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Förord 

Under hösten 2015 påbörjades tankarna om vad det hade varit intressant att få större 

kunskap kring. Tankarna fördes till en början främst kring prestationsmätningar och hur 

dessa kan användas i olika typer av organisationer. Efter ett givande möte med 

organisationen Speed Group kunde inriktningen fastställas att det vore intressant både 

från min och deras sida att studera hur prestationsmätningar kommuniceras i möten. 

 

Jag vill tacka min handledare Fredrik samt seminariegruppen som givit konstruktiv 

feedback under resans gång. Jag vill även tacka Elin som givit mig stöd under 

uppsatsen. Jag vill även rikta ett särskilt tack till Speed Group och de respondenter som 

ställt upp på ett väldigt tillmötesgående sätt. Utan er vore inte denna uppsats möjlig. 
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Sammanfattning  

Examensuppsats, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, Controllerfördjupