialet samt den empiriska datainsamlingen och analysen gjorts. Kapitlet 

mynnar ut i diskussioner om generalisering, kvalitetsmått och etiska överväganden.   

 

2.1 Flerfallstudie 
Studiens syfte är att undersöka prestationsmätningen i företag med global 

produktionsstrategi för att visa på viktiga aspekter inom företagen som sedan ska bilda 

en empiriskt förankrad referensram för prestationsmätning. För att kunna genomföra det 

på ett bra sätt krävdes en omfattande analys av företagens prestationsmätningssystem 

och intervjuer med anställda på olika enheter och positioner inom företaget. Valet av en 

flerfallstudie motiveras av att den gjorde det möjligt för oss att studera fallföretagens 

prestationsmätning utifrån flera företags perspektiv för att kunna få en samlad bild av 

hur företag med global produktionsstrategi arbetar med prestationsmätning inom 

försörjningskedjan (Yin 2007, 60-61). Utgångspunkten i studien har varit att studera 

befintlig teori som är relevant för studiens syfte och därför användes det som Bryman 

och Bell (2015, 23) beskriver som en deduktiv forskningsmetod. 

Litteraturgenomgången utgjorde en grund för att studera det område där det finns ett 

kunskapsgap inom prestationsmätning på globala tillverkande företag. I en andra fas 

stärktes litteraturgranskningen med empiriskt material genom semistrukturerade 

intervjuer med intervjupersonerna på fallföretagen. Det empiriska materialet användes  

för att analysera likheter och skillnader mellan prestationsmätningssystemen på 

fallföretagen och huruvida deras utformning överensstämde med de aspekter som 

identifierats i litteraturgenomgången. Studiens fokus ligger därmed på förklarande och 

analys vilket gör att tillvägagångssätt överensstämmer med det som Bryman och Bell 

(2015, 392-393) benämner som en kvalitativ ansats.  
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2.2 Urval 
2.2.1 Bransch 

För att på ett lämpligt sätt kunna analysera prestationsmätningssystem på olika företag 

gjordes en inriktning på tillverkningsindustrin och företag som har produktion på global 

basis. Upprinnelsen till det var även ett resultat av att intresset för studien och branschen 

kom genom en kontakt med Volvo CE. Valet av en flerfallstudie inom branschen 

gjordes eftersom det tidigare främst gjorts detaljerade fallstudier på enstaka företag 

(Dossi & Patelli 2010, 499). Tidigare forskning ger en nyanserad bild av ett specifikt 

företags prestationsmätning. Den har dock svårt att leda till några generella slutsatser 

kring hur branschen i stort tar sig an utmaningarna i styrningen som ett företag med en 

global produktionsstrategi möter kring att möjliggöra integrering av den vertikala och 

horisontella styrningen.  

 

2.2.2 Företag  

För att kunna besvara uppsatsens syfte på ett lämpligt sätt baserades urvalet av 

fallföretag på företag med liknande verksamhet. Fördelen med det är möjligheten att 

kunna dra slutsatser underlättas av att företagen har likheter i produktionen och 

organisationsstrukturen och därmed ungefär samma förutsättningar att kunna utforma 

ett prestationsmätningssystem. I vårt urval sökte vi efter företag med administrativ 

verksamhet och produktion i Sverige som också producerar globalt. Vi undersökte även 

vilken typ av produkter som tillverkas i förhoppning om att försörjningskedjan skulle ha 

ungefär samma utformning. Tanken var att det kunde underlätta analysen av 

prestationsmätningssystemet både när det gäller att förstå processen och vad måtten 

avser visa. Efter en initial kontakt med Volvo CE kontaktades Scania och Alfa Laval 

som uppfyller de nämnda kraven ovan. Därefter skedde ett urval på ett antal enheter 

som ansågs lämpliga för studien. Tanken var att studera prestationsmätning ur ett 

flödesperspektiv och därför behövdes förståelse från olika enheter och intervjupersoner 

inom fallföretagen. Valet föll på att inom samtliga företag studera prestationsmätning 

inom produktion, inköp, försäljning och enheten för forskning och utveckling. 

Enheterna valdes eftersom de fanns tillgängliga på plats i Sverige på samtliga 

fallföretag och samtidigt ansågs bidra till att visa på en flödesorienterad bild av 

fallföretagen försörjningskedjor. Marknadsföring och andra stödenheter kommer inte 

vara i fokus utan finns endast med för att visa en förenklad bild av 

organisationsstrukturen. På grund av mängden tillgängliga prestationsmått och 
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information som finns på företagen kring prestationsmätningen kommer fokus vara på 

ett övergripande holistiskt perspektiv. Således kommer inte varje mått detaljstuderas 

och utvärderas i sin helhet utan de mått som presenteras är de som fallföretagen anser 

vara mest viktiga. Studien omfattar de mest övergripande måtten som företagen följer 

och visualiserar regelbundet. Därmed finns en begränsning då studien inte omfattar alla 

prestationsmått och slutsatser kan som en följd inte dras från den totala mängden 

prestationsmått. Urvalsprocessen överensstämmer med det som Descombe (2016, 74) 

beskriver som subjektivt urval.  

 

2.3 Litteraturinsamling 
De teoretiska grunderna för studien har mestadels hämtas från artikeldatabaser. 

Databasen OneSearch har framförallt använts men även Google Scholar. Studier av 

artiklar och kurslitteratur har lett till nya insikter om studiens möjliga inriktning samt 

specificerat området ytterligare efterhand. För att få en översikt av den senaste 

forskningen kring prestationsmätning inom företag med global produktionsstrategi har 

vi valt att visualisera olika viktiga aspekter i en konceptuell modell. Den har växt fram 

genom litteraturgranskning och visar på de aspekter som företag med global 

produktionsstrategi bör ha i beaktande vid utformning av sina 

prestationsmätningssystem.  

 

2.4 Insamling av empirisk data 
2.4.1 Dokumentstudier  

I den empiriska delen av studien har olika dokument använts från företagen som går att 

hitta på bland annat företagens hemsidor. Dokumenten är offentligt tillgängliga 

årsredovisningar och rapporter. Rapporterna användes för att få bakgrundsinformation 

och förståelse för verksamheten samt information om företagets mål och strategier. 

Grundläggande information kring hur företagens prestationsmätningssystem är 

uppbyggt erhölls från fallföretagen innan intervjuerna och studerades för att få en bild 

av hur systemet är uppbyggt. Yin (2007, 112-113) menar att dokument från företagen är 

bra då forskarna kan granska dem flera gånger men även att de är diskreta då de inte 

skapades till följd av studien. De är även exakta och kan täcka stora områden så 

forskarna får en klar bild utav vad som behandlas. Granskandet av dokument har lett till 

att det blev enklare att formulera frågor till intervjupersonerna och troligtvis även 

förbättrat förståelsen för systemen då vi kunnat studera informationen mer ingående 
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före intervjuerna. Följden blev att vi under intervjuerna kunde gå ner djupare i detaljer 

då vi hade en viss förförståelse sedan tidigare. Dokument kring prestationsmätning samt 

andra interna dokument kring de olika avdelningarna erhölls även under 

intervjutillfällena samt efter intervjuerna vilket ytterligare tydliggjorde bilden av deras 

prestationsmätning.  

 

Att använda material som publicerats och framställts av företaget i fråga innebär vissa 

risker som till exempel att det kan finnas en viss skevhet i materialet då materialet har 

skapats för en målgrupp och ett specifikt syfte (Yin 2007, 113). För att säkerställa 

materialets riktighet har vi försökt stärka studien genom triangulering som Patel och 

Davidsson (2011, 107) benämner som en informationsinhämtning från flera olika källor. 

Dokumentstudierna blev därför ett sätt att stärka studien genom ett komplettera det 

insamlade materialet från intervjuerna. För att kunna återge engelska begrepp på ett sätt 

som inte förvränger dess betydelse har de presenterats som de benämns i tal under 

intervjuerna och i skrift från dokument som erhållits. Därför kommer det empiriska 

avsnittet innehålla flertalet engelska begrepp som inte har översatts till sina svenska 

motsvarigheter.  

 

2.4.2 Urval av intervjupersoner  

Under samtalen med kontaktpersonerna på fallföretagen diskuterades vilka personer 

som skulle vara lämpliga att intervjua för att få tillräcklig och relevant information. I 

urvalet av intervjupersoner ville vi ha intervjuer med personer som jobbar inom olika 

delar av försörjningskedjan för att få studera prestationsmätningen ur olika perspektiv. 

Urvalsprocessen är viktig och enligt Descombe (2016,73-74) skiljer den sig markant åt 

mellan olika studier. För att få en likformig bild av företagens 

prestationsmätningssystem gjordes ett på förhand bestämt urval kring vilka 

organisatoriska delar som skulle studeras. Ambitionen var att intervjua personer som 

arbetade aktivt med prestationsmätningen eller som hade möjlighet att påverka den. 

Förhoppningen var även att det skulle leda till en helhetssyn på företagen som ger 

förståelse för hur systemet uppfattas utifrån olika roller och perspektiv. Vårt 

tillvägagångsätt vid val av intervjupersoner liknar mest det Descombe (2016, 74) 

beskriver som subjektivt urval. Fallföretagen har kommit med förslag på relevanta 

intervjupersoner som har insyn i de områden som studien ämnar belysa. Enligt Trost 

(2010, 140) kan det vara ett problem när personer inom företaget får vara med och 
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bestämma vilka som kan vara relevanta att intervjua. Trost (2010, 140) samt Bryman 

och Bell (2015, 404-405) menar att det finns en risk att personen väljer personer som 

har samma syn och åsikter på området samt dess önskvärda riktning som en själv. 

Genom att använda information från offentliga källor som årsredovisningar i 

kombination med flera olika perspektiv från olika enheter och intervjupersoner har vi 

försökt minska risken för att subjektiva åsikter skulle ha påverka urvalet negativt. 

Nedan i tabell ett går det att finna samtliga intervjupersoner.  

Tabell 1: Sammanställning av intervjupersoner 

Intervjupersoner Företag Enhet Organisatorisk roll Datum Längd 

Stefan Braunias Volvo 
CE 

Operations Global VPS Director 2016-03-17 120 min 

Hanna Kindstedt Volvo 
CE 

Operations Ekonomichef 2016-04-07 55 min 

Karl-Johan 
Arfvidsson 

Volvo 
CE 

Operations Kvalitets & Miljöchef 
på Volvo Braås 

2016-04-07 50 min 

Esbjörn Fritzell  Volvo 
CE 

Product 
Portfolio 
Management  

Vice President Trucks 2016-04-07 35 min 

Jonas Karlsson Volvo 
CE 

Sales Business Manager 2016-04-07 50 min 

Martin Elovsson Volvo 
CE 

Technology Director Project Office  2016-04-08 40 min 

Leif Nilsson Volvo 
CE 

Purchasing Purchasing Site 
Manager 

2016-04-08  45 min 

Tomas Knutsson Volvo 

CE 

Technology Product Manager 2016-04-08  45 min 

Ken Tärnström Scania Commercial 

Operations 

Head of Complete 

Vehicles from Business 
Units  

2016-04-11 85 min 

Jan Kallner Scania Commercial 
Operations 

Director Sales Control 2016-04-11 90 min 

Dick Hamberg Scania Commercial 
Operations 

Advisor 2016-04-11 90 min 

Alexandra Linden Scania Operations Assistant Head 
Controller 

2016-04-12 50 min 

Maria Lönnelid 
Brauer 

Scania R&D Head Controller  2016-04-12 60 min 

Sara Cederlund Scania R&D Projektkoordinator 2016-04-12 55 min 

Jessica 
Robertsson 

Scania Inköp Head of Business 
Control and Analysis 

2016-04-12 40 min 

George Raheb Scania Inköp Controller 2016-04-12 45 min 

Sten Johansson Alfa 
Laval 

Operations Controller Operations 
Division 

2016-03-21 30 min 

Anders Finnbäck Alfa 
Laval 

Försäljning Business Controller  2016-04-05 115 min 

Sten Johansson Alfa 
Laval 

Operations Controller Operations 
Division 

2016-04-05 185 min 
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2.4.3 Intervjuer  

För att få en bra förståelse av fallföretagens prestationsmätning krävdes det intervjuer 

med anställda som var involverade i arbetet kring området. Intervjuerna gjordes på plats 

hos företagen vilket gjorde att informationsutbyten med intervjupersoner underlättades 

vid intervjutillfällena. Yin (2007, 116) skriver att intervjuer är en av de viktigaste 

informationskällorna när forskare använder sig av fallstudier. Semistrukturerade 

intervjuer valdes på grund av möjligheten att kunna ställa följdfrågor, ändra ordningen 

på frågorna men ändå ha en på förhand bestämd struktur av intervjun (Bryman & Bell 

2015, 213-214). Tillvägagångsättet möjliggjorde även att intervjupersonerna till viss del 

fick styra riktningen och att vissa delar fick ett större utrymme utefter vad de fann som 

viktiga områden. Bryman och Bell (2015, 127) skriver att skapandet av en intervjuguide 

med frågor och relevanta områden är viktigt inom semistrukturerade intervjuer för att ha 

en utgångspunkt vid intervjutillfällena. Intervjuguiderna går att finna i bilagorna 1-3. 

Ghauri och Grønhaug (2010, 128-129) nämner att skicka intervjufrågorna före 

intervjutillfället som en fördel. För att personerna skulle hinna förbereda sig och om de 

skulle behöva ta fram något material för att svara på frågorna skickades 

intervjubilagorna till intervjupersonerna fyra dagar innan själva intervjutillfället.  

 

Vi valde att spela in intervjuerna vilket gjorde det möjlighet att lyssna flera gånger på 

materialet för att komma ihåg vad som sagts på intervjuerna. Flera av samtalen skedde 

på företagen under en och samma dag, vilket annars kunde medföra att vi blandade ihop 

intervjuerna och vem som sa vad. Bryman och Bell (2015, 220-221) tar dock upp 

riskerna med att spela in samtalen då det kan påverka intervjupersonerna till att tveka 

med vad de svarar och att de känner sig osäkra. Därför inledde vi med att höra om det 

var okej att vi spelade in intervjuerna. För att minska risken för feltolkningar gjordes en 

kontroll genom att intervjupersonerna fick möjlighet att läsa igenom det nedskrivna 

materialet för att se att vi uppfattat dem rätt. Vi hade innan intervjuerna bestämt vilken 

av oss som skulle vara den som hade huvudansvaret för att ställa frågor och interagera 

under intervjutillfället. Vårt mål med det tillvägagångsättet var att den andra personen 

kunde kontrollera tiden och att alla områden behandlas samt komma med fler 

följdfrågor om något behövde kompletteras.  
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2.5 Bearbetning av insamlad data  
Kvalitativ data kan enligt Bryman och Bell (2015, 579) vara svår att analysera då det 

ofta genereras en stor mängd material att bearbeta med ett inte lika tydligt angreppsätt 

som med kvantitativ data. För att underlätta empiriinsamlingen skapades en konceptuell 

modell som visualiserar studiens inriktning och teman som ska behandlas. 

Tillvägagångsättet benämns av Cohen, Manion och Morrison (2011, 557-558) som 

tematisk analys, vilket är när strukturen utgår från några på förhand valda teman. 

Frågorna i intervjuguiderna strukturerades efter de identifierade aspekterna i den 

konceptuella modellen för att sedan sammanställas. Sammanställningen av empiriska 

data skedde genom att vi strukturerade det insamlade materialet efter fallföretag, 

organisationsstruktur och aspekter från den konceptuella modellen. Det gjordes för att 

kunna analysera hur företagen arbetar med sin prestationsmätning i förhållande till hur 

forskningen beskriver att företag bör göra. Den insamlade empirin jämfördes därefter 

för att se hur fallföretagen gör gällande prestationsmätning, vilka mått de använder och 

hur de visualiseras inom företaget. Informationen jämfördes därefter i analysen med den 

konceptuella modellen för att revidera den och skapa en empiriskt förankrad 

referensram kring viktiga aspekter för företag med global produktionsstrategi.  

 

2.6 Kvalitetsmått 
Bryman och Bell (2015, 400) samt Yin (2007, 54) föreslår att för en kvalitativ 

flerfallstudie är kriterierna trovärdighet och äkthet lämpliga. Trovärdighet kan brytas 

ner i de fyra områdena; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. För 

att få en så rättvis bild av företagen som möjligt och de som påverkas av 

prestationsmätningen har intervjuer gjorts med personal på flera positioner för att få en 

variation av åsikter från olika befattningar. Tillvägagångssättet stämmer överens med 

kvalitetsmåttet äkthet som innefattar exempelvis huruvida undersökningen ger en rättvis 

bild av det som uttryckts av intervjupersonerna och om det speglar allas åsikter från 

fallföretagen (Bryman & Bell 2015, 403). Det empiriska materialet har skickats till 

intervjupersonerna för möjligheten att verifiera att resultaten stämmer och annars 

komma med förslag på förändringar som bättre stämmer överens med deras uppfattning. 

Förfarandet överensstämmer med det Bryman och Bell (2015, 401) beskriver att 

rapportera resultaten till intervjupersonerna för att på så sätt öka tillförlitligheten.  
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I syfte att skapa ett forskningsresultat som kan appliceras på andra liknande företag 

inom samma och även inom andra branscher har företag valts med liknande egenskaper 

och förutsättningar, vilket stämmer överens med Bryman och Bells (2015, 402) 

beskrivning av överförbarhet. Det tillsammans med valet att göra en flerfallstudie gör 

att resultatet av studien i högre grad kan generaliseras till att visa en gängse bild av hur 

delar av branschen arbetar med prestationsmätning. Därför torde även 

forskningsmetodiken kunna appliceras på andra industriföretag i branschen och komma 

fram till liknande resultat. Textmaterialet i studien har lästs och granskats av handledare 

och examinator som har kunskaper inom berörda områden samt opponentgrupper som 

har fått komma med åsikter om innehållet och tillvägagångsättet i forskningsprocessen. 

Bryman och Bell (2015, 404-405) menar att det är bra om kollegor eller andra personer 

under processens gång kan läsa materialet, ge feedback och granska texten för att skapa 

en pålitlighet i studien. Bryman och Bell (2015,403) menar att konfirmering ska visa att 

forskarna agerat i god tro och att inga personliga värderingar har spelat in i processen. 

Genom relativt öppna frågeställningar under intervjuerna har vi försökt minimera 

inflytandet av våra egna värderingar på intervjupersonerna. Vi har även varit öppna med 

att skicka intervjufrågorna innan intervjutillfället samt erhållit bekräftelse från 

intervjupersoner att vår beskrivning av prestationsmätningen stämmer överens med den 

verkliga bilden.  

 

2.7 Etiska överväganden  
Kvale och Brinkmann (2014, 97-98) hävdar att forskare som använder en kvalitativ 

metod har olika aspekter som bör beaktas för att hålla god etik i sin forskning. Till 

exempel kan forskarna inte endast förhålla sig till uppsatta regler utan bör även använda 

sina egna tankar kring området och göra etiska bedömningar. Vi har före intervjuerna 

öppet meddelat våra intervjupersoner vad vi önskar göra med arbetet och dess syfte.    

På så sätt har intervjupersonerna kunnat bedöma vilka konsekvenser studien skulle få 

innan intervjutillfällena. Förfarandet stämmer med det som Bryman och Bell (2015, 

139-140) beskriver som viktigt kring att forskaren ska informera de personer som 

används inom studien kring omfattning och forskningsprocessen. Kvale & Brinkman 

2014,108 skriver att forskare bör vara noga med att beskriva hela tillvägagångsättet för 

att de medverkande ska få all information i informationskravet för att kunna avböja eller 

lämna sitt samtycke att medverka. Vi har under våra möten med intervjupersoner på de 

olika fallföretagen diskuterat vilken information som är lämplig att publicera ur deras 
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synvinkel samt hur intervjuerna är tänkta att gå till. Resultatet från intervjuerna, hur det 

är tänkt att användas och hur resultaten av det ska redovisas har godkänts av båda 

parter. Konfidentialitetskravet handlar om vilken information som ska vara tillgänglig 

för allmänheten och därför hur känslig information förvaras (Kvale & Brinkman 2014, 

109). Bryman och Bell (2015, 147-148) beskriver det som att all information om 

personer ska förvaras säkert och med försiktighet ifall det kan anses vara känslig. Efter 

samtal med alla intervjupersoner gick de med på att medverka med namn i arbetet. 

Inspelningar av samtal har raderats efter det att studien har färdigställts. 

 

Bryman och Bell (2015, 144-145) benämner vikten av att inte ge personerna som 

medverkar i intervjuer falska förespeglingar om studiens syfte. Det innebär att forskarna 

måste vara tydliga med vad de själva vill uppnå med studien och inte anta andra roller 

än de som de egentligen har. Vid vår inledande kontakt med fallföretagen var vi tydliga 

med våra mål och syfte med studien. Under processens gång har vi haft löpande kontakt 

med olika personer på företagen för att ge dem möjlighet att komma med feedback om 

våra framsteg och för att granska materialet och bedöma om det på något negativt sätt 

kan påverka fallföretagen.  

 

2.8 Slutsatser och deras generalitet  
I syfte att undersöka hur resultaten av en studie kan användas i en annan situation kan 

något som Kvale och Brinkmann (2014, 312) beskriver som analytisk generalisering 

uppnås. Yin (2011, 53) beskriver det som att använda sig av redan befintlig litteratur för 

att skapa en mall som i sin tur används för att jämföra resultaten från flerfallstudien, 

vilket stämmer överens med det tillvägagångsätt som vi har använt oss utav. 

Litteraturen jämfördes därefter med det empiriska materialet för att se om empirin 

stödjer det teoretiska materialet. Valet att studera tre olika företag inom samma bransch 

och användandet av ett subjektivt urval medförde att vi kunde påverka urvalet av 

intervjupersoner för att skapa en så bra helhetsbild som möjligt av företagen. 

Förhoppningen är därför att resultatet av studien ska kunna generaliseras enligt det som 

Yin (2011, 53) samt Kvale och Brinkmann (2014, 312) benämner som analytisk 

generalisering.  
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3. Litteraturgenomgång 
I syfte att utforma en lämplig prestationsmätning krävs förståelse för branschens 

utveckling och egenskaper då de kommer påverka vilka val som är lämpliga när det 

kommer till styrning av organisationen. Därför inleds teorikapitlet med en genomgång 

som beskriver övergången från den traditionella vertikala styrningen till en 

flödesorienterad horisontell styrning. Därefter presenteras ett avsnitt som beskriver 

vertikal och horisontell styrning. Kapitlet mynnar sedan ut i ett avsnitt om 

prestationsmätning som avslutas kring hur prestationsmåtten kan visualiseras för 

beslutsfattare.  

 

3.1 Styrning av tillverkningsindustri   
Under de senaste årtiondena har utvecklingen av Toyota Production System satt tonen 

för framkomsten av olika anpassade produktionssystem (Chiarini & Vagnoni 2015, 

590). Som ett resultat av förändringen i olika produktionssystem myntades även 

begreppet Lean Production som syftar till att uppnå en resurssnål produktion. 

Författarna anser att det nya synsättet har lett till att många organisationer tvingats ändra 

sin styrning. Exempelvis har den strategiska styrningen och prestationsmätningen i 

organisationerna fått utformas utefter de nya produktionssystemen (Chiarini & Vagnoni 

2015, 590). Utifrån utvecklingen av nya produktionssystem anammades också 

begreppet Kaizen som står för ständiga förbättringar. Tanken är att förbättringsarbeten 

ska vara en naturlig del i verksamheten och genomsyra allt som görs. Kaizen utgår från 

verksamhetens kunder och berör de olika flöden och processer som krävs för att 

tillfredsställa kunden (Sörqvist 2004, 42-43). Tidigare har de mer traditionella 

styrmetoderna främst haft ett finansiellt fokus på till exempel budgetering, 

internprissättning och resultatplanering (Lindvall 2011, 142). Det medförde att de mål 

som sattes inom organisationen var främst av finansiell karaktär. Målen användes 

genom att utfallet av verksamheten jämfördes med målet och därefter togs åtgärder 

utefter vad resultatet visade (Taticchi, Tonelli & Cagnazzo 2010, 4-5).  

 

Lindvall (2011, 64-65) riktar kritik mot den traditionella ekonomistyrningen då 

mätningen främst har fokus på händelser som redan skett i företaget och att begränsat 

fokus läggs på framåtblickande och icke-monetära mått. Författaren menar att 

traditionell ekonomistyrning endast fungerar för företag som agerar i en stabil miljö 

vilket medför problem på dagens konkurrensutsatta marknad då förutsättningarna hela 
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tiden ändras. Ett stort fokus på monetära enheter leder även till problem då allt fler 

aspekter som exempelvis de anställdas välbefinnande och kundnöjdhet spelar en allt 

större roll. Fokus har idag övergått från ekonomistyrning till begreppet modern 

verksamhetsstyrning menar Lindvall (2011, 139-140) och Choong (2014, 4174) där 

fokus inte bara ligger på avgränsade enheter med monetära krav utan se företaget samt 

dess styrning som en helhet. Lindvall (2011, 52) beskriver även att definitionen av vad 

som är lämpligt för organisationen som helhet har förändrats. Från att tidigare främst 

innefatta en relation till enstaka avdelningar omfattar nu den moderna 

verksamhetsstyrningen även tidigare oberoende avdelningar som samverkar för att 

kunna agera i hela organisationers gemensamma intresse. Anledningen till förändringen 

är enligt Lindvall (2011, 19-25) fyra faktorer som har ändrat klimatet på marknaden. En 

tilltagande globalisering, ökad teknologisk utveckling, kunskapsarbetets framväxt och 

en stärkt ägarorientering har lett fram till förändringen. Faktorerna gör att företag måste 

bredda sin syn och anamma en mer modern verksamhetsstyrning och inte bara fokusera 

på de interna och finansiella aspekterna inom företaget (Taticchi, Balachandra & 

Tonelli 2012, 42). De senaste åren har intresset för prestationsmätningssystem ökat i 

grad med att allt fler företag väljer att inkorporera en större grad icke-finansiella mått i 

sina prestationsmätningssystem (Choong 2014, 4174; Taticchi, Balachandra & Tonelli 

2012, 42-43). Den moderna verksamhetsstyrningen har ett större fokus på de aktiviteter 

och processer som skapar ett värde åt kunderna och därför också hur de ska mätas för 

att skapa kundvärde. Det handlar om att skapa värde i varje aktivitet och maximera den 

värdeskapande verksamheten (Lindvall 2011, 36-37). 

 

Den moderna verksamhetsstyrningens kärna är enligt Lindvall (2011, 115-116) 

processorientering som visar på de viktigaste områdena som den ska sträva efter. 

Tankarna med processorientering är att utveckla ett flöde där den vertikala styrningen 

kompletterar den horisontella och där fokus i hela verksamheten ligger på det värde som 

skapas ur kundens perspektiv. Det medför att kundens perspektiv blir centralt och fokus 

läggs på det horisontella flödet snarare än det vertikala flödet, vilket kan vara ett vanligt 

synsätt för ledningen (Lindvall 2011, 116-117). Processorientering kan delas upp i 

kundfokus, processer, medarbetare och utveckling (Lindvall 2011, 115-122; Rentzhog 

1998, 26-34). Kundfokus handlar om att kunderna är det som skapar processens 

existensberättigande och därför bör kundens önskemål styra vad som ingår i processen 

samt vad den resulterar i (Rentzhog 1998, 26). Processen är alla delprocesser som 
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förädlar det inkomna materialet eller delarna till ett färdigt resultat. Här handlar det om 

att identifiera sina processer och vara medveten om dem för att i sin tur kunna 

effektivisera helheten (Rentzhog 1998, 29-30). Medarbetarna benämns som ett av de 

viktigaste områdena för att personal som förstår helheten kan i sin tur komma med 

förbättringsförslag för att uppnå strategin inom företaget. Den sista delen hänger ihop 

med medarbetarperspektivet. Genom att hålla hela processen öppen kan medarbetare 

från olika delar se utvecklingsmöjligheter som inte bara gäller deras egna 

arbetsuppgifter utan de kan även lära sig utav varandra (Lindvall 2011, 119-122).  

 

3.2 Styrning av försörjningskedjor 
De senaste åren har inneburit ett ökat intresse kring hur försörjningskedjor ska styras. I 

en produktionsstyrningskontext har försörjningskedjan utvidgats från att omfatta intern 

produktion i enstaka fabriker till att innefatta flera fabriker som tillsammans ingår i ett 

nätverk (Dreyer, Alfnes, Strandhagen, Thomassen, 2009, 147). Den senaste tiden har 

organisationer börjat fokusera på hur försörjningskedjan ska styras istället för att endast 

analysera organisationens egna prestationer (Gopal & Thakkar 2012, 519). Som ett 

resultat av utvecklingen har även begreppet Supply chain management formats som 

enligt The Council of Supply Chain Management Professionals (2016) definieras som:  

 

"Supply chain management encompasses the planning and 

management of all activities involved in sourcing, conversion, 

and all logistics management activities."  

 

Sampson (2000, 348) påpekar att hur tillverkande företag ska samordna delar inom sin 

försörjningskedja har även blivit allt mer relevant på grund av en ökad grad av 

decentralisering. En utmaning är hur det ska mätas då produktionen är utspridd över ett 

större geografiskt område än tidigare (Sampson 2000, 348). Avsaknad av 

informationsutbyte och transparens uppfattas ofta som ett grundläggande problem i 

företag som önskar öka koordineringen och integreringen i försörjningskedjan. Den 

teknologiska utvecklingen har tillsammans med utvecklingen av dashboards möjliggjort 

en högre grad av transparens i operationell planering och kontroll (Eckerson 2011, 5-6). 

Dashboards som visar prestationer är styrningssystem som kommunicerar strategiska 

mål och gör att organisationens personal mäter, övervakar och styr nyckelprocesser för 

att reducera icke-värdeskapande processer (Eckerson 2011, 5-6).  
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Tillverkande företag har i allt högre grad börjat implementera Lean i sina organisationer 

för att reducera icke-värdeskapande aktiviteter, bli mer kostnadseffektiva och för att 

kunna öka kundvärdet på produkterna. Det hjälper företaget att bli mer hållbart och 

optimerar tillgången på olika flöden inom försörjningskedjan (Zaman & Ahsan 2014, 

589-590). Lean är användbart inom många delar av försörjningskedjan, speciellt för de 

som önskar att förbättra prestationer genom att reducera resursslöseri. Till exempel kan 

kostnadseffektiva försörjningskedjor nyttja Lean för att reducera resursslöseri och 

kostnader. Det är dock av stor vikt för företaget att identifiera vad det är i processen 

som skapar värde för kunden för att inte riskera att ta bort aktiviteter inom processen 

som är essentiella för att skapa en produkt som kunden vill ha (Zaman & Ahsan 2014, 

589-590). Det hänger ihop med att tillverkningsindustrin idag i hög grad tillämpar en 

pullbaserad produktion där produkter produceras efter kundens önskemål till skillnad 

från push som skapar ett lager med produkter för försäljning. Det medför att 

organisationen måste skapa ett så högt värde som möjligt genom hela 

försörjningskedjan för att kunderna ska vara villiga att köpa företagets produkter. 

Risken med ett pull-system är att kedjan kan stanna av ifall den inte skapar tillräckligt 

värde då det inte finns några kunder i slutändan och därför är det viktigt att ha kunden i 

fokus genom hela försörjningskedjan (Spilbeeck & Houdt 2015, 2-3). Utifrån 

ovanstående genomgång har följande aspekter identifierats. 

 

 

Figur 1: Global produktionsstrategi 

 

 

3.3 Styrning  
3.3.1 Vertikal styrning  

Synen på vertikal styrning samt metoder för att göra den så effektiv som möjligt har 

varierat kraftigt under åren och från början låg fokus på målstyrning som också blev det 

första styrsystemet (Taticchi, Tonelli & Cagnazzo 2010, 4). Systemet innebar att mål 

sattes upp med en slags frihet inom organisationen och de anställda hade möjlighet att 

själva avgöra hur de skulle nå upp till målen. Målstyrningen har därefter modifierats till 
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att ersättas med nyckelorden vision och målbild. Nyckelorden ger en större bild utav 

företaget då en vision kan vägleda ett större omfång än enskilda mål. Det har i sin tur 

kompletterats med strategier som ska möjliggöra att målbilden och visionen kan uppnås 

(Bergstrand 2010, 16-18). 

 

Simons (2014, 38-39) påpekar att företagets vision refererar till en bred bild kring 

varför företaget existerar och vad dess övergripande mål är med verksamheten. 

Visionen ska visa de områden som företaget agerar inom till utomstående samt vad 

kunder kan förvänta sig utav företaget. Visionen används inom organisationen för att 

förtydliga till de anställda om vad som är viktigt samt var fokus ska ligga i 

verksamheten (Simons 2014, 38-39). Visionen ska fungera som ett ramverk för 

verksamheten och styr därför även inriktningen på strategierna inom verksamheten 

(Simons 2014, 39-42). Hur företag designar samt använder sig utav sin strategiska 

styrning har blivit allt viktigare med en ökad globalisering samt ökat kundfokus och att 

göra företaget attraktivt för att kunna rekrytera nya medarbetare (Nilsson, Olve & 

Parment 2011, 23). Begreppet strategi definieras av Roos, Von Krogh och Roos (2004, 

16) som:”…en rad planerade handlingar för att uppnå ett visst mål.”  

 

3.3.2 Horisontell styrning  

Choi, Dooley och Rungtusanatham (2001, 352) menar att det är relationerna mellan de 

olika organisatoriska delarna som tillsammans skapar en försörjningskedja. 

Försörjningskedjans omfattning skiljer sig dock markant åt mellan företag beroende på 

den geografiska spridningen på produktionen samt hur verksamheten styrs (Stock, Greis 

& Kasarda 2000, 532; Choi, Dooley & Rungtusanatham 2001, 352). Tillverkande 

företag karakteriseras av att de består utav en process av input av material som i 

slutändan blir en produkt som distribueras till försäljning (Hur, Hartley & Hahn 2004, 

151). Processerna inom organisationen som möjliggör den färdiga produkten ingår i 

företagets försörjningskedja. Processerna i en försörjningskedja går i samma riktning i 

producerande företag vilket menas med att processen har en input och en output. 

Informationen som skapas från kund går åt motsatt håll där input i form av betalning 

och feedback rör sig från försäljningen ner till företagets leverantörer (Sillanpää 2015, 

291).  
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Fawcett, Ellram och Ogden (2007, 8) beskriver att innan fokus läggs på en organisations 

hela försörjningskedja är det viktigt att titta på hur de olika delarna inom organisationen 

samarbetar och ifall de skapar så mycket värde som möjligt. Genom att få företag att 

samarbeta internt och följa samma strategier och vision skapas en samförståelse för 

kundernas önskemål och processerna blir automatiskt bättre vilket även gör att 

produkterna utvecklas till det bättre (Fawcett, Ellram & Ogden 2007, 8). Kunden och 

dess behovs är den gemensamma faktorerna i försörjningskedjan, vilket är faktorer som 

alla delarna måste förhålla sig till. Den horisontella styrningen har fokus på de 

aktiviteter och processer som skapar ett värde åt kunderna och hur de ska mätas. Det 

handlar om att skapa värde i varje aktivitet och maximera den värdeskapande 

verksamheten. Kunden måste hållas i fokus under hela processen vilket medför att 

måtten måste vara kopplade till varandra genom processen samt de aspekter som 

kunden avser vara viktigast (Lindvall 2011, 36-37). Sahlin och Robinson (2002, 510) 

skriver att informationen från kunden kommer uppifrån försörjningskedjan och det är 

därför viktigt att kunna förmedla den nedströms för att produkterna kan ändras för att nå 

de önskade kraven från kunden.   

 

En försörjningskedja kan delas upp i tre värdeskapande delar (Hur, Hartley & Hahn, 

2004 152-153). Författarna benämner delarna som Supply network, Conversion network 

och Distribution network. Supply network har hand om alla aktiviteter innan 

produktionen inom företaget påbörjas, vilket inkluderar områden som inköp av 

råmaterial och färdiga komponenter från underleverantörer och leverans av material i tid 

till fabriken. Arbetsuppgifter som rör den teknologiska utvecklingen kring att skapa nya 

produkter och att hitta lösningar på befintliga problem ingår också. Det andra steget i 

processen är Conversion network som förädlar råmaterialet och skapar produkten från 

det levererade materialet. Den sista delen i kedjan är Distribution network som har hand 

om processen från färdig produkt till leverans, vilket inkluderar leverans och 

kundkontakt med synpunkter och frågor från kund. (Hur, Hartley & Hahn, 2004, 153) 

  

Inom försörjningskedjor är SCOR (Supply chain operations modell) en vedertagen 

modell som definierar och konkretiserar ner aktiviteter inom en försörjningskedja till 

fem olika grupper. Huvudområdena i modellen är plan, source, make, deliver och return 

(Theeranuphattana & Tang 2008, 127-128).    
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Plan behandlar övergripande planering inom försörjningskedjan kring vilken kapacitet 

som finns för att kunna prioriteras för att se hur processen ska fungera som smidigast. 

Efterfrågan och tillgång på material analyseras för att säkerställa att företaget kan 

producera den tänkta kvantiteten (Theeranuphattana & Tang 2008, 127; Blanchard 

2010, 35). Inom plan mäts vanligen ledtider, effektivitet, försäljning, vinst och 

flexibilitet inom processen (Shepherd & Gunter 2006, 248).  

 

Source innebär att införskaffa och säkerställa det inköpta materialets kvalitet och att 

företaget har rätt kvantitet för att möte kundernas efterfrågan. Kontroller görs även att 

leverantörerna sköter sina åtaganden mot företaget (Theeranuphattana & Tang 2008, 

127; Blanchard 2010, 35). De mått som används inom området har ofta ett stort fokus 

på leverantörerna och hur samarbetet är mellan företaget och dem. Exempelvis kan 

mätningen visa om det finns något kunskapsutbyte mellan parterna eller hur punktliga 

leverantörerna är med sina leveranser (Shepherd & Gunter 2006, 249). 

 

Make innefattar produktionen inom företaget vilket behandlar hur materialet bearbetas 

för att bli en färdig produkt. Aspekter som ingår är hur produktionen ser ut och hur in- 

och utleverans till processen sker och tester av de färdiga produkterna för att säkerställa 

att de håller en viss kvalitet när de lämnar produktionen (Theeranuphattana & Tang 

2008, 127; Blanchard 2010, 35). Shepherd och Gunter (2006, 249-251) skriver att 

vanliga mått inom området är tillverkningskostnader, ledtider, möjlig kapacitet, 

materialkostnad och hur mycket processen faktiskt producerar.  

 

Deliver innebär allt som sker efter produktionen till varan mottas av kunden. Det 

innefattar områden som lagerhantering, underhålla kunddatabaser, kundkontakt och 

säkerställa att produkten ser ut och levereras efter kundens specifika önskemål 

(Theeranuphattana & Tang 2008, 127; Blanchard 2010, 35). Exempel på mått som är 

karakteristiska för området är flexibilitet, kvalitet och kostnader som är kopplade till 

leveranser (Shepherd & Gunter 2006, 250-251). 

 

Return behandlar det sista området i modellen och behandlar aspekter efter köpet har 

gjorts och de eventuella synpunkter som kunden har på den köpta produkten. Några 

exempel på det är garanti och kundkontakt efter köpet för att få kundens synpunkter 

kring produkten. Return kan även innefatta tjänster efter försäljningen som företaget 
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erbjuder (Theeranuphattana & Tang 2008, 127; Balnchard 2010, 35). Mått som kan 

användas inom return är kundnöjdhet, klagomål samt eventuella kostnader som uppstår 

vid defekta produkter (Shepherd & Gunter 2006, 251). 

 

Ur målstyrningen har begreppen vision och målbild växt fram. Från det definieras också 

strategi som ska beskriva hur organisationen ska nå upp till den valda visionen 

(Anthony et. al 2014, 143-145). I den vertikala styrningen ska de brytas ned för att 

kunna användas på avdelningsnivå. Dessutom har den horisontella styrningen ökat i 

betydelse och fler aspekter som hur det vertikala och horisontella kan kombineras samt 

kongruens mellan olika delar av försörjningskedjan i styrningen har ökat i betydelse. 

Vidare ligger fokus mer på kundens perspektiv och hur verksamheten och styrningen 

kan utformas för att skapa värde för kunden. Genomgången kring vertikal och 

horisontell styrning kan sammanfattas till följande aspekter: 

 

 

Figur 2: Styrning 

 

3.4 Prestationsmätning 
3.4.1 Koppling till strategi 

Prestationsmätningssystem har som syfte att skapa en överenstämmelse mellan 

företagets strategi samt beslutsfattandet inom organisationen genom mål och göra en 

effektiv resursuppdelning (Bento, Bento & White 2014, 27). Ett annat syfte med 

prestationsmätningssystem anser Anthony et. al (2014, 385) är att stödja beslutsfattare 

när det kommer till att implementera företagets strategi och säkerställa att målen nås. 

Lambert (2001, 4-5) menar att ett prestationsmätningssystem som är anpassat till 

företagets strategi kan leda verksamheten framåt både på kort och på lång sikt. 

Dessutom kan företag med hjälp av prestationsmätningssystemet belysa eventuella gap 

som finns mellan företagets mål och hur de presterar vilket kan underlätta 

beslutsfattandet (Garengo, Biazzo & Bititci 2005, 26). Strategin underbyggs av uppsatta 

Styrning 
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mål som ska uppfyllas för att strategin ska anses vara uppfylld. Målen visar mer konkret 

vad som behöver uppfyllas för att kunna uppnå strategin och för att kunna sträva mot 

den uttalade visionen (Anthony et. al 2014, 144). 

 

Niven (2006, 101) påpekar att prestationsmätning har en stark koppling till ett företags 

strategi då det ska ses som ett sätt att möjliggöra de uppsatta målen och därmed även 

strategin. Därför är det av stor vikt att välja prestationsmått som kan kopplas till 

strategin för att nå upp till målen (Niven 2006, 101). Genom att konstruera 

prestationsmätningen efter strategiska mål kan måtten fungera som en grund av 

information för beslutsfattande. Det gör att beslutsfattandet grundar sig på ren empirisk 

data och besluten blir mer välgrundade. Kopplingen till prestationsmätning är även 

viktig för att de anställda ska få en god förståelse kring vad som behöver göras för att 

uppnå målen och strategin (Jongwoon, Hecht & Tayler 2013, 106). Riskerna med att ha 

prestationsmått som inte kan kopplas till målen är bland annat att resurser läggs på 

aktiviteter som inte hjälper till att uppfylla målen vilket ökar risken för 

kontraproduktivitet.  

 

3.4.2 Prestationsmätningssystem 

Företag har använt sig av en ständig förbättrings-approach i försörjningskedjan i syfte 

att förbättra organisationens konkurrenskraft (Gunasekaran, Patel & McGaughey 2004, 

335). Författarna anser däremot att många inte har lyckats maximera 

försörjningskedjans fulla potential eftersom de ofta har misslyckats med att skapa 

prestationsmått som till fullo integrerar den med maximal inre och yttre effektivitet. 

Den inre effektiviteten handlar om att försöka hushålla effektivt med de tillgängliga 

resurserna som finns. Den yttre effektiviteten som på senare tid börjat uppmärksammas 

alltmer handlar om huruvida det som produceras skapar värde för kunden (Lindvall 

2011, 51). För att uppnå en effektiv prestationsmätning och förbättring anser 

Gunasekaran, Patel och McGaughey (2004, 335) att det krävs att målen kring 

mätningen representerar organisatoriska mål. Författarna hävdar också att de mått som 

väljs ska blandning av mått som kan relateras till strategisk, taktisk och operationell 

nivå av beslutsfattande och kontroll. Den strategiska nivån mäter inflytandet från högre 

chefers beslut. Det innebär oftast att utreda breda policys, finansiella planer och 

konkurrenskraft. Den taktiska nivån möjliggör resursallokering och mäter prestationer 

mot olika mål för att kunna uppnå mål som specificerats på den strategiska nivån. 
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Prestationsmätningar på taktiska nivåer ger information till mellanchefer om deras 

beslut. Mått på den operationella nivån kräver noggrann data och utvärderar resultat av 

lägre chefers beslut. Individer som övervakar processer och anställda sätter 

operationella mål som om de möts syftar till att uppnå de taktiska målen (Gunasekaran, 

Patel & McGaughey (2004, 335). Prestationsmätningssystem möjliggör även jämförelse 

mellan liknande delar i organisationen åt då samma prestationsmått används (Anthony 

et. al 2014, 386-387). För företag med global produktionsstrategi är det ett lämpligt 

verktyg att kunna jämföra sina geografiskt spridda fabriker åt för att kunna lära av 

varandra. För möjliggöra olika jämförelser kan enligt Anthony et. al (2014, 386-387) 

intern benchmarking användas, vilket innebär att områden jämförs med en liknande 

process eller verksamhet med hjälp av olika prestationsmått. Karlöf och Östblom (1993, 

75) menar att intern benchmarking kan få organisationer att förbättra sina jämförda 

områden på ett relativt enkelt sätt. Carlson och Sandberg (2010, 20) instämmer med 

Karlöf och Östblom (1993, 75) och påpekar att intern benchmarking är ett passande sätt 

för företag att kunna jämföra internt inom organisationen och på så sätt kunna 

effektivisera sin verksamhet utan att behöva samarbeta med andra företag. Intern 

benchmarking är en möjlighet för att kunna finna ett redan existerande framgångsrikt 

tillvägagångssätt inom sin egen organisation skriver Carlson och Sandberg (2010, 10). 

Det kan uppnås genom att göra ett urval av relevanta mått som används rakt igenom 

organisationen kan olika avdelningar och funktioner jämföra sina prestationer (Karlöf & 

Östblom 1993, 75).  

 

3.4.3 Prestationsmått 

För att företag ska lyckas optimera sin verksamhet med en extern omgivning som är i 

ständig förändring är implementeringen och underhållet av prestationsmätningssystemet 

avgörande (Kristensen, Andersen & Torp 2013, 149-151). Att utveckla och 

implementera ett prestationsmätningssystem och få det att stödja företagets strategi är 

något som ställer krav på en genomtänkt process samt en väldefinierad struktur för att 

det ska fylla avdelningen som systemet syftar till (Kristensen, Andersen & Torp 2013, 

149-151). Att fånga in företagets strategi i prestationsmåtten är något som företag ofta 

missar, enligt Chan (2003, 536) då en del mått saknar anknytning och kan därför bli 

missvisande för personal och chefer kring vart fokus ska ligga i verksamheten. Neely, 

Mills, Platts, Richards, Gregory, Bourne, Kennerley, (2000, 1121) menar att det är en 

viktig del för företaget att definiera sina mål och vilka mått som ska mätas för att uppnå 
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dem. Genom att skapa en mängd tydliga mål kan ledningen på så sätt visa vad som ska 

prioriteras inom verksamheten samt visa hur de valda måtten korrelerar med de uppsatta 

målen (Neely et. al (2000, 1121). Prestationsmått är grunden i 

prestationsmätningsprocessen hävdar Neely, Gregory och Platts (1995, 82-83) som 

påpekar vikten av att välja rätt mått för att ta korrekta beslut samt för att visualisera vad 

som är av vikt för de anställda. Robson (2004, 510-511) skriver att företag till stor del 

har ett för stort fokus på vad som kan mätas samt hur det kan mätas. Författaren menar 

att allt för lite fokus ligger på varför de mäter just som de gör. Varje mått är förknippat 

med en kostnad då det kostar att ta fram data samt att sammanställa den. Robson (2004, 

510-511) menar därför att för många och ej relevanta mått inte ökar verksamhetens 

effektivitet utan endast ökar kostnaderna för verksamheten och därför bör måtten väljas 

med omsorg för att få en så rättvisande bild som möjligt. För att möjliggöra det bör flera 

olika sorters mått användas och deras gemensamma struktur blir i sin tur 

prestationsmätningssystemet. Neely, Gregory och Platts (1995, 83) förklarar att måtten 

är ett sätt att visa på de viktigaste områdena inom företaget som de anställda måste 

prestera inom för att uppnå den övergripande strategin. Olve, Roy och Wetter (1999, 8-

11) beskriver att områdena exempelvis kan vara kundtillfredsställelse, kvalitet eller 

marknadsandelar.  

 

Meyer (2002, 6) anser att en viktig egenskap för att lyckas med prestationsmätning är 

att använda mått som genomtränger hela organisationen. Meyer (2002, 6) menar att det 

är speciellt viktigt inom tillverkande företag då de vill försöka minska risken för att 

avdelningar som specialiserar sig på ett moment inte har någon kontakt med de andra 

avdelningarna som de ändå är beroende av i tillverkningsprocessen. Meyer (2002, 6) 

menar alltså att mått som används bör kunna appliceras överallt för att uppnå en 

likformighet. Fördelarna med den typen av mått är att de kan summeras från botten till 

toppen av organisationen vilket möjliggör att personer kan se samband mellan deras 

resultat och hela organisationens resultat. Dessutom ges högre chefer möjligheten att 

fördjupa sig i informationen då måtten även kan brytas ned till lägre nivåer inom 

organisationen. En ytterligare fördel är att måtten kan jämföras horisontellt vilket också 

underlättar för processförbättringar (Meyer 2002, 6).  
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Måtten ska även observera företaget ur en extern synvinkel såväl som intern. För att 

kunna följa ett tydligt orsak-och verksamsamband ska de prestationsmåtten som 

används ha en tydlig koppling till varandra. Risken med att använda sig utav endast en 

variant kan bli att prestationsmåtten inte fångar upp alla aspekter inom företaget och 

därför skapas en ineffektiv styrning (Kaplan & Norton 1999, 189-211; Anthony et, al 

2014, 396). 

 

3.4.4 Varianter av prestationsmått 

Parmenter (2010, 1) beskriver att det finns fyra varianter av prestationsmått som är mer 

frekvent använda.  De måtten är Key Result Indicator (KRI), Key performance indicator 

(KPI), Performance indicator (PI) och Result indicator (RI). 

 

KRI är ett mått som används för att summera en verksamhets prestationer under en 

period för att presenteras till beslutsfattare inom organisationen. Prestationsmåttet mäts 

vanligtvis månadsvis eller kvartalsvis för att indikera vad som skett inom verksamheten 

och ska innefatta nyckelfaktorer för verksamheten. Nyckelfaktorerna kan vara både av 

finansiell och icke-finansiell karaktär men vanligtvis summerar de viktiga aspekter som 

hur mycket verksamheten producerar eller den totala försäljningen. Måttet säger 

däremot inget om vad som behöver ske inom verksamheten utan säkerställer för högre 

beslutande delar om verksamheten utvecklas i rätt riktning (Parmenter 2010, 2-9; 

Horváthová, Mokrišová, Suhányiová, & Suhányi 2015, 7421-7424). Exempel på ett 

mått är kundnöjdhet eller nettoresultat där båda exemplen indikerar vad som är 

summeringen av företagets handlingar över en period. Då måtten är svåra att ta beslut 

från säger beskriver Parmenter (2010, 9) att företag bör särskilja dem från andra mått 

för att få en tydligare styrning. Författaren rekommenderar även att företag endast bör 

ha cirka tio i sina styrningsrapporter för att inte få ett allt för stort fokusområde. 

 

En KPI ska indikera på vad som behöver göras vid en specifik händelse eller situation 

och är kopplat till en specifik aktivitet (Kylili, Fokaides & Lopez 2016, 907). KPIs 

beskrivs av Parmenter (2010, 1) som vad företaget behöver göra för att öka 

prestationerna dramatiskt. Författaren anser även att KPI har följande egenskaper. 

Måttet ska inte mätas i monetära enheter för att inte lägga fokus på kortsiktiga 

finansiella tal. De ska helst mätas i realtid eller dygnsvis för att vara så effektivt som 

möjligt. En KPI ska inkorporera de viktigaste områdena för verksamheten som måste 
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fungera och de anställda måste förstå vad som ska göras med hjälp av måttet. Måttet ska 

leda till ett proaktivt beteende och kan knytas till en specifik grupp människor 

(Parmenter 2010, 7-9). En KPI skiljer sig därmed stort från en KRI då den används mer 

i den dagliga styrningen och mäts mer frekvent. 

 

PIs är till för att underbygga och beskriva vad som behöver göras för att nå upp till 

målen. De är fler till antalet än KPIs och mäter kritiska faktorer som bygger upp till de 

KPIs och KRIs som används (Tee 2016, 586). En PI är inte essentiell för verksamheten 

utan kan ses som ett verktyg för att implementera strategin. När ett övergripande mått 

som KRI eller KPI rör sig i icke önskvärd riktning kan beslutsfattare använda PIs för att 

hitta var problemet finns i verksamheten. Måttet är även som KPI icke-finansiellt utan 

visar på hur specifika aktiviteter presterar (Parmenter 2010, 10, 26).  En RI liknar till 

större grad KRI och kan vara både finansiella och icke-finansiella och är tänkta att 

summera en aktivitet. De visar därför exakt som KRI inte på vad som behöver göras 

utan vad utfallet har blivit över en specifik period. RI kan summeras under korta 

tidsintervaller som dygnsvis till kvartalsvis beroende på vikten av mätområdet 

(Parmenter 2010, 10-12).  

 

KRI beskrivs som mått för personer högt upp i hierarkin inom organisationer och därför 

beskriver Parmenter (2010, 9) dahsboard och andra visuella kommunikationsmedel som 

bra för att lätt kunna få en överblick över verksamheten. Däremot är KPIs, PIs, och RIs 

mått som används på en mer daglig basis bör presenteras på lämpliga 

kommunikationsverktyg som scorecards och scoreboards för att kunna strukturera upp 

måtten efter lämpliga fokusområden (Parmenter 2010, 13).  

 

3.4.5 Drivande och utfallsmått 

Att använda sig utav både drivande och utfallsmått menar Kaplan och Norton (1999, 

141) är viktigt för att få en så effektiv styrning som möjligt. Drivande mått mäter 

faktorer som ändras inom ett visst mönster eller trend börjar. Den här typen ger företag 

en indikation på vad som kan ske i framtiden (Manuele 2009, 28; Anthony et.al 2014, 

397). Utfallsmått är inte lika bra på att förutspå en möjlig framtid då de visar på vad 

som redan har skett. Den här typen av mått visar till stor del hur resultatet blir av en 

nyligen implementerad strategi eller nyligen genomförd åtgärd. De båda typerna av mått 

är dock liknande på flera områden och är nära relaterade till varandra påpekar Anthony 
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et. al (2014, 397). Däremot är utfallsmått bra på att visa trender och hur företag 

påverkas av inträffade händelser vilket kan öka förståelsen samt medvetandegraden om 

en sådan händelse sker igen. Utfallsmått är även bra på att visa vad som har skett inom 

företaget och kan därför bekräfta eller motsäga trender eller händelser som företagets 

beslutsfattande tror har inträffat. (Manuele 2009, 28; Anthony et.al 2014, 397)  

 

Kaplan och Norton (1999, 141) menar dock att om graden av utfallsmått blir för hög 

gentemot de drivande måtten kan signalen kring hur företagets strategi ska 

implementeras försvagas. Företaget kan då påverkas negativt ekonomiskt då de inte är 

beredda på kommande händelser. En allt för stor grad av fokus på utfall kan även leda 

till ett kortsiktigt tänkande inom organisationen då fokus blir på utfallet och inte de 

åtgärder och aktiviteter som ledde fram till utfallet (Simons 2014, 319-320). 

Användandet utav endast drivande mått kan skapa en kultur med en stor grad 

förbättringsåtgärder utan möjlighet att se på vad själva utfallet blev hävdar Lindvall 

(2011, 120-122) och Anthony et.al (2014, 397). Genom att ha en blandning utav de två 

typerna av mått kan företag få fördelarna som de båda ger och minimera nackdelarna. 

Företag får beslutsunderlag för att kunna ta beslut men kan även se resultaten utav 

besluten i ett senare skede. (Kaplan & Norton 1999, 140-142) (Simons 2014, 320) 

 

3.4.6 Finansiella och icke-finansiella mått 

Enligt Anthony et. al (2014, 385-386) och Simons (2014, 320) kan prestationsmått även 

delas in i finansiella och icke-finansiella mått. Finansiella mått hämtas i stor 

utsträckning från företags redovisning och utrycks i monetära enheter som exempelvis 

omsättning, försäljning och intäkter. Icke-finansiella mått behandlar områden som inte 

mäts i monetära termer exempelvis kvalitet och kundnöjdhet (Simons 2014, 319-320). 

Gjerde och Hughes (2009, 63-64) menar att finansiella mått i överlag har en större roll i 

prestationsmätningssystem än icke-finansiella mått. Finansiella mått har i en större 

utsträckning använts av företag för att de är lättare att ta fram då data redan finns i 

företagens ekonomi och redovisningssystem (Merchant & Van der Stede 2007, 170). 

Kritik har dock riktats mot att använda en allt för stor andel finansiella mått i sin 

styrning då det anses vara för kortsiktigt att endast titta på monetära enheter (Anthony 

et. al 2014, 397). (Simons 2014, 320) Anledningen till att de finansiella måtten kan 

anses vara kortsiktiga är att allt för stort fokus ligger på kostnadsaspekterna inom 

företaget vilket gör att användarna av måtten kan ta kortsiktiga beslut för att minimera 



  
 

33 

kostnaderna (Anthony 2014, 386, 396). Gjerde och Hughes (2009, 63-64) menar att ett 

för stort fokus på de finansiella aspekterna medför att chefer ser prestationsmätningen 

som ett rapportverktyg av resultat istället för att fokusera på de strategiska aspekterna. 

Ett vanligt problem inom tillverkande företag är enligt Chan (2003,536) att det inte 

finns en balans mellan finansiella och icke-finansiella mått. Företag har i allt större grad 

försökt göra de icke-finansiella måtten lika viktiga som de finansiella för att skapa en 

ökad medvetenhet hos ledningen kring icke-monetära aspekter Genom att göra 

finansiella och icke-finansiella prestationsmått likvärdiga i styrningen får ledningen en 

bättre och mer komplett bild av verksamheten än att endast använda monetära mått 

menar Meyer (2002, 42).  

 

3.4.7 Prestationsmått inom försörjningskedjor 

För att kunna nå mål måste processens output från försörjningskedjan mätas och 

jämföras med en standard (Gunasekaran, Patel & McGaughey (2004, 335). För att 

kunna bli kontrollerade menar författaren att processens värdeparametrar bör hållas 

inom en på förhand bestämd och konstant nivå. Det kommer i sin tur möjliggöra 

jämförelser mellan planerade nivåer och utfallet av processen. Värdeparametrarna 

kommer även kunna kopplas till olika mer responsiva mått som används för att förbättra 

prestationer till den förhandsdefinierade nivån (Gunasekaran, Patel & McGaughey 

(2004, 335). Prestationsmått inom en försörjningskedja måste följa och möjliggöra en 

smidig process samt ge möjlighet till att integrera den vertikala och horisontella 

styrningen (Handfield, Monczka, Giunipero & Patterson 2009, 711). Fokus i en 

försörjningskedja är på att ge de verkställande delarna information kring vad som 

händer i försörjningskedjan och även information till de mer operationella delarna kring 

vad som behöver åtgärdas. Informationen kring försörjningskedjan måste kunna ge 

lämplig information till flera olika chefsnivåer men ändå inte skapa för mycket data i 

form av prestationsmått att de viktigaste aspekterna försvinner i mätningarna (Sillanpää 

2015, 291). Prestationsmått som under de senaste åren har fått en allt större grad av 

uppmärksamhet är mått kring hållbarhet och miljö. Kunder har fått en allt högre 

medvetandegrad och efterfrågar allt mer produkter som förbättras mot att bli mer 

miljövänliga. Det förstärks utav en ökad grad av regler kring miljöfrågor från politiskt 

håll samt att forskning kring området ökar (Hitchcock 2012, 98;Taticchi, Garengo, 

Nudurupati, Tonelli & Pasqualino 2015, 6473-6474). Det medför att organisationer 

måste inkludera prestationsmått som mäter exempelvis hur mycket kemikalier som 



  
 

34 

nyttjas och hur mycket koldioxid som släpps ut i samband med produktionen. 

Prestationsmått som visar på aspekterna är starkt förknippade med vad kunden 

efterfrågar av företaget och vad företaget måste göra inom sin försörjningskedja  för att 

kunden ska vara villig att köpa själva produkten (Taticchi et. al 2015, 6473-6474). Den 

teoretiska genomgången av prestationsmätning har resulterat i följande aspekter och 

sammanfattas i figur tre: 

 

 

Figur 3: Prestationsmätning 

 

3.5 Kommunikationsredskap 
Prestationsmått kan visualiseras på en mängd olika sätt vilket är viktigt för att ge de 

olika hierarkiska nivåerna inom organisationen en och samma bild utav verksamheten. 

Chan (2003, 536) skriver att det är vanligt att systemtänket utesluts när 

prestationsmätningen visualiseras inom organisationen. Eckerson (2011, 3) menar att 

större företag som har flera enheter och en geografisk spridning på sin verksamhet lätt 

kan förlora fokus på vad som egentligen är viktigt med verksamheten. De flesta 

organisationer är uppdelade i flera affärsområden och ansvarsområden som ofta har 

egna mål och strategier för sin del av verksamheten. Mängden mål och strategier ökar 

beroende på storleken på organisationen samt komplexiteteten av alla system som 

används av verksamheten. De kan i sin tur stå i konflikt med varandra, vilket gör att 

riktningen för organisationsdelarna skiljer sig åt och det därför saknas en klar strategi. 

Förändringar av strategier och omorganisationer kan i sin tur göra att otydligheten ökar 

allt mer och företaget får fler inriktningar än tänkt (Eckerson 2011, 3). För att kunna 
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styra större organisationer och få en tydlig inriktning mot specifika mål och strategier 

behöver alla verksamma inom organisationen röra sig i samma riktning. Ett vanligt 

använt kommunikationsredskap är scorecard vilket är ett sätt för företag att genom 

prestationsmått visualisera sin strategi samt uppställda mål. Det finns en stor mängd 

kommunikationsredskap som scorecard, dashboard med mera men Eckerson (2011, 

115); Silvi, Bartolini, Raffoni & Visani (2015, 196) skriver att kommunikationsredskap 

är likartade och syftar till bra beslutsfattande samt implementering av strategin. Ett av 

kommunikationsredskapen, dashboard kan utformas på flera olika sätt exempelvis går 

en strategiskt dashboard under samma benämning som ett scorecard (Eckerson 2011, 

115). Dashboard är ett vanligt sätt för företag att visualisera sina prestationsmått och 

blivit ett enkelt sätt att visualisera prestationsmått från olika 

prestationsmätningsmodeller såsom prestationspyramiden (Silvi, Bartolini, Raffoni & 

Visani 2015, 196). 

 

3.5.1 Dashboard 

För att kunna möjliggöra en effektiv styrning och visualisera de främsta målen och 

strategierna med hjälp av mått är dashboard ett bra och lämpligt verktyg anser 

(Eckerson 2011, 4). En visuell dashboard ger enligt Wyatt (2004, 77) olika avdelningar 

omedelbar tillgång till data som är relaterade till prestationsmåtten. Rapportering i 

realtid resulterar enligt Wyatt (2004, 77) i chefer som är bättre informerade vilket leder 

till att bättre beslut kan tas snabbare och samtidigt minska operativa kostnader. 

Christensen (2006, 28) anser att likt instrument i ett flygplan som hjälper piloten att 

navigera hjälper dashboards beslutsfattare att se i vilken riktning de färdas. Den hjälper 

även till att samla kritiska erfarenheter innan allvarliga problem inträffar och mottar 

proaktiva varningssignaler för att kunna ta beslut i realtid. Vidare anser Christensen 

(2006, 28-29) att en effektiv dashboard visar nuvarande status på kritiska 

prestationsmått som visas i ett sammanhang med historiska resultat och strategiska mål. 

Resultatet av avvikelser blir då att beslutsfattare ser signaler som kräver omedelbar 

uppmärksamhet och även mer långsiktiga trender som kräver korrektioner för att kursen 

ska vara rätt Christensen (2006, 28-29). Om det finns tillgång till en visuell dashboard 

menar Wyatt (2004, 79) att chefen först inte behöver meddela någon att sätta ihop en 

rapport utan istället kan de direkt få ut information som berör området och vidta 

eventuella åtgärder. Enligt Wyatt (2004, 79) behöver alla inom organisationen inte se all 

information, istället bör det utformas olika dashboards för olika anställda som baseras 
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på dennes roll i organisationen. Vidare bör dessutom en strategikarta konstrueras som 

illustrerar varje anställds ansvarsområden. För varje chef utformas sedan en dashboard 

som mäter prestationer inom dennes ansvarsområde för att optimera styrningen (Wyatt 

2004, 79). Eckerson (2011, 101-102) anser att dashboards kan användas i flera olika 

syften och designen varierar beroende på vilket scenario som de används i och grupp de 

riktar sig mot. Dashboards kan delas in i tre olika kategorier som riktar sig mot olika 

målgrupper inom organisationen men en organisation behöver inte välja en av dem utan 

det är vanligare att de använder flera av dem samtidigt för att nå alla hierarkiska nivåer 

inom organisationen. De tre kategorierna är operationella, taktiska och strategiska 

dashboards (Eckerson 2011, 101-102).  

 

Operationella dashboards är till för att styra de operationella delarna av företaget och 

säkerställa att de följer de riktlinjer som finns gällande kvalitet, produktivitet samt 

effektivitet (Eckerson 2011, 123-124). Användare av den operationella dashboarden 

finns inom alla hierarkiska nivåer i organisationen men används främst av medarbetarna 

som jobbar direkt operativt i processen. De använder den för att se viktiga moment i 

processen för att kunna få arbetet att flyta på bra. Måtten i dashboarden uppdateras ofta 

i realtid eller dagligen för att ha relevant information som kan användas operativt för 

beslutsfattande (Eckerson 2011, 103, 123-124). Ledning och högre beslutsfattande delar 

använder operationella dashboards mer sällan och då i syfte att förstå vad som händer i 

verksamheten. Mellanchefer använder operationella dashboards som ett styrinstrument 

för att visa de som arbetar operativt vad de ska fokusera på (Eckerson 2011, 103; Allio 

(2012, 28).   

 

Taktiska dashboards är till för att optimera processerna inom delar av organisationen 

som exempelvis marknadsföring, HR eller inköp. Vidare nämner Eckerson (2011, 139-

140) att vissa företag använder den för att skapa en översyn över alla avdelningar. 

Taktiska dashboards jobbar emot andra organisatoriska delars data och rapporter. De 

innehåller oftast ett antal KPIs som beskriver de olika områdena inom några viktiga 

aspekter där den som vill kan gå djupare in på varje mått genom att klicka på måttet och 

komma vidare till alla prestationsmåtten för den specifika enheten. Den här typen av 

dashboard visualiserar en stor variation av mått där fokus ligger på historisk data och 

hur de anställda kan agera för att skapa förbättring (Eckerson 2011, 139-140). 

Mellanchefer är de som främst använder taktiska dashboards för att övervaka viktiga 
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aspekter inom processerna. De som jobbar operativt tittar på data när de behöver 

information kring hela organisationen och även ledning använder sig utav måtten men 

då för att bättre förstå vad som händer i processen (Eckerson 2011, 103).  

 

Strategiska dashboards är den sista varianten och benämns ofta även som scorecards. 

Allio (2012, 25) menar att den ur ett vertikalt perspektiv visualiserar strategin och hur 

den ska implementeras. Data som finns i den här typen av dashboard är ofta summerade 

data som tas fram mer sällan som månadsvis eller kvartalsvis. Fokus ligger där på 

framtida mål samt hur organisationen tänker gå tillväga för att uppnå dem. Strategiska 

dashboards används främst utav ledning samt ansvariga inom varje del utav 

organisationen för att säkerställa att organisationen rör sig i önskvärd riktning (Eckerson 

2011, 157-158).  

 

Ett alternativ är enligt Christensen (2006, 29,43) att beslutsfattare kan laborera med 

olika scenarion som visar på vilken påverkan de skulle ha på olika mått genom att 

modellera med prestationer. Exempelvis skulle det möjliggöra att kunna studera vilken 

inverkan en prisreduktion skulle få på kundernas beteende. Christensen (2006, 43) anser 

även att det är viktigt att chefer förstår hur de ska designa dashboards för att skapa en 

konkurrensfördel. Eckerson (2011, 5) beskriver tre funktioner som en dashboard måste 

uppfylla för att fylla sin fulla potential. Den bör visa på essentiella mått och aktiviteter 

inom organisationen som varnar om prestationsmåtten faller under eller över det 

önskvärda målet. Utöver det ska det vara möjligt att analysera vad som orsakar 

förändringen med hjälp av underbyggande information ur olika perspektiv som är olika 

utförlig i olika delar av organisationen. En dashboard ska också göra att de anställda kan 

ta bättre beslut och optimera verksamheten samt styra organisationen mot en önskvärd 

riktning (Eckerson 2011, 5).  

 

3.5.2 Svårigheter med Dashboards 

Dashboards ställer höga krav på att lyckas kombinera företagens nuvarande system till 

ett för att kunna möjliggöra prestationsmätning och en gemensam visualisering 

(Eckerson 2011, 81; Allio 2012, 28-29). Författarna menar att det kan bli ett problem 

och en rejäl utmaning för IT inom organisationen och medföra att dashboarden måste 

delas upp i olika organisatoriska delar. Christensen (2006, 43) hävdar att det finns en 

del vanliga fallgropar när det gäller dashboards som kan undvikas genom att förstå vad 
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som bör mätas, hur ett projekt ska tas an och veta vad som krävs när det kommer till 

teknologi. Den första fallgropen behandlar så kallad information overload som innebär 

att en dashboard innehåller för mycket information som visas vilket gör att det inte går 

att tolka informationen på ett rimligt sätt. Vidare anser Christensen (2006, 43) att mått 

som på något sätt utmärker sig ska vara isolerade och markerade när mätningens resultat 

överstiger en viss gräns. Ett annat vanligt misstag är att en dashboard utformas ur ett 

funktionellt perspektiv. Därmed missas aspekter som annars kan involveras i en 

dashboard som har ett upplägg som innefattar ett kross-funktionellt flödestänk 

(Christensen 2006, 43; Allio 2012, 29). Författarna anser också att för att lyckas med 

det kan aspekter förutom rent historiska finansiella mått inkludera även operationell 

effektivitet, kundnöjdhet och olika kvalitetsmått. Ett annat problem kan vara att 

informationen som används i styrningen är utdaterad. Information i realtid ska stödja 

kritiska prestationsmått för att uppnå bästa möjliga beslutsfattande. När mätningarna 

överstiger en på förhand bestämd nivå bör lösningen vara att berörda personer få en 

slags notifiering via exempelvis mail att situationen kräver uppmärksamhet (Christensen 

2006, 28-29, 43).   

 

Svårigheter med dashboards kan även vara att veta när användarna ska agera på 

prestationsmåtten då många dashboards använder ett medelvärde eller målnivå som 

referens (Wheeler 2000, 23-25). Författaren menar att det medför att om värdet precis 

överstigit gränsen skulle personerna behöva agera för att få ner värdet igen när det 

egentligen kan bero på en naturlig variation i processen. Det kan i sin tur skapa en 

otydlighet till chefer och anställda kring när och hur de ska agera på ett mått. Det kan 

även bli kostsamt då onödiga resurser kan läggas på att försöka förändra naturliga 

variationer och mindre tid läggs på mätvärden som ligger utanför den normala 

variationen (Wheeler 2000, 23-25). Genomgången ovan kring kommunikationsverktyg 

har resulterat i följande aspekter:  

 

 

Figur 4: Kommunikationsverktyg 
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3.6 Konceptuell modell 
Figur fem illustrerar en konceptuell modell som utgår från litteratur kring 

prestationsmätningssystem och forskning för tillverkande organisationer. Modellen 

byggs av ett antal aspekter som är viktiga för utformningen av ett 

prestationsmätningssystem inom företag med global produktionsstrategi.  

 

 

Figur 5: Konceptuell modell 
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4 Empiri  .  

Empirikapitlet grundar sig på information från fallföretagen Volvo CE, Scania och Alfa 

Laval. Informationen har inhämtats genom intervjuer samt genom dokumentstudier 

gällande årsredovisningar och internt material. Empirin beskriver företagens 

prestationsmätning. Ordningsföljden av de olika enheterna som beskrivs avspeglar hur 

företagen är uppbyggda. För att skapa en tydlighet beskrivs organisationerna som 

består av enheter som har specifika uppgifter. En enhet kan i sin tur bestå av flera 

avdelningar och grupper. 

4.1 Volvo Construction Equipment  
4.1.1 Företagsinformation 

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) grundades 1832 i Eskilstuna och är världens 

äldsta industriföretag som fortfarande är verksamt och tillverkar idag med hjälp av 

Volvo Production System en variation av anläggningsmaskiner (Volvo CE 2016a). 

Volvo CE är en del utav Volvo Group som är en världsledande aktör när det kommer 

till lastvagnar, bussar, och industriella maskiner. Volvo Group är ett aktiebolag som är 

listat på Nasdaq i Stockholm och bolaget har idag runt 100 000 anställda (Volvo 2015a).  

 

Volvo Groups vision samt värderingar gäller över alla företagen inom koncernen och 

därför även inom Volvo CE, vilken lyder (Volvo 2015b): 

 

”to be the most desired and successful transport solution 

provider in the world” 

 

Volvo Group ska uppnå visionen genom att skapa värde för sina kunder samt erbjuda 

produkter som är i framkant med service och tjänster som transport. Produkterna ska ha 

en bra körvänlighet, hög kvalitet och ta hänsyn till miljön. Det ska uppnås genom att 

jobba med en bra energi, passion med respekt för den individuella personen. Volvo 

Group bryts ner i olika grenar där varje bolag verkar inom sitt segment av produkter och 

har specifika strategier för att kunna uppnå den övergripande visionen. Inom ett av de 

segmenten verkar Volvo CE som producerar dumprar, hjullastare, grävmaskiner och 

asfaltsläggare med mera. Produktionsanläggningarna är utspridda över Europa, Asien 

och Nord- och Sydamerika. Företagets produkter säljs främst via fristående försäljare 

men företaget erbjuder även olika uthyrningsprogram för sina produkter och är idag 
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aktiva i över 125 olika länder. Volvo CE erbjuder även olika serviceavtal till sina 

produkter vilket är i linje med företagets strategi att kunna erbjuda ett helhetspaket till 

sina kunder vilket inkluderar servicetjänster utöver själva produkten (Volvo CE 2016c).  

 

Braunias
1
 beskriver att Volvo CE tidigare har haft en strategi med nio olika 

fokusområden tillsammans med tre olika grundpelare. Under hösten 2015 genomfördes 

en förändring där antalet fokusområden reducerades. I den nya strategin finns sex olika 

områden som syftar till att skapa en lönsam och hållbar tillväxt. De olika områdena 

behandlar vilken produktportfölj Volvo CE har, att de är framgångsrikt verksamma på 

globala och lokala marknader, att de skapar excellenta kundlösningar, att verksamheten 

är innovationsdriven och att ständiga förbättringar är i fokus och Volvo CE ska skapa en 

kultur som de kallar High performance culture. Utöver det finns kundperspektivet och 

distribution med som syftar till att Volvo CE ska arbeta för att skapa kundvärde 

tillsammans med sina distributörer beskriver Braunias
2
.  

 

4.1.3 Organisationsstruktur 

Volvo CE är utformat ur ett vertikalt perspektiv med VD, Finance, HR och andra 

stödfunktioner som sköter övergripande områden för hela organisationen. Ur ett 

flödesperspektiv innehåller den första enheten Marketing och Product portfolio vars 

uppgift i organisationen är att stärka varumärket med önskvärda produkter och 

marknadsföra dem till kund. Nästa enhet är Technology som har utvecklingsansvar för 

produkterna och ansvar för att hitta lösningar och förbättra företagets produktion och 

produkter samt lösa fel som uppkommer. Enheten Sales sköter försäljningen och har 

kontakten med kunderna och för deras önskemål vidare till andra delar inom Volvo CE. 

Inom Operations finns produktionen samt enheten som ansvarar för inköp som benämns 

Purchasing and Supplier Development. Tillverkningen sker efter beställning med 

undantag för återförsäljare i främst USA som vill ha en del maskiner på lager. 

Purchasing and Supplier Development arbetar med prisförhandlingar av olika slag samt 

upphandling av nya artiklar. Ett viktigt område är kostnadsreduceringar där inköpen kan 

bidra till lägre produktkostnader genom att sänka kostnaderna för material till 

produktionen. En bild av organisationsstrukturen ses nedan i figur sex.  

                                                   
1 Stefan Braunias Global VPS Director Volvo CE, personlig intervju den 17 mars 2016  
2 Stefan Braunias Global VPS Director Volvo CE, personlig intervju den 17 mars 2016  
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Figur 6: Förenklad bild av organisationsstrukturen på Volvo CE 

 

 
4.1.4 Genomgående kring prestationsmätningssystemet 

Prestationsmätningen sker på varje enhet och visualiseras genom dashboards där varje 

enhet har en eller flera som visar de viktigaste områdena för att kunna lyckas med sina 

arbetsområden. Det finns även målnivåer samt möjlighet att kunna få en mer fördjupad 

historisk information om måtten eller få veta hur måtten definieras. Om KPIs når upp 

till målnivåerna visas en grön färg och om mätningen ligger under målnivån visas en 

röd färg. Data till dashboarden laddas upp mestadels månadsvis och för vissa KPIs 

kvartalsvis. Inom Operations finns även möjligheten att följa upp veckovis. 

Prestationsmåtten som visualiserar i tabellerna nedan benämns som KPI underbyggs av 

PI.  

Utöver dashboards finns något som kallas daglig styrning, som används främst inom 

produktionen. För att på ett mer operativt sätt kunna ta snabbare beslut hålls pulsmöten 

varje morgon inom flera olika enheter. På daglig nivå följs säkerhet upp genom att se 

över vilka olyckor och tillbud som inträffat. Kvalitet kontrolleras även och därmed om 

det orsakats några störningar och stopp på monteringslinan som en dagsnotering och då 

får åtgärder tas för att lösa problemet. Ett område som heter miljökorset följs även upp 

som visar om det skett något miljöutsläpp av något slag. Under mötet rapporteras även 

om det skett några förbättringar det senaste dygnet. Det finns även en dagsplanering 

med två veckors rullande planering som ska visa status i olika processer. Är det några 

stora avvikelser förs de upp på en handlingsplan som avdelningschefer tar med sig ned 

till sitetavlan där det rapporteras till platschefen. En gång i veckan has även ett möte 
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angående en master-planering där ett antal olika forum, rapporter, ledningssystem, 

revision och kvalitetsutveckling diskuteras. Under det mötet samlas 

arbetsmiljöutvecklare, kvalitetsutvecklare, VPS koordinator, miljöchefen, miljötekniker 

och chefen för miljö och revisionsteknik.  

 

4.1.5 Technology 

Technology har en strategi som lyder: “to solve quality issues and to secure a learning 

organization” och med hjälp av den ska de uppnå visionen:” to be the best leadership in 

problem solving”. Elovsson 
3
 beskriver att visionen för projektorganisationen inom 

Technology handlar om att leverera på överenskomna mål i projekten som stödjer 

visionen att bli att bli bland de bästa två på marknaden fram till 2018. Knutsson
4
 

beskriver att strategin egentligen är den övergripande vad gäller kvalitetsmål och då är 

det att maskinen ska ha mindre än ett definierat antal fel på dess första år på fältet. På 

dashboarden har Technology mått inom Quality, Delivery, Cost, Feature och PPD 

efficiency. Nedan finns prestationsmåtten för Technology i tabell två.  

 

Technology 

Quality Delivery Cost Feature PPD efficiency 

Antal 
garantiärenden 

Project GPOT Total kostnad på 
forskning och 

utveckling 

Antal nytagna 
patent 

Ledtid 

Antal avklarade 
garantiärenden 

Teknisk 
support 

Garantikostnader Projektens 
utveckling mot 

plan 

Fakturerade 
timmar 

Kundnöjdhet  Kostnadsbesparingar  Direct runners 

Projektens 

måluppfyllelse 

    

Felfrekvens     

Tabell 2: Prestationsmått på Technology 

 

Technology mäter inom Quality hur många garantiärenden de jobbar med för tillfället 

och hur många av dem som uppfyller målet att vara avklarade under en viss period. 

Inom Quality mäts även kundnöjdhet och ärenden som uppkommit via återförsäljarna. 

Mätning sker även kring huruvida projekten når upp till satta krav och mål på en 

rullande 12 månaders period. Technology mäter också felfrekvens i fält på produkterna 

efter 2, 6 och 12 månaders utnyttjande där det finns mål för de olika perioderna. Inom 

                                                   
3 Martin Elovsson Director Project Office Volvo CE, personlig intervju den 8 april 2016  
4 Tomas Knutsson Product Manager Volvo CE, personlig intervju den 8 april 2016  
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Delivery mäts något som kallas Project GPOT som visar på hur stor andel av projekten 

som blivit godkända med beslut jämfört med antalet som är planerade. Det mäts även 

kring hur snabbt teknisk support kan ges till återförsäljarna. Under kategorin Cost mäts 

hur mycket som spenderas på forskning och utveckling samt garantikostnader och 

kostnadsbesparingar. Under Feature mäts antalet tagna patent för att mäta Volvo CEs 

förmåga att vara innovativ samt bevara det intellektuella kapitalet som finns samt ett 

mått som visar huruvida olika program följer planeringen. Utöver det mäts inom 

kategorin ett mått som heter PPD efficiency, vilket hanterar den inre effektiviteten. Det 

sker genom att ledtiden mäts från det att en åtgärd bestäms till det att förändringen 

färdigställs mäts samt mått för kostnader och fakturerade timmar i förhållande till 

tillgängliga timmar. Technology mäter också antal direct runners som syftar till att 

minska problem med nya delar i produktionen.  

 

Målnivåer och gränsvärden sätts från produktägaren och inom en produktplattform som 

sätter mål på hur bra de vill att maskinen ska vara. Det blir ofta en strategi på 3 år då 

problem inte alltid kan lösas på ett år och det tar tid att få tillbaka statistik vilket leder 

till en eftersläpning. Oftast är målen baserade på en övergripande strategi från 

koncernledningen som sedan bryts ned. Knutsson
5
 beskriver att kopplingen till kund 

sker bland annat genom fel i fält, då det påverkar kundens produktivitet men att de även 

mäter ledtiden mellan felen hos kunden. Technology har också dagligen möten med 

Operations där information och statistik förmedlas. På frågan om det finns andra sätt att 

visualisera måtten än via Dashboard svarar Knutsson
6
 att de sätter upp mått på tavlan 

och skickar varje månad en rapport till respektive ansvarig chef som kan visa måtten för 

sina grupper. Sändningen sker till både Operations, Technology och Purchasing.  

 

Dashboarden används på ledningsnivå och där kan region, land och global filtrering 

göras. Det bekräftas även av Elovsson
7
 som beskriver att den är för hans chefs chef och 

därmed på en hög nivå inom Volvo CE. Statistik och filtrering kan också användas vid 

felsökning när de behöver lista ut vart ett fel kan ha uppstått och vad felorsaken är.  

 

                                                   
5 Tomas Knutsson Product Manager Volvo CE, personlig intervju den 8 april 2016 
6 Tomas Knutsson Product Manager Volvo CE, personlig intervju den 8 april 2016  
7 Martin Elovsson Director Project Office Volvo CE, personlig intervju den 8 april 2016 
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Inom projekten mäts Leadtime där det finns standardiserade tidsplaner för hur lång tid 

ett projekt ska ta att genomföra. Mätningarna mynnar ut i en rapport som skickas till 

huvudkontoret i Bryssel som beskriver hur det går för i de olika projekten. Hållbarhet 

mäts inte direkt utan det sker genom certifieringar av motorerna som syftar till att 

säkerställa att de uppnår vissa regionala krav på till exempel utsläpp. Vidare beskriver 

Elovsson
8
 att legala målnivåer sätts av olika organisationer och till exempel CE-

märkning sätter krav för olika branscher som Volvo CE måste anpassa sig till. En annan 

sak som påverkar är Volvos kärnvärden som påverkar produktportföljen genom att ta in 

miljökrav med mera i de produkter som utvecklas.  

 

Elovsson
9
  beskriver att Technology kopplas till andra enheter genom ett projekt som 

innehåller många olika resurser från olika delar av organisationen. Inom Technology 

sätts målbilden på projektnivå som bryts ned på individnivå även om avdelningarna i sig 

jobbar i andra dimensioner som är väldigt fokuserade och jobbar tvärfunktionellt i flera 

olika nivåer under projektet. Vidare beskrivs att Volvo CE är funktionellt styrt men för 

att projekten ska bli bra så måste samarbetet gå tvärs igenom hela organisationen. 

Technology har internt fokus på sina egna leveranser och får hjälp av säljorganisationen 

som sätter kraven på Technology genom information kring vad kunden efterfrågar. 

Elovsson
10

 anser att det skulle underlätta med mer transparens då det inte skulle bli lika 

silofokuserat och kundens information enklare skulle kunna genomsyra mätningen.  

 

4.1.6 Sales 

På dashboarden för Sales finns de två olika kategorierna S&M related som avser Sales 

& Marketing relaterade mått och kategorin Operations related med mått från 

produktionen. I nedan tabell tre finns måtten för Sales presenterade.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
 8 Martin Elovsson Director Project Office Volvo CE, personlig intervju den 8 april 2016 
9 Martin Elovsson Director Project Office Volvo CE, personlig intervju den 8 april 2016 
10 Martin Elovsson Director Project Office Volvo CE, personlig intervju den 8 april 2016 
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Sales 

S&M related Operations related 

FID Ej levererade orders 

Marknadsandel Leveranstid 

Totalmarknad Order backlog 

Intäkt/enhet  

Orders från kund  

Sålda enheter  

Enheter i produktionen  

Lagertid  

Tabell 3: Prestationsmått på Sales 

 

Inom S&M related mäts first in the dirt (FID), vilket är antalet sålda och levererade 

maskiner, marknadsandel och totalmarknaden i enheter. De mäter även den intäkten 

som sålda enheter genererar i framöver, orders från kund, antal sålda enheter till 

återförsäljare och antal enheter som finns i produktionen. Det mäts även hur länge 

maskinerna finns på lager. Inom den andra kategorin Operations related finns mått från 

tillverkningen som leveransprecision, orders som är beställda men ej levererade och 

leveranstid. Det finns också ett mått som heter Order backlog som visar om 

produktionen har lyckats skeppa iväg maskinerna. Dashboarden går att filtrera efter land 

eller produkt med samma uppsättning mått. 

 

På landnivå finns också andra KPIs kring grossprofit och investeringar som inte visas i 

dashboarden. Ett annat mått är Quote participation ratio, vilket visar på de affärer som 

Volvo CE tappar i försäljningen. En KPI som kallas machine forecast accuracy används 

också som sedan jämförs med actual, alltså utfallet av hur många maskiner som såldes. 

Sales mäter också antal säljare i fält, alltså hur många som är aktiva på marknaden 

beskriver Karlsson
11

. Utöver det finns olika finansiella mått som exempelvis gross 

profit och prisrealisering. Utöver det finns andra KPIs inom Competence development 

som till exempel visar hur många timmar som läggs på utbildning för säljare och 

mekaniker och det finns även KPIs för Aftermarket. Enheten mäter också service kring 

till exempel hur många maskiner det finns per mekaniker inom ett visst område. Det 

finns även mått för återförsäljaren som visar åldern på begagnat lager och trade in 

frequency.  

 

                                                   
11 Jonas Karlsson Business Manager Volvo CE, personlig intervju den 7 april 2016 
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Inom Sales finns något som heter customer satisfaction index i en customer survey som 

görs dels vid själva leveransen och vid utgången av garantin. Undersökningen görs av 

en fristående organisation på alla nya maskinförsäljningar i alla länder i Europa. Olika 

försäljningsmarknader följs upp genom att granska kunder/affärer som inte infriar 

förväntningarna för att förstå orsaken och hur Volvo CE kan förbättra i sina processer. 

En KPI finns även som mäter kring hur webportalen som de olika återförsäljarna 

använder uppdateras med ny information. Det finns också ett mått som mäter hur många 

leads som också leder till försäljning. Karlsson
12

 beskriver att målnivåer och 

gränsvärden sätt oftast land för land. En anledning till det är att totalmarknadsstatistiken 

finns sällan på mer än landnivå och det gör det svårt att mäta på annat sätt. EU-

lagstiftningen är också väldigt strikt och den tillåter inte Volvo CE att få information 

om ett företags marknadsandel mer än mot totalmarknaden om företaget har en 

dominerande position på marknaden. Fokus inom mätningar är också kring hur kunden 

upplever produkten i början och slutet på garantitiden. Inom Sales har det också pratats 

om att förlänga undersökningen som görs antingen två gånger per år eller varje kvartal. 

Inom området mått inom olika hierarkiska nivåer beskriver Karlsson
13

 att 

kundundersökningen mäts på managementnivå och sen finns ett antal finansiella mått 

som mäts på samma nivå samt investeringar som också mäts på en managementnivå. 

Angående området samarbete mellan olika enheter finns en uppfattning att en viktig 

egenskap för att kunna vara en ”high performance” organisation är att hela 

organisationen arbetar tillsammans som ett team. Och där kommer det tvärfunktionella 

samarbetet in som viktigt aspekt.   

 

4.1.7 Operations  

Braunias
14

 beskriver att inom Operations har dashboardens utformning nyligen 

genomgått en förändring där antalet mått har reducerats i syfte att skapa ett bättre fokus 

på de mått som verkligen är viktiga och reducera det administrativa arbetet kring att 

sammanställa måtten.  Dashboarden har kategorierna Safety, Quality, Delivery, Cost 

och Environment. I nedan tabell fyra finns prestationsmåtten för Operations 

presenterade.  

 

                                                   
12 Jonas Karlsson Business Manager Volvo CE, personlig intervju den 7 april 2016 
13 Jonas Karlsson Business Manager Volvo CE, personlig intervju den 7 april 2016  
14 Stefan Braunias Global VPS Director Volvo CE, personlig intervju den 17 mars 2016  
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Tabell 4: Prestationsmått på Operations 

 

Under Safety mäts antal olyckor per 200 000 arbetstimmar i förhållande till en målnivå. 

I kategorin Quality mäts antalet fel som inträffar inom 0-2 månader efter leverans samt 

andelen maskiner i produktionen som går igenom hela tillverkningsprocessen utan fel 

vilket benämns som first time through. Inom Delivery mäts produktionsprecision, 

leveransprecision till kund och ledtider i produktionen. I kategorin Cost mäts 

tillverkningskostnader och lageromsättningshastighet. Environment mäts 

energieffektivitet utefter ett krav från WWF (World wild life fund).  

 

Operations KPIs finns på en global och regional och fabriksnivå. De bryts ned 

ytterligare av ledningsgruppen så att de blir operationellt förankrade. Nedbrytningen är 

viktig eftersom beslut måste fattas på rätt nivå, det kan vara globalt eller på en enskild 

avdelning. Kundkoppling visar sig i prestationsmätningen genom att Operations följer 

vissa kvalitets-KPIs och även leveransprecision men eftersom Operations är en 

produktionsenhet har de därmed inte mycket direkt kontakt med slutkunden. Kindstedt
15

 

beskriver vidare att prestationsmåtten möjligtvis jämförs mellan fabrikerna på en högre 

nivå som till exempel platscheferna eller i någon av de stödfunktioner som finns inom 

organisationen. Kindstedt
16

 beskriver angående mätning inom olika hierarkiska nivåer 

att ledningsgruppen träffas varje dag klockan nio vid tavlan. Innan dess så har 

grupperna och produktionsledarna haft sina möten som tar med sig informationen till 

avdelningschefsnivå och flaggar om att till exempel materialbrist kan uppstå och 

därmed att det finns en risk att produktionen påverkas negativt. Informationen är 

tillgänglig för alla eftersom den dokumenteras på ”daglig styrning-tavlan”.  

                                                   
15 Hanna Kindstedt Ekonomichef Volvo CE, personlig intervju den 7 april 2016 
16 Hanna Kindstedt Ekonomichef Volvo CE, personlig intervju den 7 april 2016 
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De anställda inom Operations har inte nödvändigtvis tillgång till andra organisatoriska 

delars dashboards och för att få en överblick kring informationsflödet mellan de olika 

enheterna beskrivs att endast högre chefer har. Fri tillgång på information skulle 

förbättra transparansen och kvaliteten på besluten anser Kindstedt
17

. Det är viktigt att 

det finns bra förståelse över funktionsgränser för att säkerställa ett optimerat 

produktutbud och värdekedjan. Kindstedt
18

 beskriver att det kan vara en fördel att ha 

flera olika enheter representerade på samma geografiska område som exempelvis Sales 

and Marketing och Technology. Det underlättar kommunikationen mellan enheterna 

och få snabb information.  

 

Kring ämnet miljö och hållbarhet beskrivs av Kindstedt
19

 att Volvo är duktiga på att 

tänka på miljö. Mätningarna kring miljö sker kring aspekter som utsläpp, buller och 

energiförbrukning med mera. Måtten som finns med på Operations dashboard är kring 

energiförbrukning och även ett PI som mäter ”idleing” vilket är den energiförbrukning 

som finns när det inte sker någon produktion. Utöver det finns olika mer bevakande PI 

när det gäller utsläpp, som följs upp av kvalitets-, Miljö- och arbetsmiljöavdelningen 

(QES). Fabriksledningen vet om vad som mäts och QES-avdelningen följer upp olika 

PIs och om resultaten visar rött rapporteras det till ledningen så de kan initiera åtgärder. 

Vidare beskriver chefen för QES-avdelningen Arvidsson
20

 att hållbarhet är mycket mera 

i fokus nu än det har varit historiskt och att inom hållbarhet och samhällsansvar finns 

mått mest på koncernnivå.  

 

Ett annat viktigt mått för QES-avdelningen är hur mycket stopptid de orsakat 

produktionsprocessen. Hur mycket störningar de ansvarat för i form av kvalitetsbrister 

på köpt material. På QES-avdelningen följs också upp hur många ISO-avvikelser de har 

inom siten. Uppföljning sker veckovis på tavlan som används i daglig styrning. Det 

mäts också återförda medel från leverantörer och sjukfrånvaro inom Operations.  

 

 

                                                   
17 Hanna Kindstedt Ekonomichef Volvo CE, personlig intervju den 7 april 2016 
18

 Hanna Kindstedt Ekonomichef Volvo CE, personlig intervju den 7 april 2016 
19 Hanna Kindstedt Ekonomichef Volvo CE, personlig intervju den 7 april 2016 
20 Karl-Johan Arfvidsson Kvalitets & Miljöchef Braås Volvo CE, personlig intervju den 7 april 2016  
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Måtten på supportavdelningen som till exempel QES-avdelningen, är ofta en blandning 

mellan siteövergripande mål och lokala mål. Alla mått är egentligen PI beskriver 

Arfvidsson
21

som syftar till att bevaka och utöver de måtten finns det fler saker som 

bevakas och cheferna har sina egna avdelnings-mått och sin egen dashboard på sin nivå 

för att kolla så att hans avdelning presterar. Prestationsmåttens koppling till den interna 

kunden inom Operations sker genom olika kvalitetsmått och ett störningsfritt flöde där 

det finns en tydlig koppling. Vidare beskriver Arfvidsson
22

 att målnivåer sätts lite olika 

och en del kommer uppifrån, från euroledningen eller koncernen. Som exempel, vad 

gäller energi-effektivisering kommer det ifrån en utmaning kring att minska 

energiförbrukningen med ett visst antal megawattimmar (WWF-målet som nämnts 

tidigare) och de har sedan fördelats ut på hur mycket förbättringar som måste göras 

varje år per site. Inom kundkvalitet har Volvo CE sagt att de måste nå upp till en viss 

nivå om ett antal år. Därför har kundkvalitetsmåtten fördelats över vad som får vara 

produktions- och inköpsrelaterade fel som påverkar kunden. Ett annat exempel inom 

området stopptid, till och störningar på line. Det finns ett visst antal maskiner som ska 

levereras per vecka och med en viss leveranstakt. För att hinna med att tillverka alla 

maskiner under veckan så har processen råd med ett visst antal minuter stopptid per 

vecka. De här minuterna har sedan fördelats ut per avdelning, hur mycket stopptid varje 

avdelning har råd att orsaka processen. Vissa mål tittar mer historiskt till exempel hur 

många förbättringar fanns i fjor och målet blir därmed att vara lite bättre eller att uppnå 

en positiv trend.  

 

4.1.8 Purchasing and Supplier Development 

Dashboarden har kategorier med mått inom Cost, Delivery och Quality vilka 

presenteras i nedan tabell fem.  

Purchasing and Supplier Development 

Cost Delivery Quality 

Betalningsdagar till leverantör Leveransprecision Fel inom 0-2 månader 

Besparingar Ledtid SFTT 

Kostnader/ Inköpt material   

Tabell 5: Prestationsmått på Purchasing 

 

                                                   
21 Karl-Johan Arfvidsson Kvalitets & Miljöchef Braås Volvo CE, personlig intervju den 7 april 2016 
22 Karl-Johan Arfvidsson Kvalitets & Miljöchef Braås Volvo CE, personlig intervju den 7 april 2016  
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Under Cost mäts antal betalningsdagar till leverantör, besparingar i förhållande till ett 

mål för kostnader, besparingar i förhållande till en målnivå, kostnaden för inköpt 

material. Inom Delivery mäts leveransprecision och ledtid för materialet från 

leverantörer. Inom Quality mäts hur många fel som uppstått inom 0-2 månader ute på 

fält samt SFTT som står för Supplier first time through som innebär leveranser från 

leverantör som kommit utan kvalitetsproblem. Data gällande kvalitetsmått hämtas in via 

produktvårdsavdelningen där en del ärenden anses vara relaterade till Purchasing. 

Utöver de mått som finns på dashboarden mäts också olika PIs men förutom det så mäts 

inte så mycket mer förutom en medarbetarundersökning beskriver Nilsson
23

. En mer 

detaljerad mätning finns dock inom Cost där alla besparingsarbeten loggas på 

artikelnummernivå. På Purchasing finns också ett antal mått ut mot leverantören med 

hjälp av ett supplier scorecard. Nilsson
24

 beskriver att där delas leverantörerna in i olika 

kategorier och det mäts saker som hållbarhet, miljökrav, leveransprecision och 

kvalitetsutfall från leverantören. Purchasing mäter även om miljö och kvalitetssystem 

finns implementerade i leverantörens produktion och förutom de mått som finns på 

dashboarden rapporteras även maskinförsäljningen på daglig styrning.  

 

Angående mätningens koppling till slutkunden svarar Nilsson
25

 att det kvalitetsmässigt 

finns en påverkan. Produktionen påverkas av leveransprecisionen för köpt material. 

Purchasing kan dock inte se hur fördröjningar i produktionen påverkar leveranstiden till 

kund. Mått inom Cost påverkar inte kunden utan istället Volvo CEs marginal då 

prissättningen styrs av marknadsprissättningen och vad kunden är beredd att betala och 

styrs därmed inte till 100 procent av de interna kostnaderna. Vidare beskrivs att inom 

Purchasing and Supplier Development kommer alla mått från Bryssel från den globala 

ledningen. Nilsson
26

 beskriver att de jobbar ganska tvärfunktionellt då Purchasing 

jobbar mycket ihop med produktion och deltar i dagliga styrningar men att det dock inte 

finns några mått för de processerna. Purchasing sitter även med i tvärfunktionella forum 

i projekten där information fås från Produktvårdsgruppen kring slutkund. Det finns 

också därmed ett informationsflöde på Purchasing från Operations där de får veta olika 

mått varje dag, men inte ett mått som går genom hela organisationen flödesmässigt.  

                                                   
23 Leif Nilsson Purchasing Site Manager Volvo CE, personlig intervju den 8 april 2016 
24 Leif Nilsson Purchasing Site Manager Volvo CE, personlig intervju den 8 april 2016 
25 Leif Nilsson Purchasing Site Manager Volvo CE, personlig intervju den 8 april 2016 
26 Leif Nilsson Purchasing Site Manager Volvo CE, personlig intervju den 8 april 2016 
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4.2 Scania 

4.2.1 Företagsinformation 

Scania grundades 1891 i Södertälje och är idag en ledande tillverkare av bussar, tunga 

lastbilar samt industri- och marinmotorer. Scania erbjuder även en mängd olika tjänster 

till sina produkter som exempelvis service och olika finansiella tjänster. Företagets 

produktion grundar sig på ett modulsystem vilket innebär att de flesta komponenterna 

hos Scania kombineras och medför att fordonen kan tillverkas i många olika variationer. 

Verksamheten finns idag i cirka 100 olika länder med mer än 44 000 anställda där cirka 

3700 jobbar inom forskning och utveckling. Scania har en majoritet av sin verksamhet i 

Sverige där produktionsanläggningarna är utspridda över Europa och Sydamerika. En 

del av verksamheten ansvarar för företagets återförsäljare och distributörer som idag har 

cirka 25 000 anställda. Volkswagen blev år 2008 huvudägare i Scania (Scania 2015a; 

Scania 2015b). Scanias vision är (Scania 2015c,7): 

 

”  …att vara det ledande företaget i branschen genom att skapa 

bestående värde för sina kunder anställda, aktieägare och andra 

intressenter.”  

 

Scania ämnar uppfylla visionen genom att arbeta efter Scania Production System som är 

uppbyggt som ett hus med vissa kärnvärden som de ska jobba mot strategiskt och 

inkorporerar de aspekterna som finns med i företagets vision.  
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Figur 7: Scania Production System
27

 

 

Scania har tre kärnvärden som också utgör grunden i modellen som är att kunden ska 

komma först, respekt för individen och kvalitet. Kärnvärdena ska genomsyra och utgöra 

en grund för all Scanias verksamhet såsom kultur, ledarskap och framgång. Kunden 

först handlar om att fokusera på de aspekter som ger kunden det där lilla extra värdet. 

Det sker i sin tur genom att kunden ska stå i centrum genom hela företagets värdekedja. 

Respekt för individen handlar om företagens anställda och att skapa en miljö på 

företaget så att alla anställdas potential utnyttjas till fullo för att kunna skapa inspiration 

samt nya idéer inom verksamheten. Det ska i sin tur leda till att företagets produkter 

håller en hög kvalitet, en ökad effektivitet samt att de anställda känner tillfredställelse 

från att jobba på Scania. Det sista kärnvärdet kvalitet handlar om att kunderna ska vara 

nöjda med de produkter de köper. För att skapa en god kvalitet gäller det för Scania att 

ha en nära kontakt med sina kunder för att få indikationer och feedback för att ständigt 

kunna utveckla och förbättra sina produkter. De tre grundvärderingarna byggs på med 

nyckelbegrepp inom Scania kring hur de anställda ska jobba samt hur verksamheten ska 

skötas. Vilket i sin tur sammanställs till fyra huvudprinciper inom Scania Production 

                                                   
27

 Ken Tärnström Head of Complete Vehicles from Business Units Scania, personlig intervju den 11 april 2016  
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System. Den första är normalläge vilket handlar om att de ska i sina arbetsmetoder nå 

ett normalläge för att kunna notera avvikelser och agera på dem. Rätt från mig handlar 

om att inom Scania inte acceptera några avvikelser och ta han om dem för att inte 

skicka dem vidare inom processen eller till slutkund. Det tredje området är 

efterfrågestyrd output vilket innebär att Scania inte startar sin tillverkning innan 

kunderna har signalerat att de vill köpa produkten. De nämnda områdena tillsammans 

blir ständiga förbättringar som sedan företaget använder för att förbättra sina metoder 

och normalläget genom att åtgärda de identifierade avvikelserna (Scania 2013). 

 

4.2.3 Organisationsstruktur 

Kallner
28

 och Hamberg
29

 beskriver organisationsstrukturen som ett klassiskt 

industriföretag plus ett återförsäljarföretag som är fristående där Research and 

Development (R&D), Inköp, Produktion och Sales and Marketing ligger inom den 

tillverkande delen av bolaget och enheten Commercial Operations står för 

återförsäljarsidan av bolaget. Det finns också en mängd stödfunktioner som till exempel 

HR, IT, Finans, Business Control som ska stödja den övriga verksamheten. Den första 

enheten i verksamheten är R&D som ansvarar för utvecklingen av företagets produkter 

gällande utveckling och kvalitet. R&D är uppdelade på olika avdelningar som i sin tur 

har specifika ansvarsområden inom produktutvecklingen. Därefter kommer en 

Inköpsenhet som säkerställer att företaget får in det material de behöver till sin 

produktion samt kontakten med alla leverantörer. Inköpsenheten är uppdelad efter olika 

grupper som har sina egna ansvarsområden gällande vilka produkter de köper in, vilken 

kvalitet de inköpta produkterna håller och efter den direkta kontakten med 

leverantörerna de berör. Produktionsenheten kommer därnäst i kedjan och producerar 

själva produkten efter de specifika önskemål som kunden har. Scania har tre platser i 

Europa där de producerar sina produkter, Sverige, Nederländerna, Frankrike samt en 

fabrik i Brasilien. Produktionen är uppdelad i flera tillverkningsenheter som har ansvar 

för ett specifikt område. Varje fabrik har en ekonomifunktion med 

redovisningsansvariga och controllers som skickar in sina siffror till Industrial Control 

som sammanställer siffrorna för hela Produktionsenheten. Produktionen delas upp i två 

områden nämligen D och M som i sin tur har olika enheter. D även benämnd Powertrain 

bearbetar komponenterna till drivlinan där produkterna monteras. D har tre maskintunga 

                                                   
28

 Jan Kallner Director Sales Control Scania, personlig intervju den 11 april 2016  
29 Dick Hamberg Advisor Scania, personlig intervju den 11 april 2016  
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bearbetnings verkstäder och två monteringsverkstäder som driver mer personal. M ingår 

i bearbetningen och monteringen av hytter, samt slutmontering av alla chassiverkstäder. 

I och med alla verkstäder är monteringsverkstäder har M fler personalstarka verkstäder. 

Den andra delen är M som är den mer personaltunga delen av produktionen, vilket 

innefattar moment gällande bearbetning av produkterna och själva monteringen till en 

färdig produkt. Sales and Marketing tar därefter över som paketerar produkterna ut mot 

det finansiella ledet av verksamheten.  

 

Commercial Operations tar därefter över och har kontakten med kunden och sköter 

försäljningen samt leverans ut till kund. Av det som Scania producerar går totalt 

91procent av Scanias omsättning och 87 procent av volymen via Commercial Operation 

där resterande går via några privata aktörer som hanterar sitt geografiska område som 

till exempel Island och Vitryssland. Det kommersiella ledet är indelat efter specifika 

geografiska områden vilket kan vara ett eller ett flertal länder. Varje land inom 

Commercial Operations har ett dotterbolag som också kallas affärsenheter som ansvarar 

för försäljningen inom ett specifikt geografiskt område. Varje del finns under 

Commercial Operations och täcker totalt 56 marknader där en marknad är ett land och 

ett dotterbolag kan täcka flera marknader. Marknaderna delas i sin tur in i fyra större 

geografiska områden som är Amerikas (AMR), Europa (EUR), Ryssland, Ukraina, 

Kazakstan (ERA) och Afrika, Asia och Oceania som går under benämningen (AAO). 

Indelning efter sina aktiva geografiska områden använder Commercial Operations men 

inte den operationella delen av Scania som delar upp sina områden efter kontinenter. 

Commercial Operations är fristående och skulle principiellt kunna köpa vilket märke 

som helst och sälja det vidare men de har i sin försäljning ett stort fokus på Scanias 

produkter.  

 

Den centrala delen av verksamheten ska därför agera som ett stöd åt de återförsäljare 

som finns både de som ägs av Scania och de som är privatägda. Commercial Operations 

lokalt hanterar alla orderrader som inkommer kring köp av olika delar som efterfrågas 

samt assistans när produkterna går sönder via Scania assistans och även leverans av den 

färdiga produkten ut till kund samt cirka 13000 servicetekniker som kan serva och laga 

produkterna vid behov. Commercial Operations hanterar även andrahandsmarknaden 

och köper in fordon som kunderna använt under en tid men vill nu köpa någon ny 

produkt från Scania med flera tjänster. Commercial Operations har även ca 500 egna 
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verkstäder plus ca 527 privata som jobbar under franchiseavtal som också svarar under 

respektive dotterbolag. Utöver det finns det så kallade KD-anläggningar som även 

benämns knock down-anläggningar vilket innebär att Scania skickar sina produkter 

färdiga i lådor som sedan monteras ihop på plats. Det görs på grund av olika regler men 

framförallt tullar som gör det för dyrt att skicka färdiga produkter. Nedan presenteras en 

förenklad bild av Scania organisationsstruktur i figur åtta.  

 

 

Figur 8: Förenklad bild av organisationsstrukturen på Scania 

 
4.2.4 Genomgående i prestationsmätningssystemet 

Scania använder något som inom organisationen kallas för ”Ägget” som används för att 

dela upp prestationsmåtten i olika kategorier inom alla organisatoriska enheter. Ägget är 

uppdelat i fyra olika kategorier som är Top employees, Customer satisfaction, Volume 

growth och Profitability. Indelningen ligger till grund för prestationsmätningens 

uppdelning inom alla de organisatoriska delarna men kan dock skilja sig lite mellan 

varje del då de har anpassat den för sina behov. De fyra områdena i Ägget är även 

kopplade till den övergripande strategin för att göra det tydligt vad som ska fokuseras 

på inom organisationen för att möjliggöra de uppsatta målen. Namnet på Ägget kommer 

från att modellen visualiseras som en avlång cirkel med fyra inritade rutor. 

Prestationsmätningarna sker specifikt inom varje organisatorisk enhet men som 

komplement till det använder sig organisationen av tvärfunktionella möten. Det finns en 

mängd olika tvärfunktionella möten som sker på olika nivåer inom organisationens. På 
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mötena träffas folk från olika delar av organisationen för att diskutera områden inom 

Scania för att alla organisatoriska delarna ska vara medvetna om vad som sker inom 

övriga enheter. Exempelvis kan diskussionerna handla om hur fabrikerna ligger till, 

underleverantörer och hur det nuvarande tillgång och efterfrågan ser ut. Vid mötena 

fattas beslut kring vad som behöver göras inom alla enheter för att kunna uppnå 

företagets övergripande strategi och målbild. Mötena ser väldigt olika ut och varierar 

från att ske veckovis, månadsvis till kvartalsvis. De olika grupperna tar även fram 

prestationsmått som är relevanta för deras område och inbegriper mått från flera 

organisatoriska delar. Prestationsmått inom Ägget följs i regel upp månadsvis eller 

kvartalsvis och benämns som KPI med underliggande PI.  

 

Målnivån sätts utifrån ledningen och är nu mot år 2020 där varje organisatorisk enhet 

bryter ner målnivån för sina avdelningar och kategoriserar vad som behöver göras för 

att nå upp till nivån. Prestationsmätningen på Scania är just nu under förändring inom 

flera av enheterna eftersom företaget anpassar sina mätningar till den nya ägarens 

Volkswagens mätmetoder. Det görs för att kunna jämföra sin verksamhet med 

Volkswagen och på så sätt kunna göra bättre jämförelser mellan verksamheterna.  

 
4.2.5 R&D  

Brauer
30

 berättar att mätvärdena inom R&D har samma uppdelning som i resterande 

delarna av organisationen nämligen som Ägget dock har de valt att göra Ägget mer 

tillämpbart för deras enhet genom att dela upp dem i följande kategorier som mäts 

övergripande på R&D. Måtten kan dock sättas in i Ägget om Scanias övergripande 

funktioner och ledning vill titta på dem ur perspektivet som Ägget erbjuder. De 

uppdelade områdena som mäts är Health/Environment, Quality, Delivery, Cost och 

Leadership/Competence/Creativity. Nedan återfinns prestationsmåtten för R&D i tabell  

sex.  

 

 

 

 

 

                                                   
30 Maria Lönnelid Brauer Head Controller Scania, personlig intervju den 12 april 2016  
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R&D 

Health/ 

Environment 

Quality Delivery Cost Leadership/ 

Competence/ 

Creativity 

Frisknärvaro Antal 
garantiärenden 

Projektens status Tekniska 
rapporter/ 
anställd 

Antal patent 

Personalomsättning Antal lösta 
garantiärenden 

 R&Ds totala 
kostnad 

Kompetens 

 Anställdas 
rörelsemönster efter 

nyanställning 

Kostnader 
kopplade till 

garantiärenden 

 Exempelfordon  

Energikonsumtion Storlek på 
kostnader 

kopplade till 
garantiärenden 

   

Tabell 6: Prestationsmått på R&D 

 

Health/Environment behandlar prestationsmått kring till hur hög frisknärvaron är samt 

vilken personalomsättning som organisationsenheten har och om personerna väljer att 

byta arbetsuppgifter inom Scania eller letar en ny arbetsgivare. Utöver det mäts vilken 

energikonsumtion som varje anställd har inom R&D jämfört över tid för att se hur 

energiförbrukningen ligger ur miljösynpunkt. Quality är det andra området och 

prestationsmått som inkluderas här är hur många garantiärenden som inkommer samt 

hur många av dem som R&D löser över tid men även kostnaderna som är förknippade 

med garantiärendena. Brauer
31

 beskriver att R&D resonerar gällande kostnader att 

kostnaderna för garantiärenden hanteras av R&D och läggs sedan på de grupperna som 

har hand om området. Gruppen som ansvarar för problemet får alltså hantera både 

problemet men även ta kostnaden för problemet. Tanken med det är att det ska driva 

kvalitén och utvecklingen på produkten. Cederlund
32

 berättar att lägga kostnaderna på 

varje avdelning hänger ihop med ett begrepp som används ”Rätt från mig” vilket 

innebär att ta ansvar för sitt eget område såväl som för kostnader som kan uppstå  vilket 

även går att finna i Scania Production System. Den tekniska informationen finns inom 

R&D eftersom där finns den främsta kompetensen för att kunna lösa specifika frågor 

mot kund. Måtten lägger även fokus kring storleken på avvikelserna där det finns ett 

mått för större avvikelser och ett för mindre. Det möjliggör att fokus riktas mot de större 

ärendena så de kan lösas så fort som möjligt.  

                                                   
31 Maria Lönnelid Brauer Head Controller Scania, personlig intervju den 12 april 2016 
32 Sara Cederlund Projektkoordinator Scania, personlig intervju den 12 april 2016  
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Delivery handlar om de ansvarsområden och antaganden som R&D har inom Scania 

och förväntas fullfölja. Inom området mäts hur projekten utvecklas och om de ligger i 

fas mot den tilltänkta planen. Brauer
33

 benämner det som en viktig KPI för R&D då de 

förväntas leverera via projekten som är en av huvuduppgifterna för den här typen av 

avdelning. Cost fokuserar på hur många tekniska rapporter som produceras per anställd. 

R&D tittar även på hur stor andel av Scaniagruppens totala kostnader som de står för i 

förhållande till den totala försäljningen. Utöver det skapar Inköp, R&D och 

Produktionsenheten tillsammans två olika exempelfordon där ett har en mängd 

specialkomponenter och ett annat är mer ett standardfordon. På så sätt kan R&D se hur 

de påverkar den totala kostnaden per fordon genom sina ändringar av produkterna. Det 

ligger även som underlag när beslut kring vilka produktutvecklingsprojekt som ska 

genomföras. Den sista kategorin prestationsmått benämns 

Leadership/Competence/Creativity som mäter hur många patent som R&D producerar 

och kring den kompetens som finns inom verksamheten. Det kan handla om i hur stor 

grad de använder sig utav konsulter och i så fall inom vilket område som de används.  

 

Alla avdelningar och grupper lämnar in information som sedan förmedlas vidare till 

ledningen och där väljs vissa prestationsmått specifikt ut som har avvikelser eller andra 

områden som är viktiga för att uppfylla strategin. Brauer
34

 beskriver att inom Scania 

använder de ett utryck som lyder ”att älska dina avvikelser” för där får de möjligheten 

att göra förbättringar och se hur de påverkas av olika faktorer. Cederlund
35

 beskriver att 

måtten bryts ned inom varje specifikt område och de skapar även helt egna 

prestationsmått för att de som avdelning ska kunna leverera det de är skapade för att 

göra. Hon berättar även att måtten lägger stort fokus på att de ska kunna svara mot 

projekten samt leverera inom projektens olika deadlines. Varje avdelning har mått som 

mäts dygnsvis och veckovis som alla inom R&D kan ta del av för att se hur de 

individuella avdelningarna levererar mot plan. Varje avdelning använder sig mer 

operationellt utav ett scorecard för att visualisera och dela upp måtten. De mer 

operationella prestationsaspekterna följs även upp av de högre cheferna med 

sektorcheferna för att se hur projekten utvecklas och för att se vad de har framför sig.  

                                                   
33 Maria Lönnelid Brauer Head Controller Scania, personlig intervju den 12 april 2016 
34 Maria Lönnelid Brauer Head Controller Scania, personlig intervju den 12 april 2016 
35 Sara Cederlund Projektkoordinator Scania, personlig intervju den 12 april 2016 
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4.2.6 Inköp 

Inom Inköp mäts följande områden som kan delas in i Ägget vilket visas nedan i tabell 

sju.  

 

Inköp 

Top employees Customer satisfaction Volume growth Profitability 

Frisknärvaro Kvalitet ut till kund Leveransprecision Kostnad för 
material 

Introduktionskurser Kvalitetsavvikelser Fel på material Exempelfordon 

Könsfördelning Felaktigheter på inköpt 
material 

 Råmaterial 

 ISO-certifiering   

Tabell 7: Prestationsmått på Inköp 

 

Inom Top employees mäts hur hög frisknärvaron är och att utvecklingssamtalen sker 

inom den utsatta tiden med de anställda inom enheten. Utöver det mäts huruvida alla 

anställda har gått de specifika introduktionskurser som finns inom Inköp och hur 

könsfördelningen ser ut mellan cheferna på Inköp. Området Customer satisfaction har 

fokus på kvalitet ut till kund och kvalitetsavvikelser som Produktionsenheten har 

identifierat som är leverantörsrelaterade och som leverantören har skapat. Det mäts 

utifrån hur många rapporter som inkommer från Produktionsenheten kring felaktigheter 

med inköpt material eller komponenter. Mätning finns även som testar om 

leverantörerna är ISO-certifierade. Inom Volume growth mäter Inköp faktorer som hur 

pass bra leveransprecisionen är till fabrik. Anledningen till det är att leveranserna helst 

inte ska komma för tidigt och inte för sent utan på utsatt tid för att kunna möjliggöra en 

så effektiv process som möjligt. Mätning görs också på huruvida om 

Produktionsenheten hittar några brister på materialet som de köpt in. Bristen behöver 

inte påverka produktionen men Inköp vill ändå veta alla brister som identifierats för att 

kunna ta kontakt med leverantören för att åtgärda problemen. Det sista området 

Profitablility där fokus ligger på hur Inköp kan förbättra resultatet genom att sänka 

inköpskostnaderna för råmaterial och komponenter. Området mäts över de olika 

produkttyperna och exempelvis kring hur mycket de lyckas sänka kostnaderna på en 

lastbil, buss eller på reservdelarna. Hur råmaterialpriserna förändras mäts även samt hur 

det påverkar de olika produkterna som Scania tillverkar.  
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Robertsson
36

 berättar att de agerar mycket mot Produktionsenheten vilket också syns i 

prestationsmåtten och Produktionsenheten blir som en kund de agerar mot och därmed 

måste säkerställa att materialet håller rätt kvalitet för att kunna möjliggöra en smidig 

produktion. Varje grupp inom Inköp mäts på alla ovan nämnda KPIs och de får ett mål 

vid årets början som de ska sträva efter att uppnå som grundar sig på en målnivå till år 

2020. Inköp har valt att visualisera och sporra grupperna genom ett ”Horse race” som 

Raheb
37

 benämner det som. Det är helt enkelt en bana där målgången är målet för den 

specifika gruppen och sedan får grupperna tävla kring vilka som går i mål först. Utöver 

de måtten som nämns ovan som är de övergripande måtten som alla mäts på har varje 

avdelning har de i sin tur egna prestationsmått som är relevanta för just den 

avdelningen. Robertsson
38

 och Raheb 
39

 beskriver att de övergripande prestationsmåtten 

är för att visualisera vad som är viktigt för Inköp som organisationsenhet som sen bryts 

ner inom varje grupp till mer specifika mått. Det skapar i sin tur en tydlighet kring vad 

som ska prioriteras.  Robertsson
40

 beskriver kring koppling till kund att de anser att 

Inköp har en stark koppling till slutkund via sina prestationsmått. Måtten kring kvalitet 

fångar upp kundaspekten för jämför de data över tid ser de hur de ligger till 

kvalitetsmässigt på produkterna till kund. Raheb
41

 beskriver det som det de köper in får 

en direkt påverkan på kundens känsla av den färdiga produkten.  

 

4.2.7 Produktion 

De KPIs som finns inom Produktionsenheten bygger på de tre principer i 

prestationsmätningen som grundar sig på strategihuset. Principerna är att kunden ska 

komma först, respekt för individen och eliminering av slöseri, vilket även kan kopplas 

till den indelningen som finns inom ägget. Utöver det finns också en kategori med mått 

som kallas Övrigt. Nedan finns en sammanfattning av de områden som mäts inom varje 

kategori och de tillämpas i olika grad på både den delen av produktionen som är 

maskintung samt den som involverar mer manuell hantering av personal. 

Prestationsmåtten för Produktionsenheten presenteras nedan i tabell åtta.  

 

                                                   
36 Jessica Robertsson Head of Business Control and Analysis Scania, personlig intervju den 12 april 2016  
37 George Raheb Controller Scania, personlig intervju den 12 april 2016  
38 Jessica Robertsson Head of Business Control and Analysis Scania, personlig intervju den 12 april 2016 
39 George Raheb Controller Scania, personlig intervju den 12 april 2016 
40 Jessica Robertsson Head of Business Control and Analysis Scania, personlig intervju den 12 april 2016 
41 George Raheb Controller Scania, personlig intervju den 12 april 2016 
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Produktion 
 

Kunden först Respekt för 

individen 

Eliminering av slöseri Övrigt 

Flödets effektivitet Antal olyckor Planerad körtid Miljömässiga 
åtaganden 

Kvalitetsavvikelser 
kring material 

Utvecklingssamtal Stopptid  

Tidschemat inom 

produktion 
 Total produktivitet  

Storleken på 

kvalitetsfel 
 Produktionskostnad per 

enhet 

 

Antal 

Produktionsstopp 
   

Tabell 8: Prestationsmått på Produktionsenheten 

 

Linden
42

 berättar att de mäter inom kategorin kunden först olika områden som hur pass 

effektivt flödet är inom tillverkningsprocessen. Det inkluderar mätvärden som 

direktflöde, vilket innebär om det har varit några avvikelser exempelvis en 

kvalitetsavvikelse kring något material. Mätningen inkluderar även ifall de olika 

stationerna inom tillverkningen har lyckats hålla tidschemat och levererat sina delar till 

nästa steg inom utsatt tid. Skulle inte tidschemat kunna hållas krävs det en 

sekvensändring på linjen vilket är tidskrävande och kostsamt och därför gäller det att 

försöka minimera avvikelserna och se till att stationerna kan leverera sina delar i tid.  

 

Utöver det så mäts flera kvalitetsmått på produkterna som är relaterade till kund. Den 

första är ifall en kontroll hittar ett fel med en produkt graderas felet efter en skala som 

visar hur pass farligt det är för kunden. Linden
43

 beskriver det som om en hytt eventuellt 

har en repa får det en viss klassificering då kunden inte kan ta direkt skada av det men 

om det är ett fäste i motorn som kan möjliggöra motorhaveri och att motorn trillar ut 

från lastbilen får det en annan typ av allvarligare klassificering. Mätningen och 

graderingen påverkar även produktionslinjen då ett större fel kräver en större 

undersökning för att inte skicka ut felaktiga produkter till kund.  

 

 

 

                                                   
42 Alexandra Linden Assistant Head Controller Scania, personlig intervju den 12 april 2016  
43 Alexandra Linden Assistant Head Controller Scania, personlig intervju den 12 april 2016  
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Produktionsenheten mäter också antalet produktionstopp som kan bero på föregående 

mått eller att det saknas material. Fel på produkter kan ändra sekvensen, vilket även 

bristen på material kan och därför mäts sekvensändringen då det är kostsamt att ändra 

sekvensen inom produktionen. Scanias fordon har en så stor variation kring alla valbara 

variationer vilket gör en sekvensändring komplicerad. Utöver det mäts även hur stor 

grad av produktionen som klarar av att leverera produkterna i tid till kund inom ett visst 

tidsspann. 

 

Respekt för individen handlar om de som jobbar inom Produktionsenheten och 

involverar prestationsmått som till exempel hur många arbetsrelaterade olyckor som har 

hänt och då räknas de som leder till sjukskrivning. Internt inom avdelningarna mäts alla 

olyckor som inte lett till sjukskrivning och för att säkerställa en god arbetsplats mäts hur 

hög frisknärvaron är då en låg frisknärvaro kan indikera på problem och måste därför 

åtgärdas. De anställda har rätt till utvecklingssamtal årligen och därför mäts hur bra 

Scania är på att hålla dem genom att mäta hur många procent av de anställda som har 

fått ett utvecklingssamtal.  

 

Linden
44

 beskriver att eliminering av slöseri hänger ihop med lean-tänket inom 

organisationen kring att vara så effektiva och produktiva som möjligt inom just 

produktionen. Här finns prestationsmått som hur mycket av den planerade körtiden på 

maskinerna som verkligen körs och även stopptiden återkommer men mer mot 

montering och hur mycket av den planerade tiden som faktiskt blev av. Här visas också 

hur mycket den totala produktiviteten låg på under perioden. Allt sammanfattas i sin tur 

till produktionskostnad per enhet vilket Linden
45

 korrelerar med de övriga måtten för 

om de har en låg stopptid och kör maskiner och liknande effektivt möjliggör det en 

lägre kostnad per enhet än om det hade varit många stopp i produktionen. Utöver de tre 

områdena mäts även andra områden som kan hittas i ägget, exempelvis miljömässiga 

åtaganden som energiförbrukningen inom Produktionsenheten. Mätningar innefattar 

också aspekter kring hur mycket kemikalier som används och vilka utsläpp 

produktionen orsakar och där finns ett mål att minska de miljömässiga påverkningarna 

varje år.  

                                                   
44 Alexandra Linden Assistant Head Controller Scania, personlig intervju den 12 april 2016 
45 Alexandra Linden Assistant Head Controller Scania, personlig intervju den 12 april 2016 
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Uppföljningen av prestationsmåtten mäts månadsvis. Varje fabrik följs upp på vad de 

har för månadsresultat, kvartalsresultat samt vad årsresultatet är fram till det datumet. 

När data sammanställs jämförs fabrik med hur de presterade förra perioden året innan 

samt mot det mål som finns för den innevarande perioden. När data är summerad för 

fabriken får den en grön, gul eller röd färg beroende på hur den faktiska prestationen 

var. Grön visar att de nått eller överskridit målet, gul indikerar att de rör sig mot 

målområdet och rött betyder att de är under målet. Varje mått har sitt egna spann kring 

vilken färg de får. Områden som är extra viktiga för företaget har mer klarare 

gränsvärden. Vissa av måtten har samma gradering och liknande hos all produktion för 

att kunna möjliggöra benchmarking. Idag sker det mesta av insamlingen via Excel vilket 

kräver en tydlig struktur på prestationsmåtten för att möjliggöra en sammanställning av 

olika avdelningar och gruppers prestationsmått för att de ska kunna aggregeras till 

beslutsfattande grupper. Likvärdiga mått möjliggör även att kunna jämföra liknande 

avdelningar för att se prestationer och förbättringsmöjligheter.  

 

Ledningen sätter vilka KPIs som ska fokuseras på och vad de vill uppnå till år 2020 som 

de nuvarande målen är grundade på och därefter får de olika områdena sätta delmål för 

att kunna uppnå det fram till år 2020. Det förmedlas sedan ut till verksamheten som 

använder samma grund-KPIs och som även har möjlighet att själva definiera fler mått 

för att kunna säkerställa att deras viktigaste områden kan bli uppfyllda för att uppnå de 

övergripande KPIs som är satta av ledningen. Linden
46

 säger att genom att definiera 

några tydliga KPIs visar de tydligt vad Produktionsenheten ska styra mot. Linden
47

 

beskriver prestationsmätningen som att ledning har vissa specifika mått som de vill att 

fokus ligger på och beslut fattas kring de prestationsmåtten. Måtten är genomgående i 

organisationen men desto längre ner på avdelningsnivå desto fler blir prestationsmåtten. 

Anledningen är att de måste fokusera på sina egna uppgifter och lägger därför till fler 

prestationsmått som är specifika för deras avdelning. På så sätt ökar antalet mått och de 

blir mer detaljrika än på högre nivå då de är mer sammanfattade och aggregerade. 

 

 

 

                                                   
46

 Alexandra Linden Assistant Head Controller Scania, personlig intervju den 12 april 2016 
47

 Alexandra Linden Assistant Head Controller Scania, personlig intervju den 12 april 2016 
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4.2.8 Commercial Operations 

Commercial Operations mäts utefter de områdena som finns i Ägget som kan ses nedan 

i tabell nio. 

 

Commercial Operations 

Top employees Customer 

satisfaction 

Volume growth Profitability 

Medarbetarundersökning Kundundersökning Fordonsregistreringar Bokslut 

Arbetsplatsolyckor Ledtider Lagerstatistik Försäljning 

  Beläggning  

Tabell 9: Prestationsmått på Commercial Operation 

 

Inom just Commercial Operations verksamhet mäts Top employees genom årliga 

medarbetarundersökningar för att se hur de anställda trivs inom verksamheten. 

Commercial Operations har anställda över ett stort geografiskt område vilket medför att 

arbetsförhållandena kan skilja sig mellan olika arbetsplatser och därför är det viktigt att 

göra undersökningen varje år för att ta pulsen på olika områden. Utöver det mäts hur 

många som har skadat sig på arbetsplatsen. För att säkerställa en så hög Customer  

satisfaction som möjligt görs kundundersökningar kontinuerligt för att se hur kunderna 

upplever produkterna och den service som organisationen erbjuder. Commercial 

Operations mäter även ledtiden ut till kund då den kan variera kraftigt om en lastbil ska 

fraktas med båt till Australien eller om den bara ska till Europa. Inom Volume growth 

mäts hur många fordon som registreras inom ett specifikt geografiskt område för att få 

reda på hur stor andel av fordonen som Scania står för. Utöver det mäts lagerstatistik 

och vilken beläggning verkstäderna har inom de geografiska områdena samt hur 

vinstmarginalen ser ut. Inom Profitability mäts rena finansiella områden dels via en 

resultat- och balansräkning som görs för varje område varje månad. Kallner
48

 beskriver 

att de gör ett traditionellt bokslut inom varje del varje månad för att få reda på de mer 

finansiella talen inom verksamheten. All information skickas sedan vidare för att 

sammanställas till en resultaträkning över hela verksamheten som det sedan tas beslut 

utifrån.  

 

                                                   
48 Jan Kallner Director Sales Control Scania, personlig intervju den 11 april 2016 
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I nuläget ligger ett stort fokus kring ledtider inom branschen berättar Tärnström
49

 och 

förändringar och lösningar för att möjliggöra en kortare ledtid. Förändringar kan ta rätt 

lång tid inom branschen vilket medför att en genomförd förändring inte får en direkt 

effekt på prestationsmätningen utan dyker upp månaden efter. Utöver det påverkas 

organisationen av trender, valutaförändringar inom marknaden, politiska händelser samt 

finansiella faktorer vilket gör att data kan behövas under en rätt lång period för att 

kunna säkerställa ifall den genomförda förändringen fick resultat då den kan försvinna i 

mängden. De påverkande faktorerna kan vara så många vilket medför att de controllers 

som arbetar med måtten tittar lika mycket på de händelser som sker utanför 

verksamheten för att kunna förklara varför det blir en avvikelse inom mätningarna. Det 

leder i sin tur till att organisationen inte behöver agera på alla avvikelser utan de löser 

sig själva till nästa månad då måtten tas fram igen. Kallner
50

 berättar att företaget har en 

gedigen databas då de mäter en stor variation av områden och har gjort det över en 

längre tid vilket gör att de även har möjligheten att titta tillbaka för att se på trender 

samt vilken påverkan det fick på organisationen.  

 

Commercial Operations är uppdelade så varje geografiskt område har ett team med 

människor som har ansvar för ett specifikt område och de sätter sig en gång om året för 

att göra en affärsplan som sträcker sig över en femårsperiod som definierar de mål som 

området ska ha gällande försäljning, volym och vilka investeringar som behöver göras 

för att uppnå målen. Utöver det görs en marknadsplan över ett år framåt i tiden. 

Hamberg
51

 beskriver det som att affärsplanen är mer på en strategisk nivå och 

marknadsplanen blir mer en aktivitetsplan kring vad som måste göras under det 

specifika året för att nå målet fem år framåt. Det kan exempelvis vara att lansera en ny 

produkt eller att de måste vara med på några specifika mässor för att promota 

produkterna. Processen kontrolleras och styrs av en regionchef som presenterar för 

verksamheten vad det är som gäller och vad den övergripande organisationen har för 

mål så de vet vad de ska sikta på. Regioncheferna har i sin tur en styrelse till hjälp som 

sätter de mer övergripande ramarna samt övervakar hela området och träffas cirka 4 

gånger per period för att se hur verksamheten utvecklas. 

 

                                                   
49 Ken Tärnström Head of Complete Vehicles from Business Units Scania, personlig intervju den 11 april 2016 
50 Jan Kallner Director Sales Control Scania, personlig intervju den 11 april 2016 
51 Dick Hamberg Advisor Scania, personlig intervju den 11 april 2016 
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Kallner
52

 beskriver att det är en del i Scanias kultur att inte endast fokusera på själva 

målet utan metoden för att nå målet. Så skulle organisationen inte nå det uppsatta målet 

så innebär det att de går tillbaka och tittar på själva metoden för att förbättra den för att 

förhoppningsvis kunna komma närmare eller nå målet i nästa mätning. Hamberg
53

 

beskriver det även som att ”älska sina avvikelser” för att om företaget ser avvikelser i 

sina mätningar eller att de inte lyckas med sina mål så ska de gå tillbaka och titta på 

metoden som de använder.  

 

Commercial Operations har en modell med metoder för hur återförsäljare och liknande 

ska agera för att nå upp till målen vilket då blir en metod för verksamheten. Tärnström
54

 

menar att det inte går i stick i stäv med entreprenörskunskap samt att business är lokal 

då det är entreprenöriella människor som ligger bakom verksamheterna men de ska 

använda sig av Scanias metoder. Han tog som exempel att det är inte okej att göra ett 

väldigt bra resultat tre år i rad men att strunta till exempel i människorna inom sin 

verksamhet. Samtidigt blir ju inte verksamheten kvar om de är på topp gällande alla 

värden men de klarar inte av att sälja utan det gäller att hitta en medelväg och det ämnar 

prestationsmåtten fånga för att få en balans i verksamheterna. Det medför att om de 

lyckas förbättra sina metoder inom land A ska de kunna förbättra i landet och sedan 

flytta dem till land B. Det medför att alla länderna har samma metoder som är förfinade 

och testade. Tärnström
55

 beskriver att mätningar kan vara svårare att göra av icke-

finansiella mått och värden då det inte finns några direkta lagkrav på dem som på de 

finansiella som är kopplade till balans- och resultaträkningarna.  

 

Inom alla mätningar som görs har Commercial Operations som mål att de ska kunna 

aggregeras för att få en översyn och för att kunna benchmarka olika områden för att 

kunna hitta nya mer effektiva metoder att arbeta efter. Hamberg
56

 beskriver att det hela 

tiden sker en diskussion med de olika dotterbolagen kring hur mycket de ska mäta. Det 

sker därför att det är vanligare att de lägger till mått än tar bort dem, vilket kan få en 

kostnadspåverkan då mycket data måste samlas in manuellt från de olika dotterbolagen 

och sammanställas i olika Excelark. Mätningarna skiljer sig i stor grad åt vilket innebär 

                                                   
52 Jan Kallner Director Sales Control Scania, personlig intervju den 11 april 2016 
53 Dick Hamberg Advisor Scania, personlig intervju den 11 april 2016 
54 Ken Tärnström Head of Complete Vehicles from Business Units Scania, personlig intervju den 11 april 2016 
55 Ken Tärnström Head of Complete Vehicles from Business Units Scania, personlig intervju den 11 april 2016 
56 Dick Hamberg Advisor Scania, personlig intervju den 11 april 2016 
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att det används flera olika system för att samla ihop data där tillvägagångsättet skiljer 

sig. Angående frågan hur de presenterar data svarar Kallner
57

 att det finns många 

informationsöar som måste sammanställas vilket gör att det inte finns något gemensamt 

system kring hur det visualiseras utan det blir flera rapporter samt datasystem där 

informationen kan inhämtas. Tärnström
58

 säger att i och med de mäter en stor mängd 

information kan det ibland uppstå brister i kommunikationen då mätningarna inte får 

samma acceptans då de mäter en så stor variation av områden för att kunna agera. De 

medför i sin tur att dotterbolagen måste samla in mycket information och kanske inte får 

lika mycket information tillbaka från mätningarna. Samtidigt finns även en avsaknad av 

möjligheter att sammanställa data då mycket just nu sker manuellt vilket är tidskrävande 

och kostsam för verksamheten. Hamberg
59

 beskrev det som att innan hade Scania en 

stor åtgång av papper inom sin verksamhet men idag är det ettor och nollor som de 

måste hantera i en stor skala vilket ställer krav på verksamheten att försöka hitta 

effektiva mätområden och inte mäta allt som går att mäta.  

 

Den rapporteringen som sker via prestationsmått sker varje månad och sammanställer 

resultaten från varje verksamhet inom regionerna. Kallner
60

 nämner att de aggregerar 

mycket av sin information men att när de gör det så suddas många av problemen ut då 

de försvinner i mängden och även ifall de skulle se det så kan de göra väldigt lite på en 

global nivå. Det är istället viktigare att de klarar av att mäta och aggregera lokalt. 

Hamberg
61

 instämmer i det och menar att värdet ligger i detaljerna och kunna sköta det 

lokalt. De aggregerade siffrorna ska fungera mer som en översikt kring vart företaget är 

på väg och de mer lokala för att styra den lokala verksamheten.  
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61 Dick Hamberg Advisor Scania, personlig intervju den 11 april 2016 



  
 

69 

4.3 Alfa Laval 
4.3.1 Företagsinformation 

Företaget grundades 1883 och är idag en världsledare inom tillverkning av 

värmeväxlare, ventiler och pumpar. Alfa Laval är verksamma i cirka 100 länder där 

produktionen ligger utspridd i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Organisationen 

har idag strax över 18 000 anställda och riktar sin försäljning främst till större 

distributörer men även försäljning av kompletta system och projektlösningar direkt till 

kund (Alfa Laval 2015a; Alfa Laval 2015b).  

 

Alfa Lavals vision är (Alfa Laval 2015c, 12): 

 

” help create better everyday conditions for people”  

 

För att uppnå visionen ska företaget erbjuda produkter som tar hänsyn till miljön samt 

produkter och lösningar inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. 

Visionen ligger till grund för att kunna uppfylla företagets affärsidé som är: ”To 

optimize the performance of our customers  ́processes, time and time again”. Affärsidén 

ska i sin tur uppfyllas genom att hjälpa kunderna bli mer produktiva och 

konkurrenskraftiga genom att förse dem med produkter av hög kvalitet samt innovativa 

lösningar. Utöver affärsidén finns finansiella mål och hållbarhetsmål som behöver 

uppfyllas för att företaget ska vara långsiktigt konkurrenskraftigt. De finansiella målen 

innefattar att företaget ska ha en tillväxt på i genomsnitt 8 procent per år och en 

rörelsemarginal på 15 procent. Alfa Laval har även som mål att ha minst 20 procent i 

avkastning på eget kapital och att nettoskulden i förhållande till EBITDA inte ska vara 

mer än en faktor av två. Företaget ska också investera 2 procent av sin försäljning i 

olika investeringar för att kunna växa. Det sista finansiella målet är att kassaflödet av 

den löpande verksamheten ska uppgå till 10 procent av omsättningen. Utöver de 

finansiella målen har företaget en mängd icke-finansiella mål kring hållbarhet. De 

speglar hur Alfa Laval vill skapa en säker arbetsplats samt en verksamhet som är så 

miljöanpassad som möjligt. Målen innefattar en minskning av vattenkonsumtionen, 

bättre utnyttjande av energi, en minskning av kemikalier i produktionen samt minskning 

av koldioxidutsläpp förknippat med företagets transporter (Alfa Laval 2015c, 12-14).  
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För att kunna uppnå företagets vision och affärsidé har Alfa Laval identifierat de tre 

strategiska prioriteringarna produkter, marknadsnärvaro och att förbättringsarbete utförs 

inom alla delar av organisationen (Alfa Laval 2015c, 14).  

 

Produkterna är grunden för att kunna uppnå företagets finansiella mål och att de når upp 

till de förväntningar som finns hos kunderna. En hög kvalitet och energieffektivitet är 

något Alfa Lavals kunder efterfrågar för att kunna vara konkurrenskraftiga på sina 

marknader och kunna minska sin miljöpåverkan. Företaget ska säkerställa det genom att 

investera cirka 2 % av försäljningen per år inom utveckling för att kunna tillhandahålla 

produkter som kunderna efterfrågar (Alfa Laval 2015c, 14). Den andra prioriteringen är 

marknadsnärvaro vilket handlar om att uppmärksamma olika behov genom att ha en 

lokal närvaro på marknaden. Det inkluderar alla områden inom företaget från 

produktionen till eftermarknaden. Företaget gör löpande analyser kring hur de ska 

expandera och stärka sin närvaro inom vissa geografiska områden (Alfa Laval 2015c, 

14). Förbättringsarbetet är en pågående strategi för att kunna säkerställa att företaget är 

lönsamt och tillhandahåller bra produkter. Det tar form till exempel vid val av vilka 

produkter som ska produceras, hur de produceras, om de ska produceras av en tredje 

part och hur det ska ske rent logistiskt (Alfa Laval 2015c, 14).  

 

4.3.3 Organisationsstruktur 

Alfa Lavals organisationsstruktur innefattar ur ett vertikalt perspektiv President och 

CEO, HR, Communication, Finance, Legal, IT, CSR och Corporate development som är 

övergripande för organisationen. Företagets försörjningskedja är utformad som en 

matrisstruktur med fyra enheter med olika ansvarsområden som bryts ner på olika 

marknadsregioner. Enheterna är delvis självbestämmande och det är framförallt sättet 

som de når fram till sina kunder som skiljer dem åt. Den första enheten är Operation 

som sköter inköp, tillverkning och distributionen ut till kund och har ansvar för allt som 

har med produktionen att göra. Operation är utformad efter produktsortimentet och efter 

den teknologin som finns inom den specifika fabriken. De andra tre enheterna är olika 

Försäljningsenheter som ansvarar för ett specifikt produktområde samt den teknologiska 

utvecklingen inom området. Den första Försäljningsenheten är Process Technology som 

säljer helhetslösningar till kund vilket kan innefatta att sälja en hel produktionslinje till 

en viss fabrik eller komma på lösningar på olika företag med hjälp av Alfa Lavals 

produkter. Equipment har ansvar för alla lösa komponenter som finns i företagets 
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sortiment där fokus ligger mot distributörer och kunder som är inriktade mot de 

produkter som Alfa Laval erbjuder. Den sista enheten är Marine & Diesel som är 

inriktat mot lösningar inom marinen och är ett stort affärsområde som därför har en 

egen Försäljningsenhet som handhar både helhetslösningar till kund och försäljning av 

specifika delar. Varje Försäljningsenhet har därefter försäljningskontor inom de fem 

geografiska regionerna som visas i figur nio. Varje enhet har sitt huvudkontor i Lund 

och försäljningen sker på kontoren inom de specifika geografiska områdena. 

Huvudkontoret hjälper de mindre kontoren med kompetens och lösningar om det gäller 

större affärer som de inte har resurser eller tillräcklig kompetens för att kunna komma 

med erbjudanden och därför backas varje kontor upp av huvudkontoret. Rapportering 

sker manuellt en gång per månad, vilket har att göra med att systemfloran är 

diversifierad och att Alfa Laval har en förvärvsstrategi med nya bolag som har olika 

system. När måtten inom Alfa Laval följs upp graderas efter grönt, gult och rött 

beroende på prestationen i förhållande till målnivå. De tre Försäljningsenheterna har 

även ansvaret för den teknologiska utvecklingen inom varje produktsegment och får en 

egen budget för en viss period att förhålla sig till för att skapa nya eller förbättra 

befintliga produkter.  

 

Figur 9: Organisationsstrukturen på Alfa Laval
62
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Ovanstående organisationsform har varit aktiv sen cirka år 2000 då organisationen 

tidigare var strukturerad utefter de produkter som tillverkades. Exempelvis fanns det en 

del som hette Alfa Laval Termal eller Alfa Laval Separation där fokus då låg på ett visst 

produktsortiment. Johansson
63

 berättar att nackdelen med den tidigare 

organisationsformen var att om en kund ville köpa flera produkter ur olika 

produktsortiment var kunden tvungen att kontakta flera olika delar av organisationen. 

Exempelvis var Alfa Laval Termal tvungen att hänvisa till en annan del av 

organisationen vilket medförde att det kunde vara svårt för kunden att hitta den rätta 

kontaktytan. Det gjorde att Alfa Laval istället valde att ha en kontaktyta för kunden och 

om den är intresserad av en helhetslösning hör den av sig till Process Technology till 

Marine & Diesel om kunden avser köpa produkter inom det området. Förändringen 

medförde ökat kundfokus eftersom de organiserade sig efter de lösningar och önskemål 

som kunden kan tänkas ha istället för de produkter som erbjuds. Johansson
64

 säger dock 

att en nackdel med den nuvarande organisationsstrukturen blir att det blir ett större hopp 

mellan inköp, tillverkning, leverans och Försäljningsenheterna vilket inte medför en lika 

smidig försörjningskedja. Innan när organisationen var uppdelad efter produktslag fanns 

alla delarna inom försörjningskedjan inom den specifika organisationen. Därmed låg 

inköp, tillverkning, försäljning, teknologi och leverans till kund inom samma enhet, 

vilket bidrog till en smidigare och mer enhetlig försörjningskedja. Johansson
65

 påpekar 

dock att för kundens del har den nya organisationsstrukturen medfört ett enklare och 

bättre bemötande till kund samt att företagets fabriker kan optimeras till en högre grad. 

 

4.3.4 Operations 

Operations har idag 27 fabriker utspridda över ett stort geografiskt område där den 

största har ca 1100 anställda och den minsta 30. Storleken på fabriken beror på hur stort 

geografiskt område de försörjer och vilka ledtider som krävs för att nå kunderna. Andra 

faktorer som importtullar spelar även in i fabrikernas utformning och position. 

Johansson
66

 använder Brasilien som exempel som har en importtull och för att 

konkurrera på den marknaden krävs det att produkterna produceras inom landet för att 

inte bli utkonkurrerade av någon aktör som redan finns på plats. Produkterna tillverkas i 

vissa fall direkt till lager då det finns standardprodukter som ska finnas på lager men en 
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stor del av produkterna tillverkas efter beställning. Johansson
67

 säger att Operations är 

uppdelad i olika försörjningskedjor, men det är en sanning med modifikation menar han 

då försörjningskedjan avstannar vid leveransen då kundkontakten som 

Försäljningsenheterna har saknas. Den fysiska kedjan är uppdelad efter produktfokus till 

skillnad från Försäljningsenheterna som har stort kundfokus. Varje fabrik tillverkar flera 

olika sorters produkter utefter den teknologiska möjligheten som den innehar samt 

vilket geografiskt område de är verksamma på.   

 

Operations bygger sin strategi på företagets övergripande mål kring en ökad försäljning 

och väljer därför att rikta sin strategi mot Försäljningsenheterna vilket handlar om att 

kunna serva dem i största mån för att kunna ge kunderna det de vill ha. Det kan handla 

om områden som kortare ledtider till specifika önskemål gällande vissa produkttyper. 

Strategin kan delas ned ytterligare i fyra block som är byggstenar som ska hålla en viss 

kvalitet eller förbättras inom specifika områden för att kunna uppnå strategin för 

Operations. Det första blocket är Alfa Laval Production System (ALPS) som innefattar 

att de ska stärka sin industri och hur de levererar sina produkter. Det andra blocket är 

Sourcing Program Alfa Laval (SPA) som innefattar inköpsområdet som försörjer 

Operations och säkerställer kvalitén på området.  

 

Det tredje blocket är Supply chain differentiation (SCD) som syftar till att se till att de 

olika flödena inom fabriken är anpassade för kundernas specifika förfrågningar. Det 

berör enligt Johansson
68

 områden som vilken kvalitet kunden förväntar sig till vilken 

kostnad och den förväntade ledtiden som kunder förväntar sig. Det är ett av de svåraste 

blocken att anpassa sig till då Alfa Laval producerar en stor variation av produkter 

vilket medför att produktionen ofta få ställa om till en specifik kunds krav. Det i sin tur 

kan ändra vilken kvalitet som förväntas ur en kostnadssynpunkt och om den ordern 

måste prioriteras inom fabriken eftersom de har ett specifikt avtal med kunden. En av 

anledningarna till att det är svårt att uppnå för Operations är att de inte har 

kundkontakten utan den finns på Försäljningsenheterna och de är därmed beroende av 

information från säljarna kring kundens önskemål samt förväntningar som inkommer 

via telefon och mejl. Det sista blocket som ingår är Endevour som handlar om att ha ett 

gemensamt system och gemensamma processer vilket i sin tur medför möjligheten att 
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benchmarka sina fabriker åt då de använder likvärdiga system samt processer för att 

kunna hitta förbättringsområden eller hitta en best practise. En del av prestationsmåtten 

som används inom Operations är direkt kopplade till de strategiska byggstenarna. 

 

Operations använder sig utav ett scorecard över sina prestationsmått som har ett 

finansiellt block och ett KPI-block med undergrupper som bryts ner i specifika mått för 

verksamheten. Uppdelningen grundar sig i ett corporate scorecard som skapades för 

hela verksamheten. Johansson
69

 beskriver att Operations använder sig utav 

uppdelningen men inte andra delar utav verksamheten då företaget inte är utformat som 

en ren försörjningskedja längre efter omorganisationen. Operations har dock endast valt 

att fokusera på Result i den finansiella stapeln vilket beror på att tillväxten och kapital 

ligger till en större del på övriga enheter inom organisationen och är inget som de mäter 

direkt utan deras verksamhet handlar om till exempel effektivitet kring att sänka 

kostnader. Nedan presenteras prestationsmåtten för Operations i tabell tio.  

 

Finansiella 

Growth Result Capital 

 Kostnader relaterat volym  

 Resultat per fabrik  

 Lager som inväntar leverans  

Tabell 10: Prestationsmått på Operations, Finansiella 

 

Inom delen Result mäts tre finansiella mått som fokuserar på hur kostnaderna förändras 

vid en ökad volym där de tittar på de rörliga och fasta kostnaderna. Här mäts även 

resultatet för den individuella fabriken samt hur mycket kapital lagret binder med 

råvaror samt färdiga produkter som inväntar leverans till kund. Inom KPI delen mäts 

inom områdena People, Process, Innovation och Customer. I nedan tabell elva 

presenteras de KPIs som finns inom Operations.  
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KPI 

People Process Innovation Customer 

Trivselnivå Leveransprecision i 
tillverkningsflödet 

Leverensprecision 
bland leverantörer 

Leveransprecision 

Arbetsplatsolyckor Antal claims Kvalitet på 
leverantörer 

Ledtid 

 Antal avklarade 
claims 

  

 Defekta produkter   

 Koldioxidutsläpp   

Tabell 11: Prestationsmått på Operations, KPI 

 

People mäter hur väl de anställda trivs inom verksamheten årsvis. Det mäts även hur 

många som skadar sig på arbetet och att det medfört att den anställde har behövt gå 

hemma under en tid efter händelsen. Process innefattar inom ett brett spann fem olika 

mått. Mätning sker kring hur väl företaget klarar av att leverera sina produkter i tid och 

skicka dem. Ett annat mått visar hur många klagomål i form av claims som inkommer 

och hur många av dem som de identifierar hittar rotorsaken till. Hur många av 

företagets produkter som har någon form av defekt mäts även inom kategorin samt 

vilken koldioxidpåverkan verksamheten har. Begreppet innovation har Operations gjort 

sin egen definition på då den teknologiska utvecklingen ligger hos de tre olika 

säljenheterna och därför har inte Operations det ansvaret. Det mäts därför områden som 

hur väl leverantörerna lyckas leverera inom utsatt tid samt vilken kvalitet varje 

leverantör håller ur några olika parametrar. Customer är det sista området som mäts och 

fokuserar på hur leveransprecisionen är till kund och där ingår ett mått som visar hur 

lång den totala ledtiden är från fabriken får en order tills varan är levererad till kund. 

Inköpsdelen inom Operations är främst kopplad till flera av måtten som hur väl 

processen klarar av att leverera i tid där materialet spelar en viktig roll och vilken 

kvalitet leverantörerna håller.  

 

Utöver de måtten har inköp en mängd egna mått som går mer på djupet gällande deras 

aktiviteter. Johansson
70

 beskriver att prestationsmåtten inte är kopplade mellan 

Operations och Försäljningsenheterna. Han berättar att prestationsmåttet kring vilken 

marginal som Operations har även kan knytas till Försäljningsenheterna då de använder 

sig utav samma mått. Anledningen är att det är ett viktigt fokusområde och ett område 

som diskuteras mellan Operations och Försäljningsenheterna för att säkerställa att 
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produkterna säljs inom tänkta marginaler. Områdena har istället en verbal kontakt och 

möten som komplement men det finns ingen direkt koppling. Framförallt kring de 

nyckeltal som är kundkopplade som leveranssäkerhet, ledtider, claims, skulle Alfa 

Laval kunna ha ett tätare samarbete mellan olika enheter beskriver Johansson
71

. Det 

skulle kunna göras genom att använda samma rapporter och databaser och där finns en 

begränsning kring hur Alfa Laval är organiserade som en säljorganisation.  

 

Det finansiella resultatet i Operations har varit helt fristående de andra enheterna. De 

slås bara ihop på den högsta nivån. Däremot görs ett försök i år att slå ihop delar av 

Operations resultat med respektive delar inom enheterna. Det görs ett försök att skapa 

en brygga mellan att hitta kopplingar mellan olika fabriker och Försäljning. Den riktiga 

lönsamheten i supply-kedjan är inte det som ses i marginalen utan hur 

försörjningskedjan presterar som helhet avslutar Johansson
72

 

 

4.3.5 Försäljningsenheterna 

Alfa Laval har valt ett antal marknader där de vill vara och ur ett övergripande 

perspektiv verkar de inom olika former av petrokemisk industri, livsmedel, 

luftkonditionering och uppvärmning. Försäljningsenheterna har en strategi som går ut 

på att de försöker sälja till kunder som är stora distributörer som köper repetitivt. 

Tanken är att mindre kunder istället ska handla av de kunder som Alfa Laval säljer till. 

När det kommer till divisionen Marine beskriver Finnbäck
73

 och Johansson
74

 att mycket 

av kontakten sker med rederierna och varven men framförallt skeppsägarna. Orsaken till 

det är eftersom att Alfa Laval vill att skeppsägaren ska använda sig av sina 

komponenter i båtarna. Varvet har bara ett intresse i att bygga ett billigt skepp och 

därför måste ägaren istället övertygas. Försäljningsenheterna har inte kategoriserat sina 

prestationsmått utan följande mått finns med i prestationsmätningen som benämns som 

KPIs, vilka presenteras nedan i tabell tolv.  
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Försäljningsenheterna 

Return on sales (ROS) 

Utvecklingskostnader 

Newness 

Profit factor 

DSO 

Kunder 

Tabell 12: Prestationsmått på Försäljningsenheterna 

 

 

Mätningen inom Equipment sker lönsamhetsmässigt mest inom måttet return on sales 

(ROS). Måttet innebär det operativa resultatet utan räntor i förhållande till omsättningen 

i procent. ROS är även ett mått som Försäljningsenhetens divisionschef kräver nedifrån 

och det finns viss förståelse för att kostnadsmassan ökar men så länge ROS är bra så gör 

det mycket positivt beskriver Finnbäck
75

. Inom Försäljningsenheten mäts också 

säljutveckling och konstadskontroll. Det finns även ett stort fokus på kostnaden och 

andra målsättningar kring kostnader och kostnadskontroll. I övrigt finns det även i 

produktcentrena en mätning när det gäller utvecklingskostnader som styrs uppifrån. 

Varje center får en ram (uppdelat efter produkt) som sedan fördelas och förutsätter att 

centren ska utveckla nya produkter för att kunna ligga längst fram. Det innebär att varje 

försäljningsområde har sitt egna R&D. Varje R&D har flera produktområden som 

erhåller sin specifika budgetram att förhålla sig till. R&D mäts utifrån hur stor del deras 

segment av produkter samt enheten står för den totala lönsamheten i ROS. Utöver det 

mäts Newness vilket är försäljningen på de produkter som har utvecklats och lanserats 

under de senaste fem åren. Newness mäts för varje produktområde, enhet och segment.  

 

Så länge försäljningen är hög så kan de leva med kostnaden men det övergripande 

lönsamhetsmåttet är ROS beskrivs i samtalet med Finnbäck
76

. Säljbolag mäts genom att 

använda profit factor som är försäljningen i förhållande till lokala kostnader som är den 

mest nyttiga mätningen av ett säljbolag. Enheten mäts även genom sitt resultat vilket 

mäts i procent och det finns även andra prestationsmått som lite mjukare KPIs. 
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Angående finansiella mått svarar Finnbäck
77

 att han inte vill kalla ROS för ett finansiellt 

mått utan istället för ett operativt mått. Räntor och avskrivningar sköts vid sidan av och 

det är det operativa resultatet som är i fokus i mätningen på Försäljningsenheten. 

Johansson
78

 poängterar att det dock mäts som en finansiell kvot. De som jobbar 

operativt lägger inte krut på räntor och så vidare utan det är det operativa resultatet som 

är i fokus. Ett annat mått som också mäts är DSO som visar på kundfordringars löptid. 

Måtten är lite underordnade profit factor och mest fokus ligger på lönsamheten.  

 

Angående koppling mellan Sales och Operations svarar Finnbäck
79

 nej och att alla 

Operations kostnader ska fördelas på produkterna som till exempel direkt material och 

direkt lön samt indirekta kostnader. Operations har egentligen olika effektivitetsmått 

och de mäts helt för sig själva. Effektivitetsmåtten kan vara till exempel lågt lager och 

på sälj vill Alfa Laval gärna ha bra med lager för att kunna leverera till kund. På 

Operations är synsättet mer rationellt och effektivt och där ska kostnaderna debiteras ut 

till de säljande enheterna. Det finns ett försök med ett data warehouse i alla fabriker 

som ska möjliggöra enklare kontakt mellan Försäljningsenheterna och Operations. 

Tanken är att andra enheter ska titta på data också och genom det kan de hitta nya 

affärsmöjligheter och kolla på till exempel hur ledtiderna är i olika regioner och då 

analysera hur nya marknader kan nås. Fabriker kan skifta load mellan varandra och på 

så sätt fördela resurser och för att lyckas med det gör Försäljningsenheten kvartalsvis 

och helårsprognoser som ska hjälpa Operations med sin planering. Sales mäter inte 

direkt olika miljöaspekter och Finnbäck
80

 beskriver att han inte kan påstå att det finns 

några softa mål men att det finns en enhet som håller på med CSR som inte är kopplad 

till säljorganisationen.  

 

Försäljningsenheten har en resultaträkning där den minsta nivån är segmentet Sanitary. 

Det är även den lägsta nivån där du kan mäta ROS och det finns en rapport som kallas 

P1:an och är en slags resultaträkning med bland annat ROS. I rapporten finns ett antal 

market units som konsolideras uppåt och som sedan Finanschefen konsoliderar 

ytterligare uppåt till en aggregerad nivå. Segmentet Sanitary har verksamheter i Europa 
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som mäts efter olika regioner och de konsolideras sedan ihop till hela segmentet och blir 

resultaträkningen som omfattar hela segmentet. Eftersom att Alfa Laval valt strategin att 

sälja via kanalerna måste det finnas ett antal projekt för att inte tappa kontakt med 

kunden. Försäljningsenheterna intervjuar kunderna vilket sker löpande i verksamheten 

och mycket intervjuer sker på de olika segmenten och i de olika produktområdena. 

Informationen från intervjuerna är dock inte i nyckeltalsform utan det är input för att 

förstå vad kunden vill ha och syftet med informationen är att ge ammunition till 

försäljningskanalerna. Inom Försäljningsenheterna samlas strukturella KPIs in kring 

kunder och har mest kontakt med olika kanaler och Försäljningsenheterna har ett antal 

egna marknadsföringsinitiativ.  

 

Målnivåer och gränsvärden sätts ovanifrån till enheterna som sedan delar ut till olika 

mått. Alfa Laval beskrivs som ganska toppstyrt vilket även gäller kring volym-

forecasten beskriver Finnbäck
81

. Det görs en forecast med en form av riktning kring 

tillväxt i volym som kommer uppifrån till exempel en viss nivå som kommer att öka 

med en viss procentsats. Styrelsen ger en målinriktning baserat på till exempel 

makroekonomiska faktorer. Utifrån det förväntar sig styrelsen olika saker som ska 

komma tillbaka från Operations. Forecast görs av sales men går till Operations och i den 

finns inbyggda svagheter då Försäljningsenheterna vill att det ska finnas mycket på 

lager och bra leveranser. Därmed finns en inbyggd mekanism för att försöka överskatta 

”forecasten”. Om prognosen säger högre och att de ska sälja lite mer så tillverkar de lite 

mer med höga lager, gör på efterhand märker Operations att det aldrig stämmer och det 

blir tvivel beskriver Johansson
82

. Hade de suttit lite tajtare i samma båt hade de kunnat 

öka volymerna försiktigt beskriver Johansson
83

. Det kostar inget kortsiktigt att öka 

volymerna men såklart drabbas nästkommande år. Kortsiktigt finns inget incitament för 

att minska volymen.  

 

Angående om det finns något visuellt system som mäter övergripande för hela 

organisationen svarar Johansson
84

 att det gör det inte utan möjligen endast på en högre 

nivå. Han beskriver att om de tappar lönsamhet och för att då hitta rotorsaken till varför 

                                                   
81 Anders Finnbäck Business Controller Alfa Laval, personlig intervju den 5 april 2016 
82 Sten Johansson Controller Operations Division Alfa Laval, personlig intervju den 5 april 2016 
83 Sten Johansson Controller Operations Division Alfa Laval, personlig intervju den 5 april 2016 
84 Sten Johansson Controller Operations Division Alfa Laval, personlig intervju den 5 april 2016 



  
 

80 

det sker måste någon enhet erkänna att det är den som inte håller måttet. Orsaken kan 

också vara att ett lägre pris inom ett område eller kostnadsökning inom ett annat 

område, nya leverantörer som kostar mycket eller att ledtiderna är för långa. 

Säljspecifikationerna kan också vara för komplicerade och därmed måste de identifiera 

vad som leder till problem. Oftast ger måtten inom Alfa Laval bara en indikation om 

vad som går fel till exempel kring varför ledtiden är hög. Då kan svaret vara att Alfa 

Laval inte kan lagerlägga ett så pass stort sortiment. Då är det viktigt att vara överens 

om vilka produkter som ska produceras vilket kan leda till problem om det inte finns en 

enighet i organisationen. Säljsidan kan tendera till att vilja ha allt och Operations vill ha 

högvolymare. Om fabrikerna har samma sortiment fungerar det att jämföra dem men 

Alfa Laval försöker att inte ha så mycket dubbel produktion. Värmeväxlare kan 

benchmarkas då de finns i många fabriker som måste vara nära till marknaden och Alfa 

Laval har identifierat vilka fabriker som är mest effektiva, det är inte samma överallt i 

hela världen berättar Finnbäck
85

.  

 

4.4 Genomgång av empirisk information från fallföretagen 
Vid en genomgång visar det sig att alla företagen har utvecklat sina egna 

produktionssystem som Volvo Production System, Scania Production System och Alfa 

Laval Production System. Genomgående har företagen en koppling mellan sin vertikala 

styrning som exempelvis vision, strategi, målområden och de prestationsmått som 

används. Det görs genom att till exempel benämna visioner som bryts ner och 

konkretiseras till kärnområden på Volvo CE, kärnvärden på Scania och strategiska 

prioriteringar hos Alfa Laval. På Scania är det särskilt tydligt då kunden, aktieägare och 

de anställda nämns i visionen. Det i sin tur konkretiseras ner i Scania Production 

System. Vilket också visas i rubrikerna i Ägget som visar på mätområden som 

Customer satisfaction och Top employee. Alfa Laval tydliggör sin vision via finansiella 

mål och prioriteringar för verksamheten som återfinns som rubriker för 

prestationsmåtten. Ur ett övergripande perspektiv har företagen valt att i olika grad ha 

produktion i olika delar av världen. Anledningar som legala aspekter, närhet till kund 

och kostnadsaspekter har styrt var produktionen och verksamheten är lokaliserad. 

Scania har dock valt att inte ha produktion inom vissa geografiska områden utan 

använder sig av KD-anläggningar för att kunna agera på marknaden. Organisatoriskt har 
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Volvo CE och Scania valt en likvärdig organisationsstruktur där varje enhet har sitt 

ansvarsområde. Exempelvis Technology på Volvo CE och R&D på Scania som ansvara 

för utveckling och eventuella fel på produkterna kopplat till garantiärenden. Alfa Laval 

har valt en annan organisationsstruktur med Försäljningsenheter och teknologisk 

utveckling i en enhet och resterande i Operations. 

 

Kundens önskemål och feedback gestaltar sig på olika sätt i fallföretagen. Företagen 

väljer att påpeka under intervjuerna att det finns två kunder för vissa enheter som 

exempelvis Scania som nämner Inköp. Inköpsenheterna anser att de levererar till stor 

grad till Produktionsenheten som blir en intern kund. Men de påpekar även att de har 

den externa och slutgiltiga kunden. Exempel på prestationsmått som är kopplade till de 

olika kunderna är inom Inköp leveransprecision och felaktigheter på inköpt material 

som påverkar den interna kunden alltså Produktionsenheten. Den externa kunden 

representeras exempelvis via prestationsmått kring kvalitet på det inköpta materialet. 

Alfa Laval har genomgått en stor förändring där organisationsstrukturen primärt har 

anpassats efter slutkundens önskemål. Kunden synliggörs från olika håll i mätningarna i 

fallföretagen och exempelvis med garantiärenden/claims som mäts inom Operation på 

Volvo CE, R&D på Scania och Operations på Alfa Laval. Ett annat kundorienterat mått 

som används på samtliga fallföretag är ledtid för att kunna säkra leverans i rätt tid till 

kund samt att processen klarar av att producera önskvärd kvantitet. Utöver de beskrivna 

prestationsmåtten kommer även input via kundundersökningar som görs frekvent av 

antingen externa parter som på Volvo CE eller från företaget själv på Alfa Laval och 

Scania där Commercial Operations har ansvar för kundundersökningen. 

 

Det mest frekventa prestationsmåttet som finns i olika skepnader inom samtliga enheter 

är prestationsmått relaterade till olika former av kostnader. Kostnader används som en 

huvudrubrik inom varje enhet som till exempel mäter totala kostnader och hur de 

anställda lyckas minska kostnader. Utöver det använder företagen någon form av output 

på varje enhet, exempelvis hur mycket produktionen producerar till försäljningen. Varje 

enhet har något mått som visar vad de faktiskt åstadkommer och tillför verksamheten. 

Utöver det mäter Volvo CE och Scania ledtid inom alla sina enheter vilket visar på 

vikten att kunna leverera och inom tid. Utöver det mäter Scania personalrelaterade 

områden inom alla enheter som sina viktigaste KPIs och Alfa Laval tar upp marginalen 

som ett viktigt prestationsmått för deras verksamhet.  
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Som tidigare nämnts har företagen valt att i viss mån strukturera sina prestationsmått 

utefter olika kategorier inom varje enhet som är kopplat till viktiga områden som 

kommer från vision, strategi och målområden. Volvo CE har valt att strukturera 

prestationsmåtten efter olika kategorier på varje enhet som är av vikt för den specifika 

enheten. Exempelvis PPD efficency och Feature som är specifikt för Forskning och 

Utveckling. Vissa kategorier är dock återkommande inom flertalet enheter som Quality 

och Delivery. Det skiljer sig gentemot Scania som har Ägget där samma kategorier i 

olika former återfinns på alla enheterna. Enheter som Commercial Operation och Inköp 

använder sig utav Äggets delar i namnet på kategorierna medan R&D och 

Produktionsenheten har ändrat vissa huvudområden för att anpassa det till sin 

verksamhet. På Alfa Laval inom Operations finns två grupper som benämns KPI och 

finansiella prestationsmått.  

 

Generellt har fallföretagen runt tio olika mått på varje enhet som är mest i fokus. De 

bryts sedan ned inom varje organisationsenhet till fler mått som är mer riktade mot 

specifika avdelningar inom enheterna. Antalet mått kan därför liknas vid en pyramid där 

toppen är de tio prestationsmåtten som finns med i arbetet men desto djupare man går in 

i varje enhet desto fler prestationsmått finns det. Företagen påpekar dock att 

avdelningsspecifika mått utgår från de övergripande prestationsmåtten och de på 

avdelningsnivå är tänkta att möjliggöra de övergripande prestationsmåtten. Operations 

på Alfa Laval och Forskning och utveckling på Volvo CE och Scania har cirka 15 

prestationsmått vilket är mer än de andra enheterna. Prestationsmåtten benämns som 

KPI och majoriteten mäts på företagen månadsvis eller kvartalsvis. Prestationsmåtten är 

inte kopplade till varandra mellan enheter förutom några få undantag exempelvis 

marginal på Alfa Laval. Företagen använder sig istället av olika varianter av möten som 

pulsmöten och tvärfunktionella möten mellan enheter där varje specifik enhet medtar 

information. Inom Scania finns det specifika prestationsmått för mötena.  

 

Majoriteten av de KPIs som företagen använder är utfallsmått som summerar en 

aktivitet över en viss vilket hänger ihop med att måtten tas ut månadsvis eller 

kvartalsvis samt några mått på Operation på Volvo CE som kan tas fram veckovis. 

Företagen har i stor utsträckning delat upp sina finansiella och icke- finansiella 

prestationsmått i specifika kategorier som exempelvis kostnad på Volvo CE och Scania 

och på Alfa Laval där Operations valt att särskilja de finansiella måtten helt genom att 
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skapa två kategorier som är finansiella och KPI. Försäljningsenheterna skiljer sig dock 

på alla företagen då de och har en majoritet finansiella prestationsmått. Prestationsmått 

kring hållbarhet och miljö beskrivs som en viktig faktor för företagen vilket också visar 

sig i exempelvis företagens strategier och mål som har en del fokus på miljön. 

Exempelvis har Alfa Laval uttalade hållbarhetsmål för sin verksamhet. Flertalet enheter 

på företagen beskriver att de har mått som är relaterade till miljö och hållbarhet på 

avdelningsnivå. På enhetsnivå står produktionen på företagen för prestationsmått som 

behandlar miljö och hållbarhet, undantaget R&D på Scania som mäter 

energianvändningen per anställd. Kommunikationsverktygen som används är till stor 

del olika former av rapporter. Dashboards används på Volvo CE på alla enheter och 

Scorecard på Alfa Laval för Operations och R&D på Scania. De andra enheterna på 

Scania och Försäljningsenheterna på Alfa Laval använder sig av olika former av 

rapporter. Volvo CE har i sin visualisering ett system som visar rött om värdet inte når 

upp till målet och grönt om målet nås. Inom Produktionsenheten på Scania visas grön, 

gul eller röd färg beroende på faktisk prestation. Alfa Laval har också en uppdelning 

inom Operations där grön, gul och röd används. Inom Scania används färgkoder i viss 

mån exempelvis inom Produktionsenheten och R&D använder sig främst av en 

blandning av färger och trendvisande grafer.  
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 Volvo CE Scania Alfa Laval 

Vision “to be the most desired 

and successful transport 

solution provider in the 

world” 

”att vara det ledande 

företaget i branschen 

genom att skapa bestående 

värde för sina kunder, 

anställda, aktieägare och 

andra intressenter” 

”help create better 

everyday conditions 

for people” 

 

Strategi/ 
Målområden/ 

Kärnvärden 

Sex kärnområden, Volvo 
Production system 

Scania Production System, 
Tre kärnvärden 

Finansiella mål, 
hålbarhetsmål, 

strategiska 

prioriteringar, Alfa 

Laval Production 

System 

Plats för 

produktion 

Europa, Asien, Nord- & 

Sydamerika 

Europa, Sydamerika & 

KD-anläggningar 

Europa, Asien, Nord- 

& Sydamerika 

Enheter i 

horisontell 

organisations-
struktur 

Marketing & Product 

portfolio, Technology, 

Sales, Operation 

R&D, Inköp, Produktion, 

Försäljning & 

Marknadsföring, 
Commercial Operations 

Operations, 

Equipment, Process 

technology, Marine & 
Diesel 

Kundens input i 

kedjan 

Extern 

kundundersökning, 

garantiärenden 

Kundundersökning, 

garantiärenden 

Kundundersökning, 

säljkontakt 

Prestationsmått 

som finns inom alla 

enheter 

Kostnader, Output från 

enheten, ledtid 

personalrelaterade, 

kostnad, ledtid, output från 

enheten 

Kostnader, marginal, 

output 

Mätområden inom 

varje enhet: 

   

- Forskning & 

Utveckling 

Quality, Delivery, Cost, 

Feature & PPD 

efficiency 

Health/ Environment, 

Quality, Delivery, Cost, 

Leadership/Competence/C

reativity 

 

- Inköp Cost, Delivery, Quality Top employees, Customer 

satisfaction, Volume 
growth, Profitability 

Finansiella: Result 

 
KPI: People, Process, 

Innovation, Customer  - Produktion Safety, Quality, 

Delivery, Cost, 

Environment 

Kunden först, Respekt för 

individen, Eliminering av 

slöseri, Övrigt 

- Försäljning S&M related, Operation 

related 

Top employees, Customer 

satisfaction, Volume 

growth, Profitability 

Finansiella, 

Utveckling, Kunder 

Antal mått per 

enhet 

Cirka 10 KPI som mäts 

veckovis, månadsvis, 

kvartalsvis som 

underbyggs av PIs 

Cirka 10 KPI som mäts 

månadsvis, kvartalsvis 

som underbyggs av PI 

3 finansiella & 11 KPI 

på Operations och en 

blandning inom 

försäljning  

Koppling mellan 

enheter 

Främst via möten Främst via möten Främst via möten 

Grad av drivande- 

och utfallsmått 

Majoritet utfallsmått Majoritet utfallsmått Majoritet utfallsmått 

Grad av finansiella 

och icke- finansiella 

mått 

Majoritet icke- 

finansiella, försäljning 

övervägande finansiella 

Majoritet icke- finansiella Majoritet icke- 

finansiella, försäljning 

övervägande 

finansiella 

Mått kring 

hållbarhet/ 

 miljö på enheter 

Operation R&D, Produktion Operations 

Kommunikations-

verktyg 

Dashboard, Rapporter, 

Tavlor 

Scorecard, Rapporter, 

Tavlor 

Scorecard, Rapporter 

Tabell 13: Sammanfattning -  Empirisk information 
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5. Analys 
Följande kapitel ämnar föra ett resonemang kring de identifierade aspekterna i den 

konceptuella modellen. Aspekterna i modellen jämförs med empirin för att bedöma 

aspekterna utifrån hur företagen gör. Avsnittet ämnar utmynna i en empiriskt förankrad 

referensram gällande prestationsmätning för företag med en global produktion. 

 

5.1 Global produktionsstrategi 
5.1.1 Reducera icke-värdeskapande aktiviteter 

Det kan konstateras att fallföretagen har utvecklat sin organisation i enlighet med Lean 

Production vilket lett till framkomsten av egna produktionssystem (Chiarini & Vagnoni 

2015, 590). En organisationsstruktur spridd över stora geografiska områden skapar ett 

behov av decentraliserad styrning, vilket också ställer andra krav än om verksamheten 

endast bedrivs lokalt. Till exempel krävs en högre grad av standardisering av 

tillverkningsprocessen för att den ska kunna appliceras oavsett produktionskontext. En 

standardiserad tillverkningsprocess baserad på Lean behövs då organisationsstrukturen 

ställer krav på att utforma likartade processer över alla geografiskt spridda fabriker. 

Som ett led i det beskriver företagen att det är viktigt att reducera icke-värdeskapande 

aktiviteter genom att hela tiden försöka utvecklas och vara innovativa (Lindvall 2011, 

115-122). Scania har till exempel i deras produktionssystem fokus på att göra ständiga 

förbättringar exempelvis genom att reducera slöseri (Sörqvist 2004, 42-43).  

 

Ett genomgående fokus på förbättringar kan ha att göra med viljan att utveckla en 

organisationskultur som förespråkar utveckling och innovation. Resultatet av ett starkt 

fokus på förbättringar kan också vara en följd av ökad global konkurrens som gör att 

företagen behöver utveckla mer effektiva processer. I syfte att vara fortsatt 

konkurrenskraftig krävs då ett effektivt arbetssätt som ständigt utvecklas i takt med att 

kundens efterfrågan ändras och de förändringar som sker i omvärlden (Sörqvist 2004, 

42-43). Ett sätt att utvecklas och arbeta med förbättringar är genom att göra jämförelser 

mellan olika områden. Jämförelser kan hjälpa till att identifiera avvikelser och på så sätt 

skapa ett organisatoriskt lärande kring hur de bör arbeta (Karlöf & Östblom 1993, 75). 

Företagen i studien använder sig av organisatoriskt lärande genom att använda samma 

struktur av prestationsmått inom samma enhet i organisationen oavsett vart den befinner 

sig i världen. Därmed kan direkta jämförelser och analyser göras i syfte att förstå 

avvikelser och utvecklingsområden. Med hjälp av interna jämförelser och en vilja att 
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utvecklas och lära sig kan processer som är väl utformade och standardiserade enklare 

tas efter inom hela organisationen. Det i sin tur gör det möjligt att reducera icke-

värdeskapande aktiviteter genom att förbättra existerande processer.  

 

5.1.2 Möjliggöra kostnadsfokus 

Det finns ett genomgående mönster som visar att kostnader är något som prioriteras på 

alla företagen som mäter kostnader av olika slag inom alla enheter (Choong (2014, 

4174). En svårighet kan dock vara att det är svårt att identifiera vad och vem som är 

orsaken till ett visst problem då många enheter samarbetar i verksamhetens olika 

processer. Samtidigt är det viktigt att synliggöra kostnaderna för att på så sätt visa att de 

påverkar lönsamheten. Ett exempel som visar på vikten av att synliggöra kostnaden är 

inom R&D på Scania. Där fördelas garantikostnaden på den avdelning som anses vara 

ansvarig för området som felet berör. Därmed skapas ett kostnadsansvar som kan 

fördelas ut inom enheten och inom organisationen. Resultatet blir att det skapas 

incitament för att göra processerna så bra som möjligt och därmed få bästa möjliga 

utfall i resultatet för just sin enhet (Zaman & Ahsan 2014, 589-590). Tanken med att 

försöka fördela kostnaderna till de som bär ansvaret kan ha att göra med viljan att 

försöka undvika problem som uppstår med en organisation med flera enheter som ska 

dela på gemensamma kostnader. Det leder till en avvägning för företagen då 

gemensamma kostnader ska fördelas ut på de som bär ansvaret för dem. En hög grad av 

gemensamma kostnader kan möjligen ge känslan av att de inte är möjliga att påverka 

inom enheten. Följden blir då att det inte skapas något incitament att minimera 

kostnaderna inom organisationen.  

 

Inom en global försörjningskedja är det en väl fungerande helhet som kommer avgöra 

om verksamheten är framgångsrik och inte hur enskilda enheter fungerar var för sig 

(Choong 2014, 4174). Det leder till att nya metoder för att utveckla en 

prestationsmätning och uppföljning som visar hur enheterna fungerar tillsammans är av 

stor vikt för att skapa ett fokus på kostnader som genomsyrar hela organisationen. Alfa 

Laval beskriver att de försöker knyta samman Operations och Försäljningsenheterna via 

finansiella måtten för att se hur enheterna påverkar varandra. Ett syfte med 

rapporteringen skulle kunna vara att synliggöra kostnader från olika enheter som 

tidigare inte rapporterats i förhållande till varandra. Det gör det också möjligt att 

bedöma enhetens enskilda inverkan på det totala resultatet. Konsekvensen av det blir en 
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ökad kostnadstransparens då de ställs mot varandra och synliggörs på ett nytt sätt. Det 

kan i sin tur underlätta för att undvika problemen som Dreyer et. al (2009, 147) 

beskriver kring avsaknad av informationsutbyte och transparens inom 

försörjningskedjan. Fördelningen av resultatet kan också bli ett sätt att knyta samman 

organisationens enheter och skapa en bättre förståelse för andra enheters verksamhet 

och utmaningar.  

 

I syfte att sänka kostnader blir det inom tillverkande företag viktigt att försöka förbättra 

områden som exempelvis ledtider i produktionen. Det kan minska kostnader och risken 

för att kunden drabbas av problem med till exempel en försenad leverans. Samtidigt är 

det troligt att fokus på kostnadseffektivitet delvis har att göra med ökad konkurrens 

vilket även gör att kunden kan förvänta sig att få hög kvalitet till ett rimligt pris. Det gör 

att verksamheten behöver fokusera på interna kostnader för att ha möjlighet att sälja till 

kunden. Företagen har prestationsmått inom alla enheter kring till exempel ledtider och 

interna kostnader för exempelvis forskning och utveckling. En risk är dock att 

mätningen blir för internt fokuserad och kundens önskemål försvinner ur fokus. Därför 

gäller det att ha en kombination av interna och externa mått i syfte att utforma sina 

processer på ett effektivt sätt som också skapar värde för kunden (Kaplan & Norton 

1999, 189-211; Anthony et, al 2014, 396).  

 

5.1.3 Möjliggöra kundvärde inom en global försörjningskedja 

Volvo CE har en koppling till kunden i bland annat sina strategiska områden kring att 

skapa excellenta kundlösningar och att ha fokus på ständiga förbättringar (Volvo CE 

2016c). Företaget har även valt att tillägna kunden en stor del av sitt strategiska fokus 

troligen i syfte att visa på att kundens önskemål ska genomsyra hela organisationen. 

Volvo CE har ingen indelning på sina prestationsmått som direkt visar vilken kategori 

av mått som kan relateras till kund. Kategorierna Quality och Delivery är dock starkt 

kopplade till kunden då prestationsmåtten inom dem påverkar kundens slutgiltiga 

produkt som ska vara av bra kvalitet och levereras i tid. De leder sedan fram till 

prestationsmåttet kring kundnöjdhet som på ett sätt blir det slutgiltiga resultatet av hur 

kunden uppfattar produkten. Syftet med prestationsmåtten kan därmed vara relaterat till 

viljan att kundens önskemål ska leda till förbättringar inom områden som är relaterade 

till kund (Sörqvist 2004, 42-43).  
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Inom Scania finns en tydlig koppling till kundvärde i Scania Production System där 

kunden ska genomsyra hela organisationen och leda fram till att varje individ gör saker 

rätt som också skapar ett kunddrivet värde. Modellen bygger på tankar kring att kunden 

styr vilka processer som verksamheten ska innefatta och hur de ska göras för att skapa 

värde (Lindvall 2011, 115-122; Scania 2013). Den visar på Scanias metod att arbeta 

med olika gemensamma kärnvärden och fokusområden som ska möjliggöra målen för 

verksamheten. Modellen kan även ses som ett sätt att försöka förena organisationen och 

dess enheter kring gemensamma områden och ett framgångsrikt arbetssätt. Därmed 

tydliggörs bland annat vad prestationsmätningen på olika enheter bör fokusera på. 

Scania väljer att synliggöra kunden i prestationsmätningen  via området Customer first. 

Prestationsmått som finns med behandlar kvalitet, kvalitetsavvikelser, 

kundundersökningar och ledtider. Resultatet blir att organisationen har en gemensam 

grund att stå på som tydliggör fokusområden som Scania vill förmedla i syfte att styra 

organisationen och visa på vad som är viktigt.  

 

Alfa Laval har valt att strukturera om försäljningsorganisationen utefter kundens 

önskemål när det kommer till vad de köper. Förändringen har förbättrat kontaktvägarna 

för kunden som enklare kan beställa olika produkter utan att vända sig till flera delar av 

organisationen (Rentzhog 1998, 26). Det kan också ha medfört att de lyckats ha kvar 

kunder som beställer exempelvis processlösningar då de ökat kundvärdet genom en 

specialisering för just den kundlösningen. Alfa Laval har även valt att ha en av sina tre 

strategiska prioriteringar kring marknadsnärvaro med en lokal närvaro från produktion 

till eftermarknad. Att vara närvarande på marknaden där kunden efterfrågar produkterna 

kan vara ett resultat av en strategi där Alfa Laval vill maximera kundvärdet på 

marknader där det finns efterfrågan. Alfa Laval prioriterar därmed att finnas tillgängliga 

för sina kunder på en lokal basis när det gäller produktion vilket ger större möjligheter 

att skapa kortare leveranstider till kund. Det syns till exempel genom prestationsmått 

kring ledtider och leveransprecision som kan användas för att följa upp viktiga 

processer som behövs för att kunna leverera till olika geografiska marknader 

(Rentzhog (1998, 29-30). Kundens önskemål blir därför utgångspunkten när det 

kommer till att utforma och prioritera processer i verksamheten.  
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Gemensamt för företagen är ett starkt fokus på kunden i sin styrning när de skapar sina 

visioner, strategier och arbetssätt. Det konkretiseras ned i prestationsmätningen via mått 

som till exempel berör kvalitetsområden och ledtider som ska möjliggöra en hög 

leveransprecision. Ett slutgiltigt prestationsmått som summerar verksamheten blir den 

totala kundnöjdheten som finns i olika form hos företagen. Att fokus är på kvalitet kan 

ha att göra med viljan att säkerställa kvaliteten av global produktion över hela 

försörjningskedjan. Det kan även ha att göra med viljan att säkerställa att ledtiden inte 

blir för lång mellan de olika fabrikerna och marknaden.  

 

Inom tillverkningsindustrin tillämpas idag i hög grad en pullbaserad produktion vilket 

gör att kunden blir central (Spilbeeck & Houdt 2015, 2-3). Scania har med sitt 

modulsystem möjligheten att med samma grund tillverka en bred variation av 

konfigurationer på produkterna. Det visar på att det finns en önskan att tillfredsställa 

olika krav från kunden genom att erbjuda möjligheten att efter eget önskemål 

skräddarsy produkten. Erbjudandet kan ses som ett sätt att försöka skapa maximalt med 

kundvärde och ett försök att nå ut till en större kundgrupp genom en bred variation av 

konfigurationer. En risk med en bred uppsättning av olika varianter i tillverkningen är 

att kostnaderna blir svårare att kontrollera. Därför har Scania skapat något som heter 

Exempelfordon för att säkerställa lönsamhet på olika valbara konfigurationer. Scania 

använder sig av färre produktionsanläggningar vilket kan kopplas till företagets 

produktionsstrategi att ha många variationer på sina produkter. Att bygga och skapa 

flera lokala fabriker på en global marknad med de möjligheterna för konfiguration kan 

bli för dyrt då lokal specialkompetens inom produktionen kan vara svår att efterlikna 

globalt. Följden blir att Scania är verksamma på färre geografiska regioner och istället 

använder sig av KD-anläggningar för att kunna agera på fler marknader. Volvo CE och 

Alfa Laval har valt en annan produktionsstrategi med att ha fabriker på fler geografiska 

områden. Volvo CE har fler typer av produkter än Scania vilket medför en valmöjlighet 

att kunna sprida sin verksamhet i högre grad gällande fabriker. Likaväl Alfa Laval vars 

produkter är av stor variation vilket medför att fabrikerna kan i högre grad spridas 

geografiskt. 

 

Alfa Laval betonar att de tillverkar standardprodukter till lager och att det även finns 

mer avancerade produkter och lösningar som tillverkas efter beställning. Även här finns 

en medveten uppdelning som har att göra med kundens krav då enklare produkter 
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förväntas finnas på lager för att snabbt kunna levereras. Utmaningen blir här att 

kombinera en pull- och pushbaserad produktion utefter kundens önskemål (Spilbeeck & 

Houdt 2015, 2-3). Även Volvo CE tillämpar i viss mån produktion till lager i USA. 

Organisationen tillämpar dock främst en pullbaserad strategi då kundens beställningar 

ligger till grund för det mesta av produktionen. Således påverkar kunden hela 

produktionen på fallföretagen då allt behöver anpassas efter de beställningar som 

inkommer. Därmed är det tydligt att kundens önskemål influerar hela organisationerna 

och utan dess efterfrågan stannar produktionen och hela verksamheten av (Fawcett, 

Ellram & Ogden 2007, 8).  

 

5.1.4 Möjliggöra decentraliserad styrning 

I samtliga företag kan tydliga mönster ses på att prestationsmätningen inte bara kretsar 

kring interna mått utan perspektivet har breddats till att försöka integrera information 

från exempelvis externa partners. Tendensen kan ses som ett försök att lösa de problem 

som Dreyer et. al (2009, 147) beskriver kring att skapa ett informationsutbyte och en 

transparens som förbättrar koordineringen i försörjningskedjan. Ett område som är 

viktigt för företagen är att ha kontakt med återförsäljare på olika geografiska platser för 

att till exempel säkerställa att reparationer kan hanteras på ett bra sätt. Det påverkar 

också styrningen eftersom det gör den mer komplex med fler geografiskt spridda 

aktörer. Sammantaget innebär det att organisationen måste hålla ihop ett komplext 

nätverk av aktörer med en väl utformad styrning och prestationsmätning som ska 

möjliggöra beslutsfattande för regional såväl som global kontext. 

Prestationsmätningssystemet behöver utformas för att kunna hjälpa till att styra hela 

försörjningskedjan för att möjliggöra en styrning som även innefattar globala partners. 

Det kan till exempel göras genom att säkerställa sig om att information från partners 

inkommer som är användbar i uppföljningen av prestationer även utanför 

organisationens ramar i syfte att bedöma hur den globala försörjningskedjan presterar.  

 

Företagen nyttjar till viss del prestationsmätning från olika partners som återförsäljare 

och leverantörer. I huvudsak mäter de dock internt med ett antal KPIs på enheterna som 

sedan för att sammanlänka verksamheten mäts på samma sätt oberoende av vilket 

geografiskt område de avser. En geografiskt spridd organisation menar Eckerson (2011. 

5-6) kan medföra svårigheter kring informationsutbyten och transparens. Att använda 

samma prestationsmått skapar en jämförbarhet och en helhet då geografiskt spridda 
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delar sammanlänkas genom sin prestationsmätning. Genom att mäta likartat inom 

exempelvis produktionen skapar företagen en viss form av transparens då 

produktionsanläggningarna mäter och redovisar specifika områden på samma sätt. 

Ovanstående resonemang kan sammanfattas i följande aspekter.  

 

 

Figur 10: Global produktionsstrategi, empiriskt förankrad 

 

5.2 Styrning  
5.2.1 Vertikal styrning  

Inom företagen finns en etablerad tanke att ha välutvecklade visioner och målområden 

(Bergstrand 2010, 16-18). Exempelvis har Alfa Laval en indelning med finansiella mål 

och strategiska prioriteringar (Alfa Laval 2015c, 12-14). Företagets finansiella mål 

grundar sig i dess vision och affärsidé att kunna erbjuda innovativa och effektiva 

produkter, vilket kräver en finansiell lönsamhet för att långsiktigt kunna utveckla 

innovativa produkter. De finansiella målen inom Alfa Laval baseras på konkreta siffror 

kring vad verksamheten ska uppnå. Som ett led i det finns de finansiella 

prestationsmåtten avskilda, vilket kan tolkas som en uppdelning i syfte att särskilja 

finansiella och icke-finansiella prestationsmått. Uppdelningen kan vara ett resultat av att 

Alfa Laval vill dela upp de finansiella måtten eftersom de kan ha andra intressenter som 

ledning och aktieägare. De icke-finansiella måtten kan ses som mått som används för att 

styra den löpande verksamheten på en operativ nivå. Scanias vision lägger fokus på 

företagets kunder, anställda, aktieägare som alla är viktiga intressenter för 

verksamheten. Visionen blir påtaglig i prestationsmätningen där Ägget speglar de 

viktigaste områdena som verksamheten ska uppfylla och fokusera på. Ägget innehåller 

områden som Top employees och Customer satsifaction vilka fokuserar på 

prestationsmått kring kunden och anställda i verksamheten. Rubrikerna Volume growth 

och Profitability kan knytas till företagets aktieägare och andra intressenter som har ett 

finansiellt intresse i verksamheten och vill se den växa. Scania väljer genom 

uppdelningen av kategorier i prestationsmätningen att tydligt visa för anställda vilka 

fokusområden som finns och hur de kan kopplas till visionen.  

Global 

produktions-

strategi 

 Värdeskapande genom standardiserade 
produktionssystem 

 Skapa kostnadsansvar 

 Identifiera kundens fokusområden 

 Standardisera decentraliserad styrning 
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Volvo CE har sex strategiska fokusområden som belyser vad organisationen ska lyckas 

med och därför behöver prioritera (Volvo CE 2016c). De är dock nya för Volvo CE som 

i slutet på 2015 hade nio fokusområden vilket kan ha skapat problem då antalet 

fokusområden kan ha gjort det svårt att styra verksamheten. Fokusområdena har sedan 

brutits ned i olika kategorier av för varje enhet. Volvo CE har till exempel kategorierna 

Cost, Delivery och Quality som kan kopplas till de strategiska fokusområdena 

excellenta kundlösningar och ständiga förbättringar. En orsak till de olika kategorierna 

skulle kunna vara att Volvo CE valt att anpassa varje kategori för enheten vilket gör att 

kategorierna ser olika ut. En sådan anpassning är troligen en fördel för enheten själv 

som bör ha en bättre förståelse för prestationsmåttens koppling till dess verksamhet. Det 

kan dock medföra att ur ett vertikalt perspektiv blir inte uppdelningen lika tydlig vilket i 

sin tur kan leda till svårigheter kring att bryta ned flera olika fokusområden till 

kategorier med prestationsmått för varje enhet. Möjligtvis skulle en kombination av 

likformighet med kategorier och anpassade mått för varje enhet kunna användas. Det 

skulle skapa en tydlighet kring vilka områden som prestationsmätningen ska fokusera 

på samtidigt som varje enhet kan utforma egna prestationsmått som visar på viktiga 

delar av verksamheten på just sin enhet.  

 

Företagen konkretiserar på olika sätt sin övergripande vision till mål och olika 

fokusområden. Det visar att företagen vill skapa en klar bild av vad de vill uppnå och 

vilka områden som därför ska ligga i fokus för att lyckas. Om fokusområden och 

strategi blir tydligare och mer konkret underlättar det nedbrytningen av strategin och 

mätområden för varje enhet som då enklare kan förankras i den övergripande strategin 

och visionen (Simons 2014, 39-42). En tydlig nedbrytning underlättar också 

utformningen av strategiskt relevanta prestationsmått som de anställda förstår och 

enklare kan koppla till den övergripande strategin och visionen. Vi ser exempel på det 

inom företagen som alla kopplar prestationsmätningen till den övergripande visionen 

och målområdena. Kopplingen kan dock bli tydligare i vissa fall genom att utforma ett 

mindre antal strategiska fokusområden. De kan brytas ned till kategorier som är samma 

över hela organisationen med specifika prestationsmått för varje enhet anpassade för 

just dess förhållanden.  
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5.2.2 Horisontell styrning 

Volvo CE och Scania har båda delat upp sig i enheter som har specifika 

ansvarsområden med bland annat en skillnad att Scania har försäljningen under en 

separat organisation som sköter bland annat återförsäljare. Företagen har därmed försökt 

skapa ett processinriktat flöde i verksamheten genom att förtydliga kopplingen mellan 

varje organisatorisk enhet som utför sina respektive aktiviteter i värdekedjan. Alfa 

Laval har en organisatorisk indelning där Försäljningsenheterna fokuserar på kundens 

specifika önskemål och kan ge helhetslösningar medan Operations är uppdelad efter 

produktsorter. Det medför att försörjningskedjan kan bli mindre flödesorienterad än i 

övriga fallföretag, vilket bekräftas av Johansson
86

. Följden kan också bli att 

organisationsstrukturen verkar mindre flödesorienterad på Alfa Laval då många av 

enheterna finns samlade under Operations. Tidigare var organisationen uppdelad efter 

produktslag där varje enhet hade olika kompetenser kring just den produkten bäst. 

Förändringen innebär troligtvis att kunden i större grad känner sig bra bemött då den 

enklare kan få hjälp med köp som innefattar till exempel flera olika produktgrupper.  

 

Företagen har inom vissa områden gemensamma prestationsmått där det finns en 

koppling mellan olika enheter (Fawcett, Ellram och Ogden 2007, 8), vilket kan leda till 

att ett mer processinriktat fokus i mätningarna. Prestationsmått som förmedlar 

information kring prestationer mellan enheter kan göra att bättre förståelse skapas för 

till exempel vilken påverkan olika aktiviteter har på andra enheter. Exempelvis kopplar 

Inköp på Scania sina prestationsmått gällande kvalitet till Produktionsenheten. Alfa 

Laval nämner att de kopplar bland annat sina organisatoriska delar via ett 

prestationsmått som mäter marginaler. Sales på Volvo CE mäter även en kategori med 

mått som är relaterade till Operations. Det genomgående mönstret är dock att enheterna 

inte i stor grad är horisontellt sammanlänkade av prestationsmått. Istället sprids 

informationen till största del via operationella pulsmöten och andra tvärfunktionella 

möten. Företagen beskrev de tvärfunktionella möten som en självklarhet och att det 

fungerade som ett sätt att utbyta prestationsmått mellan enheter. Därmed kan 

användandet av möten ha lett till att behovet av att koppla sin organisation horisontellt 

på den här nivån med hjälp av prestationsmått kan ha minskat. Användandet av 

tvärfunktionella möten kan vara ett komplement till prestationsmått som är kopplade till 
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andra enheter. En högre grad av informationsutbyte mellan enheter skulle sannolikt göra 

enheterna bättre underrättade inför mötena vilket i längden också kan leda till bättre 

beslutsfattande.  

 

I syfte att skapa samförståelse för kunden använder företagen prestationsmått som 

leveransprecision, kvalitet och garantiärenden som diskuterades ovan under avsnittet 

vertikal styrning. Att skapa en samförståelse för kundens önskemål hänger också ihop 

med det vertikala perspektivet då vissa prestationsmått därigenom kan kopplas till kund. 

Det gestaltar sig då alla företagen har ett stort fokus på kunden i sina visioner, strategier 

och målbilder. Prestationsmått som mäter leveransprecision kan ha en koppling till 

kunden mellan olika enheter ur ett horisontellt perspektiv då prestationsmåttet används 

genomgående för att visa hur varje enhet ligger till (Lindvall 2011, 36-37). Även 

prestationsmått kring produktens kvalitet, vilket material som Inköp väljer och hur 

själva produktionen går till kan kopplas mellan enheterna. Det gör att en viss form av 

samförståelse för kundens önskemål finns mellan enheterna. Den kan dock anses vara 

oklar då varje enhet agerar mestadels självständigt vilket gör att måtten inte 

sammankopplas visuellt eftersom enheterna endast på ledningsnivå delar sina 

prestationsmått mellan varandra.  

 

Prestationsmätningen är dock inte det enda sättet att fördela information kring vad som 

är värdeskapande och viktigt för kunden. Möten som sker tvärfunktionellt inom alla 

organisationerna kan vara ett sätt att utbyta information och tankar kring vad för 

förändringar som sker och om det påverkar någon specifik enhet. Informationen inom 

företaget som ska möjliggöra processerna att skapa värde kommer således delvis från 

kund via specifika enheter, strategier, fokusområden och från tvärfunktionella möten. 

Strategi och fokusområden visar övergripande att till exempel kunden ska vara i fokus. 

Det kompletteras sedan med information via kundundersökningar som sedan förmedlas 

vidare i utvecklingsprojekt för att tillvaratas i produktutvecklingen. Orsaken till 

uppdelningen har förmodligen att göra med att det behövs en kombination av vertikal 

och horisontell styrning för att skapa ett gemensamt fokus på till exempel 

värdeskapande aktiviteter och processer inom enheten.  
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Genomgången av hur företagen styr sin verksamhet visar på att mest fokus ligger på att 

styra sin verksamhet vertikalt där strategin och visionen bryts ned på varje enhet. 

Däremot är mindre fokus på att sammanlänka sin verksamhet och öka transparensen 

horisontellt via sin prestationsmätning. Flera av intervjupersonerna påpekade dock att 

de önskade en högre grad av transparens via prestationsmättningen. Enheterna 

sammanlänkas i störst grad via tvärfunktionella möten. Enheterna rapporterar dock 

uppåt i kedjan inom företagen vilket gör att endast chefer på högre nivåer ser den fulla 

bilden av verksamheten. Det kan i sin tur sammanfattas till att verksamheterna kan ses 

som utformade efter olika silos där varje enhet sköter sina ansvarsområden och styr sin 

del av verksamheten. Uppdelningen stämmer inte överens med det som Lindvall (2011, 

19-25) skriver om att modern verksamhetsstyrning ska sammankoppla hela 

verksamheten horisontellt. Det indikerar på att fallföretagen i viss mån är kvar i den 

traditionella ekonomistyrningens tänk kring att främst styra sin verksamhet ur ett 

vertikalt perspektiv. Således finns utrymme för organisationerna att implementera en 

högre grad av horisontell styrning med hjälp av prestationsmätningen mellan olika 

enheter. Det skulle troligen kunna ge en ökad grad av förståelse, samarbete och ett 

starkare informationsutbyte mellan enheterna vilket också kan leda till ett ökat fokus på 

verksamhetens horisontella flöde i form av processer.  

 

Den organisatoriska uppdelningen påverkar vart värdet inom försörjningskedjan är tänkt 

att skapas och hur den ska styras horisontellt. Hur, Hartley, och Hahn (2004, 152-153) 

beskriver att en organisation kan ha tre värdeskapande delar som företagen kan 

kategorisera sin verksamhet efter där olika typer av värde skapas. SCOR-modellens 

delar kan sättas in under de värdeskapande områdena (Theeranuphattana och Tang 

2008, 127-128). Företagen gör en indelning kring vart ansvaret ligger inom specifika 

områden till exempel inom produktionsenheterna som ansvarar för att skapa en produkt 

av materialet som Inköp tillhandahåller. Scania och Alfa Laval beskriver att det är till 

stor del historiska aspekter och strategins utveckling för verksamheten som har format 

organisationerna. Inom organisationsstrukturerna på företagen finns olika 

ansvarsförhållanden mellan delarna som också påverkar hur prestationsmätningen kan 

utformas på varje enhet. Därför kan sägas att organisationsstrukturen ses som fast och 

något som prestationsmätningen får anpassas efter. Därmed sker i den här studien ingen 

djupare bedömning av hur organisationsstrukturen är uppdelad i förhållande till tidigare 

nämnd teori kring försörjningskedja och SCOR. Det är dock givetvis av stor vikt att 
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vara medveten om vart i företaget som värde skapas samt vilka aktiviteter som är 

involverade i de olika delarna av verksamheten. Ovanstående resonemang kring vertikal 

och horisontell styrning har därför lett fram till följande aspekter. 

 

 

Figur 11: Styrning, empiriskt förankrad 

 

5.3 Prestationsmätning 
5.3.1 Koppling mellan strategin och prestationsmätningen 

Fallföretagen har i olika grad valt att fokusera sin prestationsmätning mot strategi, 

vision eller fokusområden, vilket analyserades i vertikal styrning. Resonemanget där  

visade att de rubriker som används inom varje enhet överensstämmer i hög grad med 

företagens vision och strategi (Hecht & Taylor 2013, 106).  

 

Begreppet strategi är starkt kopplat till de mål som finns för verksamheten och för att 

möjliggöra strategin gäller det att skapa mål för varje enhet som kopplas till 

prestationsmåtten (Garengo, Biazzo & Bititci 2005, 26). Volvo CE och Scania sätter 

sina mål över en längre period där exempelvis Scania har en målnivå för 2020. Risken 

med en för lång horisont menar (Jongwoon, Hecht & Tayler 2013, 106) är att 

förbättringen ska ske långt fram i tiden och vilket gör att anställda kan tappa fokus. 

Volvo CE och Scania bryter därefter ned målen till en nivå som varje enhet måste 

prestera årligen för att vara i fas till år 2020. Operations på Volvo CE beskriver att 

målnivån fördelas olika mellan produktionsanläggningarna då vissa fabriker har större 

möjlighet till förbättring än andra. Den totala målnivån kommer från ledningen som 

därefter får anpassas till de olika fabrikerna. Båda företagen har i sina strategier och 

visioner fokus på områden som kvalitet och leveranssäkerhet samt områden som rör 

kunden. Prestationsmätningen är även kopplad till de områdena där fokus främst inte 

ligger på de finansiella prestationsmåtten utan på ledtider, anställda samt 

produktkvalitet.  
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Tidsintervallet på Alfa Laval skiljer sig där målnivån är på årsbasis med ett stort fokus 

på finansiella tal som marginal och omsättning. Alfa Laval har som tidigare nämnt ett 

starkt organisationsmässigt fokus på försäljningsdelen av verksamheten vilket kan 

påverka fokus kring mer finansiella områden som är relaterade till försäljning. Alfa 

Laval vars produkter till stor grad är specialiserade och komplicerade kräver en hög 

grad av investeringar för att kunna komma med nya lösningar samt förbättra dem. 

Därmed kan en ökad försäljning vara av hög vikt för att få in kapital och kunna satsa på 

forskning och utveckling (Niven 2006, 101). Företaget har även prestationsmått kring 

patent och hur stor del av den totala försäljningen de nytagna patententen står för vilket 

visar på ett fokus på innovation. Det visar på att löpande investeringar krävs för att 

kunna utvecklas i produktsegmentet och för att vara en aktör som är efterfrågad på 

marknaden. Målsättningarna inom Volvo CE och Scania är i högre grad riktade mot 

verksamhetens processer och aktiviteter och de som jobbar inom dem. Alfa Laval har 

däremot ett tydligt fokus på innovativa produkter som med en hög grad av nyskapande 

kräver fokus på finansiella prestationsmått för att kunna möjliggöra företagets 

produktsortiment. Målsättningarna kan därmed ha viss koppling till vilka typer av 

produkter som företagen tillverkar och vilket behov som finns för att utveckla nya 

produkter. Utefter det behöver även målsättningarna synas i prestationsmätningen och 

därmed brytas ned på enhet och mått för att möjliggöra måluppfyllnad.  

 
5.3.2 Prestationsmätningssystem  

Fallföretagen har i enlighet med det som Gunasekeran (2004, 335) beskriver kring inre 

effektivitet en rad olika mått i syfte att mäta just det. Företagen visar på ett gemensamt 

synsätt då alla enheter utom Försäljningsenheterna på företagen har stort fokus på 

prestationsmått som på olika sätt mäter intern effektivitet. Den inre effektiviteten yttrar 

sig bland annat genom mått kring leveransprecision inom verksamheten och ledtider. 

Prestationsmått kring ledtid återfinns på i stort sett alla enheter och blir det yttersta 

prestationsmåttet som visar på den inre effektiviteten i processen. Då enheterna är 

beroende av varandra för att lyckas krävs det att minimera utfallet på prestationsmått 

som kvalitetsavvikelser på material för att möjliggöra en kort ledtid (Neely, Gregory & 

Platts 1995, 82-83). Att företagen använder sig utav måttet inom majoriteten av sina 

enheter visar på vikten av att ha en tillförlitlig process som klarar av att leverera. Scania 

har till exempel i Scania Production System bland annat meningen ”Right from me” 

som handlar om att det jag gör inom Scania tar jag ansvar för och det jag levererar ska 
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vara bra. Det är ett tydligt exempel på viljan att skapa inre effektivitet där varje enhet 

ansvarar för sin del av verksamheten som i slutändan ska leda till en produkt som 

kunden vill ha. Fokus på inre effektivitet kan vara relaterat till att med en 

globalproduktion är det en utmaning att möjliggöra processer som innebär en kort ledtid 

över hela försörjningskedjan.  

 

Företagen har ett stort fokus på kunden i sina prestationsmått vilket Lindvall (2011, 51) 

benämner som yttre effektivitet. Flera företag har kategorier av prestationsmått som 

kopplas direkt till kund exempelvis Customer first på Scania och Customer på Alfa 

Laval. Kunden syns även i mätningarna där kundnöjdhet, kvalitet och mått kring 

leveranserna är vanligt förekommande. Försäljningsenheterna har ett större fokus på 

yttre effektivitet än övriga enheter. Måtten är relaterade till försäljningen eftersom den 

totala försäljningen och relaterade mått över tid visar på om företagen lyckats med att 

tillhandahålla en bra produkt och därmed uppfyllt sin strategi och vision. Det blir ett 

bevis på om kunderna vill ha produkterna som företagen producerar och det förändras 

över tid. Tillvägagångssättet stämmer överens med det som Zaman & Ahsans 2014, 

(589-590) nämner kring att Lean kan användas för att skapa kundvärde. Till exempel 

inom Volvo CE finns en koppling till att kunden ska genomsyra hela organisationen och 

påverka allt organisationen gör. Ett sådant område som framträder som särskilt viktigt 

är hos Volvo CE där prestationsmått finns kring fel på maskinen som uppstått efter 

köpet. Följden blir också att Volvo CE behöver kunna avhjälpa felen på plats och 

därmed behöver Volvo CE partners som kan erbjuda den här servicen för att kontrollera 

eftermarknaden och försäkra sig om att kunden är nöjd efter köpet. En tendens inom 

samtliga fallföretag är att knyta specifika mått till områden som syftar till att visualisera 

problem och avvikelser där det också finns möjlighet att bli bättre för att skapa 

kundvärde. Områden som mäts kan till exempel vara kvalitetsavvikelser, ledtider och 

garantiärenden som alla kan ses som en del där det finns potential att utveckla en bättre 

metod eller process för att undvika problem i framtiden.  

 

För att möjliggöra ett effektivt prestationsmätningssystem bör det vara utformat för 

olika hierarkiska nivåer (Gunasekaran, Patel & McGaughey 2004, 335). Måtten som 

beskrivs på företagen är till stor del för en strategisk och taktisk nivå och summerar 

prestationer inom en specifik enhet för en längre tidshorisont. Företagen beskriver att 

varje organisatorisk enhet bryter ned de beskrivna måtten till mer specifika 
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prestationsmått för varje avdelning inom organisationsenheten som sedan används 

operativt. På så sätt har företagen ett prestationsmätningssystem som används inom 

olika nivåer av företaget (Meyer 2002, 6). Företagen beskriver även att det finns mått 

för de möten som sker inom organisationen med personer inom en specifik nivå vilket 

visar på att en del prestationsmått syftar till en viss typ av beslut. Exempelvis har Scania 

en del finansiella tvärfunktionella möten som endast fokuserar på de finansiella måtten. 

Generellt kan sägas att organisationerna har lite av ett pyramidtänk där det på en hög 

nivå finns färre mått som ofta är finansiella och inriktade på resultat. Prestationsmåtten 

bryts sedan ned för att passa olika delar och syften i organisationen och ökar därmed 

även i antal på lägre nivåer. Företagen försöker dock skapa en tydlighet genom att sätta 

prestationsmåtten inom kategorier som används inom alla hierarkiska nivåer. Följden 

blir att det finns en risk att måtten skapar det som Christensen (2006, 28-29) beskriver 

som strategisk förvirring. Risken är då att nedbrytningen leder till att prestationsmåtten 

inte längre är lika tydligt kopplade till verksamhetens strategi och mål.   

 

Då en stor del av måtten mäts specifikt på vissa nivåer ligger även fokus på att jämföra 

prestationsmåtten med andra delar av organisationen genom så kallad intern 

benchmarking (Carlson & Sandberg 2010, 20). Volvo CE beskriver att de mäter 

likvärdigt över bland annat sin produktion för att kunna se hur varje fabrik producerar 

samt vilka lärdomar som går att ta från fabriker som presterar bra. Alfa Laval har ett 

tillvägagångsätt och argument som är likvärdigt där de jämför bland annat 

produktionsprocesserna åt för att se förbättringsmöjligheter. Scania använder intern 

benchmarking inom Commercial Operations för att kunna möjliggöra bättre metoder 

som deras återförsäljare och servicestationer kan agera efter. De beskriver att när en 

förbättring identifieras implementeras den på alla lämpliga delar inom organisationen. 

Det är tydligt hos fallföretagen att det finns en tanke kring att ta tillvara på bra arbetssätt 

för att skapa ett organisatoriskt lärande i organisationen. Troligtvis syftar även 

jämförelserna till att skapa effektiva standardiserade processer som kan etableras över 

hela organisationen (Karlöf & Östblom 1993, 75). Med en organisationsstruktur som 

innefattar geografiskt spridd produktion med alla de skillnader och utmaningar som det 

innebär finns också ett behov att säkerställa att organisationen utformar sina processer 

liknande för att inte tappa effektivitet och konkurrenskraft. En risk med att försöka 

jämföra processer är att man försöker jämföra olikheter som kan påverka 

förutsättningarna för prestationer på både ett bra eller mindre bra sätt. Till exempel 
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finns många faktorer som mer eller mindre slumpmässigt kan ha påverkat en process 

resultat, vilket inom Commercial Operations beskrivs som en viktig del som kan 

påverka mätningen när de analyserar prestationsmåtten globalt. Därmed kan 

prestationsmätningen i vissa fall ske under längre perioder för att säkerställa att 

prestationerna beror på bra tillvägagångsätt och inte faktorer som förbättrat resultaten i 

till exempel produktionen.  

 

5.3.3 Prestationsmått  

Prestationsmåtten som väljs ut för att visualiseras symboliserar vad som är viktigt för de 

anställda att fokusera på menar Neely et. al (1995, 83-84). I regel mäter varje enhet till 

exempel olika slags prestationsmått kring ledtider samt någon form av leveransprecision 

som visar hur enheten presterar. De enheter som hanterar inköp är fokuserade på att visa 

vad de levererar till övriga delar och därför mäts leveransprecision inom alla företagen. 

Leveransprecisionen blir ett sätt att visa var i flödet det fungerar och var det finns 

förbättringsmöjligheter. Därmed finns möjlighet att analysera huruvida leveranserna 

fungerar optimalt eller om flaskhalsar finns i organisationen. En annan typ av 

prestationsmått som finns inom alla enheter är finansiella mått som behandlar 

kostnader. Exempelvis mäts inom Inköp kostnaderna för inköpt material där exempelvis 

Scania mäter hur mycket de lyckas sänka kostnaderna. Företagens stora kostnadsfokus 

är antagligen starkt kopplat till de budgetar de har att förhålla sig till samt viljan att vara 

kostnadseffektiva. Lean och Kaizen kan även vara en påverkande faktor då fokus är på 

att ständigt försöka göra förbättringar i processen. Ökat kostnadsfokus kan även ha att 

göra med viljan att skapa en produkt som fler kunder har råd med och för att vara kunna 

fortsatt konkurrenskraftiga på marknaden. Fokus på kostnader kan också grunda sig i att 

intäkterna sker via försäljningen vilket gör att de andra enheternas mål kan vara påverka 

resultatet genom att vara så kostnadseffektiva som möjligt.   

 

En del av prestationsmåtten är mer specifika för en typ av enhet. Inom de 

organisatoriska enheterna som utvecklar teknologi finns mått kring måluppfyllelse 

gällande de projekt som de förväntas leverera inom och antalet patent som tas inom 

enheten. Att vara nyskapande och leverera är en återkommande viktig faktor då 

företagen för att kunna konkurrera på marknaden behöver vara nyskapande för sina 

kunder. Prestationsmåttet kan visa på ett försök att legitimera de kostnader som uppstår 

via forskningen internt och visa vad de faktiskt åstadkommer. Ett annat mått som 
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återfinns på den här typen av organisationsenhet är garantiärenden som både Volvo CE 

och Scania använder sig av. Alfa Laval har dock valt att använda prestationsmåttet inom 

Operations vilket kan tyda på en annan ansvarsfördelning. Scania berättar till exempel 

att det handlar om deras ledord ”rätt från mig” och att ta ansvar för sin del utav 

verksamheten. Prestationsmått kring kvalitet på materialet går även att återfinna inom 

alla företagen. Fokus på kvalitet indikerar på vikten av att skapa en bra produkt och att 

säkerställa kvaliteten i hela försörjningskedjan. Produktionen har generellt ett stort 

fokus kring arbetsplatsen och dess förhållande med sina prestationsmått. Alla 

fallföretagen mäter antalet olyckor inom arbetsplatsen. Ett ökat antal olyckor skulle 

kunna skada moralen inom arbetsplatsen och företaget kan få svårt att anställa men 

skulle också kunna skapa dålig PR för företagen  

 

Försäljningsenheterna har en högre grad finansiella prestationsmått än andra enheter. De 

mäter även kring icke-finansiella prestationsmått som till exempel marknadsandelar. 

Försäljningen är ett naturligt område för företagen att mäta för att kunna förbereda 

resterande delar av verksamheten för vad och hur mycket som behöver produceras. Det 

ligger i linje med det som Spilbeeck & Houdt (2015, 2-3) skriver kring att 

tillverkningsindustrin är pull-baserad. Således är organisationerna i många fall beroende 

av att veta hur försäljningen utvecklas för att planera kring material, personal och annat 

som behövs för att kunna producera. Informationen kan sedan användas i hela 

verksamheten för att göra prognoser och budgetar som sprids vidare inom 

organisationen. Följden blir att kunden styr den globala produktionsorganisationens 

processer och tvingar företaget att anpassa sig efter dess önskemål, vilket även gör att 

information kring försäljning och efterfrågan blir högrelevant.   

 

När det kommer till att styra sin verksamhet beskriver Robson (2004, 510-511) vikten 

av att inte ha för många prestationsmått för att vara effektiv. Företagen har ungefär tio 

prestationsmått inom varje organisatorisk enhet som visualiseras och följs upp 

regelbundet, vilket visar på en enighet. Alfa Laval skiljer sig dock åt eftersom de har 

inkorporerat flera organisatoriska enheter som är fristående hos de andra företagen i en 

och har därmed färre totalt antal mått. Alla företagen bryter dock ned prestationsmåtten 

inom varje organisationsenhet och avdelning vilket gör att det totala antalet 

prestationsmått antagligen ökar dramatiskt på lägre nivåer. Analysens mer övergripande 

genomgång kring prestationsmåtten kan därför inte analysera hur företagens mått skiljer 
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sig åt på alla nivåer. Det vi dock kan konstatera är som tidigare nämnt att det verkar 

finnas en normal nivå inom fallföretagen gällande antalet prestationsmått som tas fram 

övergripande inom varje organisationsenhet. Prestationsmåttens antal kan bero på det 

Robson (2004, 510-511) beskriver gällande kostnader förknippade att ta fram dem. Det 

kan också vara en anledning till varför företagen väljer att ta fram data för de flesta 

prestationsmåtten månadsvis då arbetsbördan annars kan bli för hög och kostsam. En 

annan orsak till antalet prestationsmått skulle kunna vara att organisationerna vill 

säkerställa att de anställda kan påverka och berörs av dem för att inte tappa fokus i sin 

styrning (Neely, Gregory & Platts 1995, 82-83).  

 

Företagen benämner sina cirka tio olika prestationsmått som finns på varje enhet för 

KPIs som i sin tur i vissa fall bryts ner till olika PIs. Parmenter (2010, 7-9) anser att en 

KPI inte mäts i monetära enheter och mäts dygnsvis eller i realtid samt måste kunna 

knytas till en specifik grupp människor. Prestationsmåtten som benämns som KPI hos 

Scania och Volvo CE berör bland annat finansiella områden som kostnader som mäts 

inom de flesta enheterna. Alfa Laval har valt att särskilja de finansiella 

prestationsmåtten och ha en grupp som de benämner som KPI som inte behandlar 

finansiella prestationsmått. Prestationsmåtten mäts övergripande över enheten och kan 

kopplas till de som arbetar inom enheten och därför en särskild grupp av anställda. 

Kopplingen är dock otydlig då varje enhet har många anställda som inte alla kan ta 

ansvar eller påverka måtten i samma grad. Företagen mäter prestationsmåtten 

kvartalsvis, månadsvis eller veckovis vilket inte stämmer in på begreppet KPI som ska 

mätas mer frekvent för att kunna anses var en nyckelfaktor i styrningen för att 

implementera framtida strategi (Parmenter 2010, 7-9).  Företagens KPIs stämmer mer 

överens med begreppet KRI som summerar finansiella och icke-finansiella områden 

över en längre period (Parmenter 2010, 2-9). Det här visar att det verkar råda en 

begreppsförvirring på företagen. Risken med att använda fel benämning för sina 

prestationsmått kan bli att det skapas en otydlig bild mot de anställda kring vad de ska 

fokusera på. Följden av en otydlighet i prestationsmåttens definitioner kan leda till att 

de tänkta styreffekter som olika mått syftar till uteblir. En brist i uppdelning på olika 

slags prestationsmått skapar även en otydlighet kring vilka mått som syftar till att 

möjliggöra en implementering av framtida strategi och vilka som används i syfte att 

följa upp och kontrollera verksamheten. Om ingen skillnad görs på namnet av måtten 

kan anställda ha svårt att göra en bedömning kring vad som är viktigt att fokusera på ur 



  
 

103 

deras synvinkel. Följden blir att en tydligare uppdelning kring måtten och dess syfte 

skulle göra det enklare för de anställda att förstå vad de ska fokusera samt förstå vilka 

syften måtten har. Om samma begreppsförvirring råder gällande de PI som företaget 

använder är svårt att säga då vi inte har gått lika djupt på de prestationsmåtten.  

 

En annan viktig del är att skapa ett tydligt orsak- och verkan samband vid valet av 

prestationsmått (Kaplan och Norton 1999, 189-211; Anthony et. al 2014, 396). Alfa 

Laval nyttjar orsak- och verkan samband genom att visa hur många claims som är 

avklarade och hur många som inkommer. Liknande prestationsmått finns på 

Technology på Volvo CE som visar hur kostnadsbesparingar förändrar de totala 

kostnaderna och hur många garantiärenden som behandlas. Ur ett perspektiv anser vi att 

flera av prestationsmåtten kan kopplas samman med ett prestationsmåttet kundnöjdhet. 

Anledningen till det är att många av måtten syftar till att förbättra områden som i 

slutändan också har en positiv inverkan på kunden. Exempelvis kan fokus kostnader och 

kvalitet leda till billigare produkter samt bättre kvalitet som på sikt möjliggör ökad 

kundnöjdhet. Direkta orsak- och verkan samband identifieras i viss grad i 

prestationsmåtten inom de specifika organisationsdelarna. Däremot när det kommer till 

organisationen som helhet kan en enhetsindelad prestationsmätning försvåra 

möjligheten att hantera orsak-och verkan samband då flera av de aktiviteter som sker i 

processerna överlappar flera enheter (Sriyogi 2012, 52). Därmed är det svårt att direkt 

se vilken påverkan ett prestationsmått på till exempel Inköpsenheten har på 

produktionen. Följden blir att en enhetsindelad prestationsmätning kan skapa 

begränsningar när det kommer till att bedöma olika enheters inbördes påverkan på 

varandra. Svårigheterna kan även bero på att produktionen är spridd globalt vilket ökar 

utmaningen att skapa prestationsmått som kan visa på orsak och verkan samband då det 

handlar om olika fabriker fördelade över en stor geografisk region.  

 

5.3.4 Drivande- och utfallsmått 

Alla fallföretagen har mått inom sin verksamhet som är drivande, vilket Kaplan och 

Norton (1999, 44) menar är fördelaktigt i sin prestationsmätning. Ett exempel är 

frisknärvaro som kan indikera på hur arbetsförhållandena på arbetsplatsen utvecklas 

över tid. Företagen i studien kombinerar drivande och utfallsmått inom flera enheter. 

Det finns utfallsmått som antal nytagna patent och exempelvis inom de teknologiska 

organisationsenheterna av företagen mäts de totala kostnaderna och besparingar. Inom 
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R&D på Scania och Operations på Alfa Laval finns ett större antal utfallsmått med 

endast ett par drivande mått. De drivande måtten som används är kopplade till mått som 

förväntas förbättra kvalitet, kundvärde, leveransprecision och avvikelser samt hur 

många fel som identifierats i användandet av produkterna per månad. Majoriteten av 

måtten som används har en karaktär av att användas för uppföljning och kan därmed ses 

som utfallsmått. Till exempel har Volvo CE prestationsmått som används på ett 

bevakande sätt i verksamheten, vilket stämmer med det som Manuele (2009, 28); 

Anthony et.al (2014, 397) skriver kring utfallsmåtts användning. De mått som anses 

vara bevakande på fallföretagen kan vara utfallsmått då de ämnar mäta organisationen 

över tid och för att kunna se hur verksamheten påverkas och sedan eventuellt agera när 

det börjar visa på en trend. Det är tydligt att det finns en tanke kring att ha flera olika 

mått som både är ledande och summerande i prestationsmätningen för att både kunna 

följa upp verksamheten och styra den för att implementera strategin i framtiden (Simons 

2014, 26; Anthony et al. 2014, 385).  Resonemanget går även att koppla till 

diskussionen ovan som visar att prestationsmåtten egentligen kan ses som KRIs som har 

ett syfte att följa upp något över en längre tid och användas på strategisk nivå.  

 

5.3.5 Finansiella och icke-finansiella mått  

Finansiella och icke-finansiella prestationsmått är något som fallföretagen gör skillnad 

på inom sina prestationsmätningssystem. Majoriteten av organisationsenheterna väljer 

att ha de finansiella områdena separerade. Det sker på Alfa Laval inom Operations 

genom att i regel bryta ut dem helt som en egen kategori och på Volvo CE och Scania 

finns de finansiella måtten i regel under en egen kategori. Gjerde och Hughes (2009, 63-

64); Merchant och Van der Stede (2007, 170) hävdar att företag har till stor del 

finansiella mått då de är enklare att ta fram, vilket vid en genomgång av fallföretagen 

visar sig inte stämma då de icke-finansiella måtten är i majoritet. Företagens storlek och 

långsiktiga mål kan vara en tänkbar orsak till att företagen prioriterar icke-finansiella 

mått kring de anställda och hur värde för kunden skapas. En annan orsak skulle kunna 

vara att de vill undvika risken som Anthony (2014, 386, 389) beskriver kring att många 

finansiella mått kan leda till att kortsiktiga beslut tas för att minimera kostnaderna vilket 

skulle gå emot de strategiska målnivåerna. Därmed finns ett tydligt långsiktigt tänkande 

i valet av prestationsmått vilket också stämmer med definitionen av måttet KRI. 

Orsaken till det är troligen att fallföretagen vill ha en övergripande syn på hur företaget 

utvecklas i stora drag som också kan jämföras över tid. Finansiella prestationsmått 
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används mest frekvent inom Försäljningsenheterna där områden som försäljning och 

marginaler är i fokus. Det är fullt naturligt då företagen är beroende av försäljningen för 

att kunna bedriva sin verksamhet. De finansiella måtten i försäljningen har en naturlig 

påverkan på till exempel hur stor budget som ska gå till teknologisk utveckling och hur 

mycket som ska produceras inom fabrikerna. Vi anser att fallföretagen ser vikten utav 

en kombination av finansiella och icke-finansiella prestationsmått inom sin verksamhet. 

Eftersom studien behandlar prestationsmåtten som visualiseras och följs upp 

regelbundet kan fokus på högre nivåer i företagen vara mer inriktat på finansiella 

prestationsmått. Orsaken till det skulle kunna vara att det behövs ett sätt att bedöma 

resultatet och där är ett finansiellt måtten lämpligt för att utvärdera hur prestationen sett 

ut under en period. Samtliga av fallföretagen är också i någon form offentliga noterade 

bolag som därför har starka krav på sig att visa på olika nyckeltal för att aktieägarna ska 

kunna bedöma verksamheten.   

 

5.3.6 Fokus på hållbarhet och miljö 

Hållbarhet och miljö är ett område som de senaste åren har fått allt mer uppmärksamhet 

och företag förväntas idag ta ansvar för all verksamhet som kan tänkas påverka miljön 

(Hitchcock 2012, 98; Taticchi et al. 2015, 6473-6474). Prestationsmätningen kring 

miljöaspekter är inom alla företagen i hög grad kopplad till produktionsenheterna. 

Företagen verkar ha gjort ett val att det är inom produktionen som de kan påverka 

aspekter kring miljö. Valet är intressant då andra enheter som till exempel Inköp kan ha 

en stor miljöpåverkan beroende på vart materialet köps in från. Ett möjligt problem med 

att endast mäta miljöaspekter inom produktionen kan vara att tillverkningen är beroende 

av övriga delar av organisationen när det gäller vad de ska producera. Exempelvis kan 

Inköp, Försäljning och Forskning och utveckling påverka både utvecklingen av och 

antalet produkter. Det i sin tur kan påverka vilken miljöpåverkan tillverkningen får 

(Sriyogi 2012, 52). En annan orsak till att prestationsmätningen i regel sker inom 

produktionen kan vara för att det är där informationen finns tillgänglig (Lindvall 2011, 

202). En försörjningskedja med många aktörer kan medföra svårigheter att få 

information kring till exempel transporter och dess miljöpåverkan. Information behöver 

samlas in från globala aktörer som sedan också behöver analyseras och presenteras för 

beslutsfattare lokalt. För att öka medvetandegraden av organisationens miljöpåverkan 

kan därmed också olika miljöaspekter mätas inom flera enheter för att visa på vikten att 

varje enhet kan bidra till totalen genom egna förbättringar på enhetsnivå.  
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En struktur där företaget verkar inom många delar av världen gör troligen att samhället 

och kunden förväntar sig att organisationerna ska ta ansvar på ett annat sätt (Hitchcock 

2012, 98; Taticchi et al. 2015, 6473-6474). En global verksamhet gör även att företaget 

väljer vilken inverkan dess produktion får på miljö kring till exempel transporter 

beroende på var produktionen läggs. Samtidigt har ett ökat intresse och högre 

förväntningar sannolikt influerat kunderna som kräver att företagen tar ansvar inte bara 

genom att producera effektivt utan också hållbart med omtanke för kommande 

generationer. Följden kan bli att företag som har en global påverkan behöver fokusera 

på miljö och hållbarhet för att legitimera sin verksamhet, vilket också kan synas i 

mätningarna. Genomgången av prestationsmätningen ur ett teoretiskt och empiriskt 

synsätt kan sammanfattas i följande aspekter.  

 

 

Figur 12: Prestationsmätning, empiriskt förankrad 
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För att undvika problem och för att kunna styra mot samma mål är det enligt 

Gunasekaran et al. (2005, 523) strategiskt viktigt att styra organisationens hela 

försörjningskedja. Företagen använder sig idag i olika grad av visuella 

kommunikationsverktyg för att visualisera prestationsmått inom organisationen. Volvo 

CE visualiserar prestationsmåtten genom att använda dashboards inom alla enheter och 

Alfa Laval använder en scorecard övergripande inom företaget. Inom Scania finns på 

R&D också ett scorecard som används inom olika avdelningar. Flertalet av företagen 
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förlitar sig dock på olika rapporter vilket riskerar att skapa onödigt arbete då risken är 

att flera rapporter tas fram i samma syfte inom verksamheten (Wyatt 2004, 79). Vi anser 

att det är ett område som företagen kan förbättra för att underlätta både vertikal och 

horisontell styrning i sina verksamheter. Det genomgående mönstret visar att de 

dashboards och scorecards som används på företagen är indelade efter enhet i en form 

av silostruktur. En möjlig risk med uppdelningen är att varje enhet i hög grad arbetar för 

att uppfylla sina egna mål. Risken blir då att det kan leda till suboptimering då varje 

enhets målsättningar inte nödvändigtvis överensstämmer med verksamhetens 

övergripande mål (Anthony et al. 2014, 197). En visualisering över samtliga enheters 

prestationer i förhållande till varandra gör det möjligt att på ett nytt sätt bedöma 

huruvida det finns kongruens mellan dem och verksamhets övergripande mål. Det finns 

alltså en visualisering av prestationsmått för en specifik enhet och i regel inte någon 

visuell bild av hur enheterna översiktligt mäter i förhållande till varandra. 

Visualiseringen via dashboard och scorecard följer därmed i regel 

organisationsstrukturens uppdelning per enhet. I syfte att till exempel skapa 

samförståelse och förmedla information kring enheters processer kan ett horisontellt 

informationsutbyte mellan enheter användas för att sammanlänka organisationen. 

Informationsutbytet kan ske genom att använda någon form av enhetsöverskridande 

kommunikationsverktyg (Christensen 2006, 43). Det kan underlätta förståelsen för 

andra enheters påverkan och betydelse i verksamheten och därmed öka sannolikheten 

att nå både organisatoriska och enhetsspecifika mål.  

 

Ett problem kan vara som bland annat Alfa Laval lyfter fram är svårigheten att med en 

förvärvsstrategi sammankoppla mätningen från olika mindre bolag med diversifierad 

systemflora. Teknologiska skillnader sätter käppar i hjulet för att samla in data och 

presentera dem på ett lämpligt sätt. För att kunna presentera informationen till många 

olika beslutsfattare i en global produktion krävs därmed en sammanställning av data 

som möjliggör presentation av den genom hela organisationen (Eckerson 2011, 81). En 

annan faktor som på sikt skulle medföra en fördel är om systemen automatiseras och 

data kan laddas automatiskt från flera håll vilket också gör att den manuella insamlingen 

av data minskar. Det mesta av den informationen som behövs för att sammanställa och 

visualiseras för flera enheter verkar i regel finnas tillgänglig inom företagen. Företagen 

tar fram informationen på olika sätt redan idag och därmed borde också möjligheten 

finnas att sammanställa den och visualisera den i nya former.  
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Ett annat område som skulle underlättas med en enhetsöverskridande visualisering är att 

rapportering i realtid möjligtvis skulle kunna ske på ett enklare sätt (Wyatt 2004, 77). 

Med en enhetsöverskridande visualisering kan informationsutbyte ske på ett enklare sätt 

utan behov av att först sammankalla anställda till exempelvis ett möte med rapporter. 

Anställda kan även själv skaffa sig en uppfattning innan de går till de tvärfunktionella 

mötena eftersom informationen finns tillgänglig när behovet uppstår.  

 

För att inte riskera att informationen blir utdaterad är uppdateringsfrekvensen på 

datainsamlingen en viktig aspekt (Christensen 2006, 43). Måtten bör mätas med en 

anpassad frekvens för att säkerställa att åtgärderna som tas vid uppföljning kan få en 

effekt på verksamheten innan andra faktorer som påverkats har ändrats. Kallner
87

 

påpekar dock att alla kringliggande faktorer som påverkar företagen och vissa 

variationer som uppkommer i mätningarna försvinner till nästa omgång av mätningar. 

Företagen måste alltså ha en hög medvetandegrad om kringliggande faktorer för att veta 

vad det är som påverkat prestationsmåtten. En allt för tät mätning kan därför också bli 

ett problem då det är för många faktorer som kan påverka mätningarna när företagen 

tillämpar en global produktionsstrategi. Därför kan en viss grad av aggregering vara bra 

för att sålla bort mindre avvikelser som kan vara svåra att tyda vilket också är lämpligt 

för prestationsmåttet KRI (Parmenter 2011, 2-9). Ett annat problem med att 

sammanställa information från prestationsmätningen för ofta kan vara att kostnaden för 

den manuella hanteringen blir för hög. Kostnaden för att samla in med en högre 

frekvens bör ställas i relation till den förbättring som ges att erhålla information mer 

frekvent. Information behöver också analyseras och användas för åtgärder för att 

sammanställningen ska ha något syfte. Därmed finns flera restriktioner som gör att 

realtidsrapportering kan vara svårt att uppnå med nuvarande tekniska lösningar som inte 

möjliggör automatiserad sammanställning av data. Ändra de här förutsättningarna och 

gör realtidsinformation tillgängligt finns det också möjlighet att företagen kan använda 

visualiseringen i en styrning med kortare uppdateringsintervall. Därmed skulle också 

prestationsmåtten kunna uppfylla kravet som (Parmenter 2011, 2-9) nämner kring vad 

som krävs för att ett prestationsmått ska vara en KPI.  
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Företagen använder sig utav en färgskala där Volvo CE använder sig av rött och grönt 

på sina prestationsmått beroende på om de är i fas eller inte. Scania och Alfa Laval 

använder samma färger med skillnaden att de också har gult. En risk med att ha en 

färgskala är att tolkningen av färgen kan bli missvisande. Aggregerad data kan göra att 

prestationsmåtten sammanfattas som grönt trots att majoriteten av mätområdena 

egentligen är röda. Det innebär att måttet kan visualiseras som grönt utanpå men 

innehåller flera delar av rött inuti. Därmed uppstår det ett behov att analysera data på 

flera olika aggregeringsnivåer för att kunna upptäcka problem. Samtidigt finns också 

lokal och avdelningsspecifik kompetens och detaljkunskap som behöver användas för 

att kunna förstå och lösa problem som uppstår. Dessutom blir målnivåerna relevanta 

eftersom att de påverkar huruvida prestationerna kommer nå upp till gränsvärdet och 

därmed också vilka åtgärder som kommer tas. För att överbrygga svårigheterna att 

analysera data kan ett visuellt kommunikationsverktyg användas med filtrering på till 

exempel enhet, land och region. Dessutom kan det finnas möjlighet att ta beslut utifrån 

olika hierarkiska nivåer beroende på behörighet för ansvarsområde.  

 

Ett mer transparent informationsutbyte mellan enheter skulle möjliggöra ett smidigare 

informationsutbyte för till exempel visualisering av varningssignaler när det uppstår 

problem. Till exempel med en direkt koppling mellan Inköp och Produktionen skulle det 

vara möjligt att direkt underrätta produktionen när en leveransförsening uppstår (Wyatt 

2004, 79). Följden kan också bli att behovet av att sammankalla lämpliga personer för 

möten och behovet av att manuellt ta fram rapporter minskar. Informationen skulle 

kunna skickas till exempel som ett automatiskt mail om något mätvärde understiger 

eller överstiger en på förhand bestämd nivå (Christensen 2006, 28). Därmed minskar 

också den manuella handpåläggningen och risken för försening om personal inte är på 

plats eller i tjänst. Samtidigt minskar behovet av att kalla till ett fysiskt möte för att 

muntligen berätta om problemet. Samtliga fallföretag poängterar vikten av 

tvärfunktionella möten för att få utbyte mellan kompetenser och erfarenheter från olika 

enheter. Möjligtvis skulle information kunna presenteras för mötesdeltagarna i ett 

tidigare stadie med hjälp av en lämplig visualisering på en dashboard eller scorecard. 

Fördelen skulle då vara att informationen delvis redan har nått fram till deltagarna som 

därmed blir bättre underrättade och kan ställa mer relevanta frågor under mötet 

(Eckerson 2011, 8).  
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Informationen blir också mer transparent och tillgänglig för alla enheter och det blir 

därmed möjligt för fler inom verksamheten att bedöma informationen. Samtidigt ger en 

ökad transparens också möjlighet för organisationerna att uppmärksamma 

problemområden som annars kanske inte kommit upp till ytan. En annan möjlig fördel 

med den visuella bilden är att det kan bli tydligare hur samarbetet mellan olika enheter 

sker och därför blir det också enklare att förstå de konsekvenser ett problem kan få på 

andra enheter i flödet.  

 

Utöver att visas för rätt enheter och anställda bör även visualiseringen av 

prestationsmått ske inom olika nivåer beroende på vilken roll den anställde har och 

vilket beslut som ska tas (Wyatt 2004, 79). Inom företagen är uppdelningen i 

visualiseringen kring olika nivåer inte uppenbar. Det kan dock sägas att inom Volvo CE 

är mönstret tydligt att dashboarden används som ett styrverktyg på främst en hög nivå. 

Utöver det finns visualisering av mått på mer operativ nivå på olika tavlor där man har 

uppföljning och planering mellan olika enheter för kortare tidsperioder. Ett annat 

exempel är inom Scania och R&D där en scorecard används inom flera olika nivåer och 

avdelningar för att skapa förståelse och tydliggöra fokusområden. Generellt borde det 

därför finnas möjlighet att presentera en mer övergripande bild av organisationens 

enheter som också är uppdelad efter olika nivåer. Det skulle kunna göras genom att visa 

enheterna som en försörjningskedja där det är valbart att visa information på enhetsnivå 

eller regionsnivå inom olika tidshorisonter. Avsnittet kring kommunikationsverktyg 

sammanfattas i följande aspekter i figur tretton nedan.   

 

Figur 13: Kommunikationsverktyg, empiriskt förankrad 
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5.5 Referensram 

Den nedanstående modellen utgår från teori och empiri kring 

prestationsmätningssystem vilket sammanfattas till ett antal aspekter som är viktiga för 

utformningen av ett prestationsmätningssystem inom företag med global 

produktionsstrategi.  

 

 

Figur 14: Referensram 
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6. Resultat och slutsats 
Avsnittet ämnar presentera studiens resultat och slutsatser genom att besvara 

forskningsfrågan. Slutligen ges förslag till vidare forskning som ytterligare kan 

fördjupa kunskapen inom studieområdet. 

 

6.1 Resultat 
I inledningskapitlet framkom att utvecklingen av företag med global produktionsstrategi 

ställer krav på en anpassad styrning. Tidigare forskning har främst behandlat 

prestationsmätning på enskilda företag och i mindre grad hur den vertikala och 

horisontella styrningen tillsammans kan möjliggöra en effektiv prestationsmätning. 

Genom en flerfallstudie på tre företag med global produktionsstrategi har en 

referensram för prestationsmätning skapats. Referensramen har utvecklats genom 

identifiering av ett antal viktiga aspekter som sedan jämfördes och analyserades efter 

kartläggning av de tre företagen. Utifrån centrala beståndsdelar ledde analysen fram till 

en empiriskt förankrad referensram som sammanfattar de aspekter som spelar roll för att 

lyckas utforma ett effektivt prestationsmätningssystem som möjliggör integrering av 

både den vertikala och horisontella styrningen i företagens försörjningskedjor. Genom 

skapandet av en referensram som tar sin utgångspunkt i både teoretiskt och empiriskt 

förankrade aspekter har studien på så sätt gett vägledning för utformandet av en 

vertikalt och horisontellt integrerad prestationsmätning. Slutsatsen och resultatet ämnar 

därmed besvara följande forskningsfråga:   

 

 Vilka aspekter i prestationsmätningen kan företag med global 

produktionsstrategi använda i syfte att utforma en effektiv styrning? 

 

6.1.1 Global produktionsstrategi  

Studien visar att företagen strävar efter att skapa värde genom egna standardiserade 

produktionssystem. Standardiseringen kan ses som en metod för att utforma likartade 

effektiva processer i en global produktionskontext. Syftet med det är bland annat att 

hela tiden försöka utvecklas och förbättras, vilket kan göras genom att jämföra olika 

delar av organisationen via sin prestationsmätning. Ett genomgående mönster visar att 

inom företag med global produktionsstrategi finns krav på att identifiera vem som bär 

kostnadsansvaret. Genom att mäta kostnader inom alla enheter skapas även ett 

genomgående resultatansvar som bidrar till en ökad kostnadstransparens. En global 
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produktion ställer även krav på hög leveransprecision och en likvärdig kvalitet i 

produktionen. Som en följd av det har företagen valt att visualisera olika kategorier av 

prestationsmått där till exempel kvalitetsmått och ledtider används för att koppla sig till 

kund. Kundrelaterade prestationsmått leder sedan fram till kundnöjdhet som kan ses 

som det slutgiltiga prestationsmåttet som visar på om företag lyckats uppnå sin kunds 

specifika förväntningar. I studien framkom att företagen använder sig någon form av 

pullbaserad produktionsstrategi där till exempel Scania har valt att erbjuda olika 

konfigurationer på produkterna för att tillfredsställa kundens behov. För att kunna vara 

framgångsrikt verksam på en global marknad krävs ett brett perspektiv i styrningen som 

inkluderar hela försörjningskedjan. Studien visar på att det blir viktigt då 

försörjningskedjan innehåller olika partners som också behöver integreras i 

prestationsmätningen, vilket kan ske genom att följa upp och mäta dem på samma sätt 

som med interna enheter.    

 
6.1.2 Styrning 

Studien visar att den vertikala nedbrytningen av vision, strategi och fokusområden är 

viktig för att få en tydlig koppling till prestationsmätningen. Ett alltför brett fokus kan 

leda till svårigheter med kopplingen till prestationsmätningens uppdelning av 

kategorier. Vi anser att ett färre antal strategiska fokusområden kan underlätta bildandet 

av kategorier med prestationsmått som enklare kan kopplas till de strategiska 

fokusområdena. En nackdel blir dock att utformandet av konsekventa kategorier inte 

medför samma möjlighet till anpassning för varje enhets specifika förhållanden. En 

möjlighet är dock att utforma kategorierna konsekvent i kombination med att varje 

kategori anpassas med specifika mått för varje enhet. Det medför en tydlig översikt med 

vertikal koppling i kombination med specifika mått för varje enhet. För att försöka 

skapa en processorienterad verksamhet kan enheterna med fördel sammanlänkas via 

prestationsmått i syfte att sprida information och skapa en bättre förståelse för andra 

enheter och dess processer. Företagen delar idag inte prestationsmåtten mellan enheter i 

stor utsträckning på den studerade nivån. Istället använder de sig i huvudsak av 

tvärfunktionella möten för att förmedla information mellan enheter. Därmed finns en 

möjlighet till förbättring genom att inkorporera prestationsmått som delas mellan 

enheter i högre grad.  
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Företagen väljer att koppla sig till kund via prestationsmått för varje enhet inom 

områden som kvalitet och leveransprecision, vilket medför att kunden finns 

representerad i prestationsmätningen. Varje enhet betraktas dock i regel som 

självständig och informationsutbyte mellan enheter sker främst via tvärfunktionella 

möten. En högre grad av informationsutbyte via prestationsmätning skulle kunna 

fungera som ett komplement till tvärfunktionella möten och sannolikt skapa bättre 

förståelse för verksamheten och leda till att anställa som är bättre underrättade. Under 

studiens gång har det framkommit att information kring kundens önskemål och de ska 

uppfyllas genom värdeskapande aktiviteter kommuniceras på olika sätt i företagen. 

Studien visar att tvärfunktionella möten, kundundersökningar, strategier och 

fokusområden är alla olika styrmedel som syftar till att förmedla information kring 

kunden vidare inom organisationen. För att sedan också lyckas skapa värde i 

verksamheten är det viktigt att identifiera och lägga fokus på sina värdeskapande 

aktiviteter och processer. Därmed blir också organisationsstrukturens ansvarsfördelning 

mellan olika enheter relevant. Det värdet skapas genom att först fördela processer och 

aktiviteter på olika enheter, vilket företagen gör genom att dela ut ansvarsområden i sina 

enheter. Enheterna kan dock ses som självständiga delar av organisationen som 

huvudsakligen styrs vertikalt, vilket gör att det finns utrymme för förbättring kring hur 

prestationsmätningen utformas för att underlätta den horisontella styrningen av 

verksamheten. Prestationsmått som delas horisontellt mellan enheterna skulle sannolikt 

medföra till exempel ett ökat fokus på verksamhetens horisontella flöde i form av 

processer.  

 

6.1.3 Prestationsmätning 

Företagens mål härstammar i hög grad från verksamheternas olika strategier som sedan 

brutits ned för att anpassas verksamhetsspecifikt. Alfa Laval använder i högre grad 

finansiella prestationsmått för att kunna möjliggöra fokus på innovationer och behöver 

därför mål på kortare sikt. Behovet av investeringar för nya produkter kan påverka hur 

målen formuleras då finansiella faktorer har stor inverkan. Företag med andra 

målsättningar kan koppla dem till prestationsmätningen genom att formulera lämpliga 

mått för olika enheter som möjliggör måluppfyllnad. Studien visar att Scania och Volvo 

CE har i sina målsättningar mer fokus på processen och de anställda som utför 

aktiviteterna i verksamheten. Studien visar att inre effektivitet mäts på företagen inom 
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samtliga enheter med hjälp av prestationsmått som till exempel ledtid och 

leveransprecision. En möjlig orsak till att fokus ligger på inre effektivitet kan vara att 

måtten är särskilt viktiga då det är en utmaning att utforma processer med till exempel 

ledtider som gör att företaget lyckas skapa värde inom hela försörjningskedjan. Fokus 

på yttre effektivitet finns i hög grad på Försäljningsenheterna som har störst andel mått 

som är direkt kopplade till kund. Ett mönster i studien visar att prestationsmätningen 

tenderar att fokusera på avvikelser och problem som kan kopplas till hur verksamheten 

kan utforma processer bättre för att skapa värde för kunden.  

 

En gemensam faktor är att prestationsmätningssystemen på företagen är uppbyggda 

efter olika kategorier där måtten bryts ned utefter olika hierarkiska nivåer för att 

åstadkomma en likartad struktur. Som ett resultat av det visar studien att en likartad 

nedbrytning av kategorier och mått ökar möjligheterna för intern benchmarking. 

Jämförelser mellan enheter inom organisationen kan ses som ett sätt att skapa ett 

organisatoriskt lärande över bra fungerande processer, vilket kan vara särskilt viktigt för 

att skapa en enhetlig grund för hur verksamheten bedrivs globalt. Genomgående finns i 

studien ett mönster där prestationsmått kring kostnader finns inom företagens alla 

enheter. En anledning till fokus på kostnader kan vara att många områden har krav på 

sig att vara effektiva och göra ständiga förbättringar. Varje enhet har vissa typer av mått 

som är specialiserade just för deras område. Genomgående finns ett mönster som visar 

att kvalitetsrelaterade prestationsmått används inom olika enheter. Tendensen tyder på 

att företagen prioriterar tillförlitliga interna processer som har hög kvalitet för att 

säkerställa kvaliteten genom hela försörjningskedjan. Studien visar även att pullbaserad 

produktion med beställningar har inverkan på styrningen av globala produktionssystem 

då information från kunden i hög grad påverkar verksamhetens planering och processer.  

 

Företagen väljer att visualisera cirka tio prestationsmått inom varje enhet för att skapa 

ett tydligt fokus kring prioriteringsområden. Företagen möjliggör på så sätt också en 

form av specialiserade prestationsmått inom sina valda kategorier som enheterna ska 

fokusera på. Valet av antalet prestationsmått kan ha att göra med en hög manuell 

kostnad att ta fram ett större antal prestationsmått. Dessutom är antalet endast för en 

nivå vilket innebär att sannolikt ökar det totala antalet på lägre nivåer då 

prestationsmåtten bryts ned. Prestationsmåtten inom företagen visar dock på en slags 

begreppsförvirring då de övergripande prestationsmåtten benämns som KPIs när de 
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egentligen kan klassas som KRIs. Prestationsmåttens mätningsfrekvens på företagen är 

för låg för att vara en KPI då de behöver mätas mer frekvent för att kunna användas som 

en nyckelfaktor i prestationsmätningen och styrningen av verksamheten. En otydlig 

uppdelning av prestationsmått kan göra att de missuppfattas, vilket kan leda till att 

styreffekterna av prestationsmåtten riskerar att påverkas på ett negativt sätt. En 

uppdelning av måtten skulle sannolikt leda till en tydligare styrning då olika slags 

prestationsmått har olika syften.   

 

Att knyta samman prestationsmåtten och skapa ett orsak- och verkan samband används i 

viss grad inom företagen. Ett genomgående mönster visar dock att en 

prestationsmätning uppdelad efter enheter kan försvåra möjligheterna att med 

prestationsmått använda sig av orsak- och verkan samband mellan olika enheter. 

Studien visar att företagen har en majoritet av utfallsmått men även prestationsmått som 

är drivande. Följden blir att prestationsmåtten är därmed i viss mån uppdelade efter 

olika syften som att kontrollera verksamheten men även för att möjliggöra den framtida 

implementeringen av strategin och visa på trender. När det kommer till finansiella och 

icke-finansiella prestationsmått tyder studien på att det kan finnas en fördel med att 

särskilja dem i olika kategorier. Orsaken till det kan vara att de används för olika syften 

inom verksamheten. Till exempel styr finansiella prestationsmått kring försäljningen till 

viss del planeringen för verksamheten. Ett mönster i studien är även att de finns 

genomgående icke-finansiella mått som visar på att aspekter som kunden och anställda 

är i fokus. Studien visar på att prestationsmått kring hållbarhet och främst finns inom 

produktionsenheterna. Anledningen till det kan vara att det är ett område som företagen 

har kontroll över. En möjlighet att bredda miljöperspektivet inom företagen kan göras 

genom att försöka mäta inom miljöområdet på fler enheter, vilket skulle leda till en 

spridning att området är viktigt inom hela organisationen. En verksamhet med flera 

globala aktörer kan dock medföra svårigheter att samla in information från alla 

relevanta mätområden.  
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6.1.4 Kommunikationsverktyg 

Företagen använder i olika grad visuella kommunikationsverktyg för att sammanlänka 

sina organisationer. Det finns dock utrymme för förbättring då mätningen i regel sker 

inom varje enhet var för sig utefter organisationsstrukturen. Följden blir att det finns 

potential att få ett ökat informationsutbyte med hjälp av en visualisering som visar hur 

olika enheter mäter i förhållande till varandra, vilket skulle motverka de tendenser till 

silostrultur som syns i studien. Det kan göras med hjälp av ett enhetsöverskridande 

verktyg som möjliggör bättre förståelse för verksamheten samt överblick över hur 

organisationen presterar. Det skulle kunna ha positiva effekter på såväl horisontell som 

vertikal styrning genom att informationsutbytet förbättras och den vertikala kopplingen 

mellan enheternas respektive mål och verksamhetens strategi förtydligas.  

 

En utmaning som studien visar på är att rapportering av prestationsmåtten påverkas av 

tekniska begränsningar som kan medföra svårigheter med att samla in information från 

olika enheter. Rapporteringsfrekvensen inom organisationen får därför anpassas utifrån 

vad som är tekniskt möjligt samt ekonomiskt försvarbart. Studien visar även att en 

alltför hög uppdateringsfrekvens i en komplex kontext kan medföra svårigheter kring att 

analysera variationer av värdena och vilka faktorer som faktiskt påverkat 

prestationsmåtten. Sammantaget finns olika restriktioner som gör det svårt att i nuläget 

använda visuella kommunikationsverktyg för realtidsrapportering. Olika färgkoder 

används i nuläget på företagen för att visa på om prestationerna når upp till 

målnivåerna. Tolkningen av dem kan dock bli problematisk då aggregerad information 

kan dölja områden som fungerar sämre. Därmed blir filtrering av data samt uppdelning 

på olika nivåer en viktig del för att kunna ta bra beslut med hjälp av 

prestationsmätningen. Genom ett transparent informationsutbyte mellan enheter skulle 

till exempel varningssignaler kunna signaleras proaktivt. Behovet av att ta fram 

rapporter för tvärfunktionella möten minskar också då informationen kan finnas 

tillgänglig i ett tidigare skede. Följden kan även bli att anställda får en bättre förståelse 

inför möten vilket kan möjliggöra ett förbättrat samarbete mellan enheterna.  Ett annat 

sätt att använda ett visuellt verktyg är att anpassa visualiseringen utefter olika enheter, 

regioner och tidshorisonter för att möjliggöra beslutsfattande på olika hierarkiska 

nivåer.  
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6.2 Slutsats 
Genom att studera litteratur och kartlägga prestationsmätningen på tre företag med 

global produktionsstrategi har följande aspekter identifierats som viktiga för att 

möjliggöra en effektiv prestationsmätning. Studien visar att värde kan skapas inom 

organisationerna via standardisering av produktionssystem och skapande av 

kostnadsansvar som medför transparens och en kostnadsmedvetenhet som genomsyrar 

hela organisationen. För att möjliggöra det är det även av vikt att identifiera kundens 

fokusområden samt att standardisera sin decentraliserade styrning. Det kan göras 

genom att säkerställa att intern såväl som extern information kan användas för att följa 

upp hur olika delar av försörjningskedjan presterar. Standardisering är även viktigt för 

att bryta ned vision, strategi och fokusområden ur ett vertikalt perspektiv för att lyckas  

skapa ett tydligt fokus i styrningen. För att sammanlänka sin organisation horisontellt 

kan informationsutbyte via prestationsmått och tvärfunktionella möten användas för att 

sammankoppla olika enheter. Det är även viktigt att identifiera sina värdeskapande 

processer i verksamheten. Vidare så ska prestationsmätningen vara kopplad till 

företagens mål och ha ett fokus på både inre och yttre effektivitet. Att skapa en 

genomgående struktur är också av vikt för att skapa tydlighet och möjliggöra för intern 

benchmarking. Därför bör ett urval av prestationsmått för visualisering göras för varje 

enhet som också är av rätt sort och antal. Det bör även finnas ett orsak och verkan 

samband mellan prestationsmåtten och enheterna för att förstå dess påverkan på hela 

verksamheten. För att styra verksamheten på ett bra sätt är det även av vikt att ha en mix 

av drivande- och utfallsmått för att möjliggöra att visa på trender. Studien visar att en 

mix av finansiella och icke- finansiella prestationsmått behövs för att mäta i olika syften 

och situationer. Hållbarhet och miljö har blivit allt viktigare områden i samhället vilket 

också medför att prestationsmätningen behöver fokusera på området genom fler delar av 

organisationen. För att visuellt sammanlänka organisationen med informationsutbyte 

mellan enheter kan olika kommunikationsredskap användas. De kan sedan utformas 

utefter lämplig rapporteringsfrekvens och beslutsnivå för att kunna skapa proaktiva 

varningssignaler till de anställda.  
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6.3 Rekommendationer till framtida forskning 
Fallföretagen som medverkade i studien har alla en stark anknytning till Sverige ur ett 

historiskt perspektiv samt att de har en stor del av sin verksamhet inom landet. Det hade 

varit intressant att göra en likvärdig studie på företag som har en stark anknytning till 

något annat land för att se om aspekterna förändras och om det är de kulturella 

värderingarna inom ett land som påverkar. Det hade också varit intressant att studera 

företagen djupare för att se hur fördelningen av måtten skiljer sig djupare ner i 

organisationen samt hur antalet och andelen mått förändras. Det är något som vår studie 

inte har utforskat då arbetet hade ett mer holistiskt synsätt över företagen. Det hade varit 

intressant att göra en likvärdig studie fast hos företag inom en annan bransch eller inom 

tjänstesektorn för att se vilka skillnader och likheter som kan identifieras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

120 

7. Källförteckning  

 

Alessio, A, Barcelli, D, & Bemporad, A 2011, 'Decentralized model predictive control 

of dynamically coupled linear systems', Journal Of Process Control, 21, 5, pp. 705-714 

 

Alfa Laval (2015a). History. http://www.alfalaval.com/about-us/our-company/history-

of-alfa-laval/ [2016-03-30] 

 

Alfa Laval (2015b). About us.  http://www.alfalaval.com/about-us/our-company/ [2016-

03-30] 

 

Alfa Laval (2015c). Annual Report 2015. http://www.alfalaval.com/ 

globalassets/documents /investors/english/corporate-governance-reports/corporate-

governance-report-2015.pdf [2016-03-30] 

 

Allio, MK 2012, 'Strategic dashboards: designing and deploying them to improve 

implementation', Strategy & Leadership, 40, 5, pp. 24-31, Business Source Premier. 

 

Anthony, R, Govindarajan, V, Hartmann, F, Kraus, K, & Nilsson, G 2014, Management 

Control Systems, n.p.: Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Education, cop. 2014. 

 

Arzu Akyuz, G, & Erman Erkan, T 2010, 'Supply chain performance measurement: a 

literature review', International Journal Of Production Research, 48, 17, pp. 5137-

5155. 

 

Barnetson, B, & Cutright, M 2000, 'Performance Indicators as Conceptual 

Technologies', Higher Education, 3, p. 277, JSTOR Journals. 

 

Bento, A, Bento, R, & White, L 2014, 'Strategic Performance Management Systems: 

Impact on Business Results', Journal Of Computer Information Systems, 54, 3, pp. 25-

33. 

 

Bergstrand, J 2010, Ekonomisk Analys Och Styrning, n.p.: Lund : Studentlitteratur, 2010 

(Ungern). 

http://www.alfalaval.com/about-us/our-company/history-of-alfa-laval/
http://www.alfalaval.com/about-us/our-company/history-of-alfa-laval/
http://www.alfalaval.com/about-us/our-company/
http://www.alfalaval.com/%20globalassets/documents%20/investors/english/corporate-governance-reports/corporate-governance-report-2015.pdf
http://www.alfalaval.com/%20globalassets/documents%20/investors/english/corporate-governance-reports/corporate-governance-report-2015.pdf
http://www.alfalaval.com/%20globalassets/documents%20/investors/english/corporate-governance-reports/corporate-governance-report-2015.pdf


  
 

121 

  

Blanchard, D 2010, Supply Chain Management. [Electronic Resource]: Best Practices, 

n.p.: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2010. 

 

Bryman, A, & Bell, E 2015, Business Research Methods, n.p.: Oxford: Oxford Univ. 

Press, c2015.  

 

Cao, Y, Zhao, K, Yang, J, & Xiong, W 2015, 'Constructing the integrated strategic 

performance indicator system for manufacturing companies', International Journal Of 

Production Research, 53, 13, pp. 4102-4116, Business Source Premier. 

 

Chan, 2003, 'Performance Measurement in a Supply Chain', International Journal Of 

Advanced Manufacturing Technology, 21, 7, pp. 534-548, Academic Search Premier. 

 

Carlson, J, & Sandberg, L 2000, Benchmarking : Företagets Guide Till Framgång : En 

Jämförande Studie Praktiserad I Ett Projekt På Tre Ekonomiavdelningar, n.p.: 

Göteborg : BAS, [2000] ; (Kungälv : Grafikerna i Kungälv). 

 

Choi, T, Dooley, K, & Rungtusanatham, M 2001, 'Supply networks and complex 

adaptive systems: control versus emergence', Journal Of Operations Management, 19, 

3, pp. 351-366. 

 

Chiarini, A, & Vagnoni, E 2015, 'World-class manufacturing by Fiat. Comparison with 

Toyota Production System from a Strategic Management, Management Accounting, 

Operations Management and Performance Measurement dimension', International 

Journal Of Production Research, 53, 2, pp. 590-606. 

 

Choong, KK 2014, 'Has this large number of performance measurement publications 

contributed to its better understanding? A systematic review for research and 

applications', International Journal Of Production Research, 52, 14, pp. 4174-4197. 

 

Christensen, M 2006, 'Avoiding common dashboard pitfalls [business intelligence and 

data warehouse strategy]', DM Review, 16, 11, p. 28. 

 



  
 

122 

Cohen, L, Manion, L, & Morrison, K 2011, Research Methods In Education, n.p.: 

Milton Park, Abingdon, Oxon, [England] ; New York : Routledge, cop. 2011. 

 

CSCMP (2016). Council of Supply Chain Management Professionals. https://cscmp.org 

/supply-chain-management-definitions [2016-03-02] 

 

Descombe, M 2016, Forskningshandboken : För Småskaliga Forskningsprojekt Inom 

Samhällsvetenskaperna, n.p.: Lund : Studentlitteratur, 2016 (Spanien). 

 

Dossi, A, & Patelli, L 2010, 'You Learn From What You Measure: Financial and Non-

financial Performance Measures in Multinational Companies', Long Range Planning, 

43, Strategic Performance Measurement, pp. 498-526, ScienceDirect. 

 

Dreyer, H, Alfnes, E, Strandhagen, J, & Thomassen, M 2009, 'Global supply chain 

control systems: a conceptual framework for the global control centre', Production 

Planning And Control, 20, 2, pp. 147-157. 

 

Eckerson, WW 2011, Performance Dashboards. [Electronic Resource] : Measuring, 

Monitoring, And Managing Your Business, n.p.: Hoboken, N.J. : Wiley, 2011.  

 

Fawcett, S, Ellram, L, & Ogden, J 2007, Supply Chain Management : From Vision To 

Implementation, n.p.: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, cop. 2007. 

 

Franceschini, Fiorenzo. Galetto, Maurizio & Turina ,Elisa. (2014) Impact of 

performance indicators on organisations: a proposal for an evaluation model, Production 

Planning & Control, 25:9, 783-799, DOI: 10.1080/09537287.2012.756128  

 

Garengo, P., Biazzo, S., & Bititci, U. S. (2005). Performance measurement systems in 

SMEs: a review for a research agenda. International journal of management reviews, 

7(1), 25-47.  

 

Ghauri, P, & Grønhaug, K 2010, Research Methods In Business Studies, n.p.: Harlow : 

Pearson Education, 2010. 

 



  
 

123 

Giri, B, & Bardhan, S 2015, 'Coordinating a supply chain under uncertain demand and 

random yield in presence of supply disruption', International Journal Of Production 

Research, 53, 16, pp. 5070-5084. 

 

Gjerde, Paulson K, & Hughes, S 2009, 'Racing to success by identifying key 

performance drivers', Journal Of Corporate Accounting & Finance (Wiley), 20, 3, pp. 

59-65. 

 

Goh, R, Zhaoxia, W, Xiaofeng, Y, Xiuju, F, Ponnambalam, L, Sifei, L, & Xiaorong, L 

2013, 'RiskVis: Supply chain visualization with risk management and real-time 

monitoring'. 

 

Gopal, P, & Thakkar, J 2012, 'A review on supply chain performance measures and 

metrics: 2000-2011', International Journal Of Productivity & Performance 

Management, 61, 5, pp. 518-547. 

 

Gosselin, M 2011, 'Contextual factors affecting the deployment of innovative 

performance measurement systems', Journal Of Applied Accounting Research, 12, 3, p. 

260, Publisher Provided Full Text Searching File. 

 

Gunasekaran, A, & Kobu, B 2007, 'Performance measures and metrics in logistics and 

supply chain management: a review of recent literature (1995-2004) for research and 

applications', International Journal Of Production Research, 45, 12, pp. 2819-2840. 

 

Gunasekaran, A, Patel, C, & McGaughey, R 2004, 'A framework for supply chain 

performance measurement', International Journal Of Production Economics, 87, Supply 

Chain Management for the 21st Century Organizational Competitiveness, pp. 333-347. 

 

Gunasekaran, A, Williams, H, & McGaughey, R 2005, 'Performance measurement and 

costing system in new enterprise', Technovation, 25, pp. 523-533, ScienceDirect. 

 

Handfield, R, Monczka, R, Giunipero, L, & Patterson, J 2009, Sourcing And Supply 

Chain Management, n.p.: Australia : South-Western, cop. 2009. 

 



  
 

124 

Hassini, E, Surti, C, & Searcy, C 2012, 'A literature review and a case study of 

sustainable supply chains with a focus on metrics', International Journal Of Production 

Economics, 140, 1, pp. 69-82. 

 

Henricson, M 2012, Vetenskaplig Teori Och Metod : Från Idé Till Examination Inom 

Omvårdnad, n.p.: Lund : Studentlitteratur, 2012 (Polen). 

 

Hitchcock, T 2012, 'Low carbon and green supply chains: the legal drivers and 

commercial pressures', Supply Chain Management, 17, 1, pp. 98-101. 

 

Horváthová, J, Mokrišová, M, Suhányiová, A, & Suhányi, L 2015, 'Selection of Key 

Performance Indicators of Chosen Industry and their Application in Formation of 

Creditworthy Model', Procedia Economics And Finance, 34, International Scientific 

Conference: Business Economics and Management (BEM2015), pp. 360-367. 

 

Hur, D, Hartley, J, & Hahn, C 2004, 'An exploration of supply chain structure in Korean 

companies', International Journal Of Logistics: Research & Applications, 7, 2, pp. 151-

164, Business Source Premier. 

 

Huyett, W, & Viguerie, S 2005, 'Extreme competition', Mckinsey Quarterly, 1, pp. 46-

57, Business Source Premier. 

 

Jongwoon, C, Hecht, G, & Tayler, W 2013, 'Strategy selection, surrogation, and 

strategic performance measurement systems', Journal Of Accounting Research, 51, 1, 

pp. 105-133. 

 

Kaplan, R, Norton, D, & Svensson, P 1999, The Balanced Scorecard : Från Strategi 

Till Handling, n.p.: Göteborg : ISL (Institutet för säljträning och ledarutveckling), 1999 

; (Oskarshamn : Primo). 

 

Karlöf, B, & Östblom, S 1993, Benchmarking : Vägvisare Till Mästerskap I 

Produktivitet Och Kvalitet, n.p.: Stockholm : Svenska dagbladet i samarbete med 

Affärsvärlden, 1993 ; (Finland). 

 



  
 

125 

Kristensen, K., Andersen, B. och Torp, O. (2013) Performance measurement in the 

building design process: a tool for building design managers. Journal Of Design 

Research, Vol. 11, No. 2, pp. 148-167.  

 

Kvale, S, & Brinkmann, S 2014, Den Kvalitativa Forskningsintervjun, n.p.: Lund : 

Studentlitteratur, 2014 (Polen). 

 

Kylili, A, Fokaides, P, & Lopez Jimenez, P 2016, 'Key Performance Indicators (KPIs) 

approach in buildings renovation for the sustainability of the built environment: A 

review', Renewable & Sustainable Energy Reviews, 56, pp. 906-915, Academic Search 

Premier. 

 

Lambert, RA 2001, 'Contracting theory and accounting', Journal Of Accounting & 

Economics, 32, 1-3, pp. 3-87. 

 

Lindvall, J 2011, Verksamhetsstyrning : Från Traditionell Ekonomistyrning Till Modern 

Verksamhetsstyrning, n.p.: Lund : Studentlitteratur, 2011 (Ungern). 

 

Maheshwari, D, & Janssen, M 2013, 'Measurement and benchmarking foundations: 

Providing support to organizations in their development and growth using dashboards', 

Government Information Quarterly, 30, 1, pp. S83-S93, Library, Information Science & 

Technology Abstracts. 

 

Manuele, FA 2009, 'Leading & Lagging Indicators', Professional Safety, 54, 12, pp. 28-

33. 

 

McCormack, K, Ladeira, M, & de Oliveira, M 2008, 'Supply chain maturity and 

performance in Brazil', Supply Chain Management, 13, 4, pp. 272-282..  

 

Merchant, K, & Van der Stede, W 2007, Management Control Systems : Performance 

Measurement, Evaluation, And Incentives, n.p.: New York : Financial Times/Prentice 

Hall, 2007. 



  
 

126 

 

Meyer, MW 2002, Rethinking Performance Measurement : Beyond The Balanced 

Scorecard, n.p.: Cambridge : Cambridge University Press, 2002. 

 

Miltenburg, J 2015, 'Changes in manufacturing facility-, network-, and strategy-types at 

the Michelin North America Company from 1950 to 2014', International Journal Of 

Production Research, 53, 10, pp. 3175-3191. 

 

Neely, AD 2007, Business Performance Measurement. [Electronic Resource] : 

Unifying Theory And Integrating Practice, n.p.: Cambridge : Cambridge University 

Press, c2007. 

 

Neely, A, Mills, J, Platts, K, Richards, H, Gregory, M, Bourne, M, & Kennerley, M 

2000, 'Performance measurement system design: developing and testing a process-based 

approach', International Journal Of Operations & Production Management, 20, 9/10, 

pp. 1119-1145. 

 

Neely, A, Gregory, M, & Platts, K 1995, 'Performance measurement system design. A 

literature review and research agenda',International Journal Of Operations & 

Production Management, 15, 4, pp. 80-116. 

 

Nilsson, F, Olve, N, & Parment, A 2011, Controlling For Competitiveness : Strategy 

Formulation And Implementation Through Management Control, n.p.: Malmö : Liber ; 

København : Copenhagen Business School Press, 2011 (Spanien). 

 

Niven, PR 2006, Balanced Scorecard Step-By-Step : Maximizing Performance And 

Maintaining Results, n.p.: Hoboken, N.J. : Wiley, 2006. 

 

Olve, N., Roy, J., Wetter, M. (1999) Performance Drivers – A practical guide to using 

the balanced scorecard. New Jersey: Wiley.  

 

Parmenter, D 2015, 'Background to the Winning KPI Methodology and Its Migration', 

Key Performance Indicators, p. 99, Publisher Provided Full Text Searching File. 

 



  
 

127 

Parmenter, D 2010, Key Performance Indicators. [Electronic Resource] : Developing, 

Implementing, And Using Winning Kpis, n.p.: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2010. 

 

Patel, R, & Davidson, B 2011, Forskningsmetodikens Grunder : Att Planera, 

Genomföra Och Rapportera En Undersökning, n.p.: Lund : Studentlitteratur, 2011 

(Ungern). 

 

Porter, ME 2004, Competitive Strategy : Techniques For Analyzing Industries And 

Competitors, n.p.: New York : Free Press, 2004. 

 

Rentzhog, O 1998, Processorientering : En Grund För Morgondagens Organisationer, 

n.p.: Lund : Studentlitteratur, 1998 (Lund : Studentlitteratur). 

 

Robson, Ian,  (2004) "From process measurement to performance improvement", 

Business Process Management Journal, Vol. 10 Iss: 5, pp.510 – 521. 

 

Roos, G, Krogh, G, Roos, J, & Jacobsen, K 2004, Strategi : En Introduktion, n.p.: Lund 

: Studentlitteratur, 2004 (Lund : Studentlitteratur). 

 

Sahin, F, & Robinson, E 2002, 'Flow Coordination and Information Sharing in Supply 

Chains: Review, Implications, and Directions for Future Research', Decision Sciences, 

33, 4, pp. 505-536. 

 

Sampson, Scott E.,  2000, 'Customer-supplier duality and bidirectional supply chains in 

service organizations', International Journal Of Service Industry Management, 11, 4, p. 

348. 

 

Sandell, N, Athans, M, Varaiya, P, & Safonov, M 1978, 'Survey of decentralized control 

methods for large scale systems', IEEE Transactions On Automatic Control, AC-23, 2, 

pp. 108-128.  

 

Scania (2015a). Historia. http://scania.se/om-scania/historia/. [2016-04-07] 

 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Robson%2C+I
http://scania.se/om-scania/historia/


  
 

128 

Scania (2015b). Scaniakoncernen. http://scania.se/om-scania/scaniakoncernen/ [2016-

04-07] 

 

Scania (2015c). Scania Annual and Sustainability Report 2015. http://www.scania.com/ 

group/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Ars-

_och_Hallbarhetsredovisning_2015.pdf [2016-04-07] 

 

Scania (2013). http://se.scania.com/scania-group/philosophy/scania-production-system/ 

[2016-04-07] 

 

Shepherd, C, & Günter, H 2006, 'Measuring supply chain performance: Current 

research and future directions', International Journal Of Productivity And Performance 

Management, 55, 3-4, pp. 242-258. 

 

Simons, R 2014, Performance Measurement And Control Systems For Implementing 

Strategy, n.p.: Harlow, UK : Pearson, 2014. 

 

Sillanpää, I 2015, 'Empirical study of measuring supply chain performance', 

Benchmarking: An International Journal, 22, 2, pp. 290-308. 

 

Silvi, R, Bartolini, M, Raffoni, A, & Visani, F 2015, 'The practice of strategic 

performance measurement systems: Models, drivers and information effectiveness', 

International Journal Of Productivity & Performance Management, 64, 2, pp. 194-227. 

 

Singhry, H, Rahman, A, & Siew Imm, N 2015, 'Measurement for Supply Chain 

Collaboration and Supply Chain Performance of Manufacturing Companies', 

International Journal Of Economics & Management, 9, p. 1. 

 

Spilbeeck,Van, I, & Houdt, Van, B 2015, 'Performance of rate-based pull and push 

strategies in heterogeneous networks', Performance Evaluation, 91, Special Issue: 

Performance 2015, pp. 2-15, ScienceDirect. 

 

Sriyogi, K 2012, 'Internal Benchmarking of Supply Chain Performance Measures 

Evidence from Selected Organizations',IUP Journal Of Supply Chain Management, 9, 1, 

pp. 40-71. 

http://scania.se/om-scania/scaniakoncernen/
http://www.scania.com/%20group/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Ars-_och_Hallbarhetsredovisning_2015.pdf
http://www.scania.com/%20group/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Ars-_och_Hallbarhetsredovisning_2015.pdf
http://www.scania.com/%20group/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Ars-_och_Hallbarhetsredovisning_2015.pdf
http://se.scania.com/scania-group/philosophy/scania-production-system/


  
 

129 

 

Stock, G, Greis, N, & Kasarda, J 2000, 'Enterprise logistics and supply chain structure: 

the role of fit', Journal Of Operations Management, 18, pp. 531-547, ScienceDirect, 

EBSCOhost, viewed 4 March 2016. 

 

Sörqvist, L 2004, Ständiga Förbättringar : En Bok Om Resultatorienterat 

Förbättringsarbete, Verksamhetsutveckling Och Sex Sigma, n.p.: Lund : 

Studentlitteratur, 2004 (Lund : Studentlitteratur)- 

 

Taticchi, P, Garengo, P, Nudurupati, S, Tonelli, F, & Pasqualino, R 2015, 'A review of 

decision-support tools and performance measurement and sustainable supply chain 

management', International Journal Of Production Research, 53, 21, pp. 6473-6494. 

 

Taticchi, P, Tonelli, F, & Cagnazzo, L 2010, 'Performance measurement and 

management: a literature review and a research agenda', Measuring Business 

Excellence, 14, 1, pp. 4-18. 

 

Tee, KF 2016, 'Suitability of performance indicators and benchmarking practices in UK 

universities', Benchmarking: An International Journal, 23, 3, pp. 584-600. 

 

Theeranuphattana, A, & Tang , J., T 2008, 'A conceptual model of performance 

measurement for supply chains: Alternate considerations', Journal Of Manufacturing 

Technology Management, 19, 1, pp. 125-148. 

 

Trost, J 2010, Kvalitativa Intervjuer, n.p.: Lund: Studentlitteratur, 2010. 

 

Volvo (2015a). Volvo Group. http://www3.volvo.com/investors/finrep/ar14/eng/ 

strategicframework/introduction.html [2016-04-01] 

 

Volvo CE (2016a). History. http://www.volvoce.com/constructionequipment/corporate/ 

engb/aboutus/history/pages/introduction.aspx#sthash.jBc1TQHN.dpuf [2016-04-01] 

 

Volvo CE (2016b). Core Values. http://www.volvoce.com/constructionequipment 

/corporate/en-gb/AboutUs/core_values/Pages/core_values.aspx [2016-04-01] 

http://www3.volvo.com/investors/finrep/ar14/eng/%20strategicframework/introduction.html
http://www3.volvo.com/investors/finrep/ar14/eng/%20strategicframework/introduction.html
http://www.volvoce.com/constructionequipment/corporate/%20engb/aboutus/history/pages/introduction.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/corporate/%20engb/aboutus/history/pages/introduction.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment%20/corporate/en-gb/AboutUs/core_values/Pages/core_values.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment%20/corporate/en-gb/AboutUs/core_values/Pages/core_values.aspx


  
 

130 

 

Volvo (2015b). Our vision and mission  http://www.volvogroup.com/group/ 

global/engb/ volvo%20group/visionmission/Pages/vision.aspx [2016-04-01] 

 

Volvo CE (2016c). Quick facts about Volvo CE. http://www.volvoce.com/ 

constructionequipment/ corporate/en gb/AboutUs/quick_facts/Pages/quick_facts.aspx 

#sthash.W7HPjkna.dpuf [2016-04-01] 

 

Wheeler, DJ 2000, Understanding Variation : The Key To Managing Chaos, n.p.: 

Knoxville, Tenn. : SPC Press, cop. 2000. 

 

Wyatt, J 2004, 'Scorecards, dashboards, and KPIs keys to integrated performance 

measurement', Healthcare Financial Management, 58, 2, pp. 76-80. 

 

Yin, R, 2007, Fallstudier : Design Och Genomförande, n.p.: Malmö : Liber, cop. 2007 

(Slovenien). 

 

Zaman Uz-Arif, Ahsan,K, A 2014, 'Lean supply chain performance measurement', 

International Journal Of Productivity & Performance Management, p. 588.

http://www.volvogroup.com/group/%20global/engb/
http://www.volvogroup.com/group/%20global/engb/
http://www.volvoce.com/%20constructionequipment/
http://www.volvoce.com/%20constructionequipment/


  
 

131 
 

8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - intervjuguide 1 
Företag: Volvo CE 

Plats: Braås 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som studerar på 

Civilekonomprogrammet med inriktning Controller. Vi genomför nu vårt 

examensarbete kring prestationsmätning inom företag med en global 

produktionsstrategi. Målet med examensarbetet är att i samarbete med Volvo CE, 

Scania och Alfa Laval skapa en empiriskt grundad referensram kring hur tillverkande 

företag med geografiskt spridd produktion utformar sina prestationsmätningssystem för 

att styra ur ett vertikalt och horisontellt perspektiv. Arbetet ämnar analysera vilka mått 

som används inom varje organisatorisk del samt hur företaget kopplar sin övergripande 

strategi till kunden och mäter mellan sina enheter. Forskningen på området är begränsad 

då det saknas empiriskt material kring hur företag faktiskt gör inom området och vad de 

mäter vilket är vad examensarbetet ämnar belysa.  

 

Medverkan i arbetet är frivilligt och samtalet spelas in om det finns samtycke hos 

intervjupersonen. Inledande frågor innan intervjun är ifall intervjupersonen är villig att 

ställa upp med namn och titel i examensarbetet samt ifall det finns några frågor innan 

intervjun startar. Intervjupersonerna kommer att få möjlighet att läsa igenom empirin 

innan publicering.  
 

Inledande fråga 

 

 Vad heter du och vad är din roll samt titel i organisationen? 

 

Organisationsenheten 

 

 Vad för ansvarsområden har enheten du jobbar på? 

 Vad har enheten för eventuell vision, strategi? 

 Vilka mål finns på enheten på kort till lång sikt? 
 

Prestationsmätningssystemet 
 

 Hur ser prestationsmätningssystemet ut hos er? 

 Vilka områden fokuserar ni på? 

 Hur många prestationsmått har ni? 

 Vilka prestationsmått används på enheten? 

 Finns det mått som används inom olika hierarkiska nivåer, i så fall vilka? 

 Hur är det fördelat mellan icke-finansiella/drivande och utfallsmått? 

 Mäts faktorer som hållbarhet/miljö? 

 Hur definieras målnivåer och gränsvärden? 

 Hur kopplar ni er enhet till kund med er prestationsmätning? 

 Hur anknyter er prestationsmätning till övriga enheter inom försörjningskedjan? 

 Hur använder du dashboarden i ditt arbete? 

 Jämför ni prestationsmåttens data mellan olika produktionsenheter eller 

geografiska områden? 
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8.2 Bilaga 2 - intervjuguide 2 
Företag: Scania 

Plats: Södertälje 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som studerar på 

Civilekonomprogrammet med inriktning Controller. Vi genomför nu vårt 

examensarbete kring prestationsmätning inom företag med en global 

produktionsstrategi. Målet med examensarbetet är att i samarbete med Volvo CE, 

Scania och Alfa Laval skapa en empiriskt grundad referensram kring hur tillverkande 

företag med geografiskt spridd produktion utformar sina prestationsmätningssystem för 

att styra ur ett vertikalt och horisontellt perspektiv.  Arbetet ämnar analysera vilka mått 

som används inom varje organisatorisk del samt hur företaget kopplar sin övergripande 

strategi till kunden och mäter mellan sina enheter. Forskningen på området är begränsad 

då det saknas empiriskt material kring hur företag faktiskt gör inom området och vad de 

mäter vilket är vad examensarbetet ämnar belysa.  

 

Medverkan i arbetet är frivilligt och samtalet spelas in om det finns samtycke hos 

intervjupersonen. Inledande frågor innan intervjun är ifall intervjupersonen är villig att 

ställa upp med namn och titel i examensarbetet samt ifall det finns några frågor innan 

intervjun startar. Intervjupersonerna kommer att få möjlighet att läsa igenom empirin 

innan publicering.  

 

Inledande fråga 
 

 Vad heter du och vad är din roll samt titel i organisationen? 
 

Organisationsenheten 

 

 Vad för ansvarsområden har enheten du jobbar på? 

 Vad har enheten för eventuell vision, strategi? 

 Vilka mål finns på enheten på kort till lång sikt? 
 

Prestationsmätningssystemet 
 

 Hur ser prestationsmätningssystemet ut hos er? 

 Vilka områden fokuserar ni på? 

 Hur många prestationsmått har ni? 

 Vilka prestationsmått används på enheten? 

 Finns det mått som används inom olika hierarkiska nivåer, i så fall vilka? 

 Hur är det fördelat mellan icke-finansiella/drivande och utfallsmått? 

 Mäts faktorer som hållbarhet/miljö? 

 Hur definieras målnivåer och gränsvärden? 

 Hur kopplar ni er enhet till kund med er prestationsmätning? 

 Hur anknyter er prestationsmätning till övriga enheter inom försörjningskedjan? 

 Vilka sätt att visualisera/presentera prestationsmåtten används? 

 Finns det ett flödesorienterat tänk i visualiseringen mellan enheterna? 

 Jämför ni prestationsmåttens data mellan olika produktionsenheter eller 

geografiska områden? 
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8.3 Bilaga 3 - intervjuguide 3 
Företag: Alfa Laval 

Plats: Lund 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som studerar på 

Civilekonomprogrammet med inriktning Controller. Vi genomför nu vårt 

examensarbete kring prestationsmätning inom företag med en global 

produktionsstrategi. Målet med examensarbetet är att i samarbete med Volvo CE, 

Scania och Alfa Laval skapa en empiriskt grundad referensram kring hur tillverkande 

företag med geografiskt spridd produktion utformar sina prestationsmätningssystem för 

att styra ur ett vertikalt och horisontellt perspektiv. Arbetet ämnar analysera vilka mått 

som används inom varje organisatorisk del samt hur företaget kopplar sin övergripande 

strategi till kunden och mäter mellan sina enheter. Forskningen på området är begränsad 

då det saknas empiriskt material kring hur företag faktiskt gör inom området och vad de 

mäter vilket är vad examensarbetet ämnar belysa.  

 

Medverkan i arbetet är frivilligt och samtalet spelas in om det finns samtycke hos 

intervjupersonen. Inledande frågor innan intervjun är ifall intervjupersonen är villig att 

ställa upp med namn och titel i examensarbetet samt ifall det finns några frågor innan 

intervjun startar. Intervjupersonerna kommer att få möjlighet att läsa igenom empirin 

innan publicering.  

 

Inledande frågor 

 

 Vad heter du och vad är din roll samt titel i organisationen? 

 

Organisationsenheterna 

 

 Vad för enheter finns inom försörjningskedjan och vad är deras huvuduppgifter?  

 Vad har enheterna för strategier samt mål? 

 

Prestationsmätningssystemet 

 

 Hur ser prestationsmätningssystemet ut hos er? 

 Vilka områden fokuserar ni på? 

 Hur många prestationsmått har ni? 

 Vilka prestationsmått används på enheten? 

 Finns det mått som används inom olika hierarkiska nivåer, i så fall vilka? 

 Hur är det fördelat mellan icke-finansiella/drivande och utfallsmått? 

 Mäts faktorer som hållbarhet/miljö? 

 Hur definieras målnivåer och gränsvärden? 

 Hur kopplar ni er enhet till kund med er prestationsmätning? 

 Hur anknyter er prestationsmätning till övriga enheter inom försörjningskedjan? 

 Vilka sätt att visualisera/presentera prestationsmåtten används? 

 Finns det ett flödesorienterat tänk i visualiseringen mellan enheter? 

 Jämför ni prestationsmåttens data mellan olika produktionsenheter eller 

geografiska områden? 
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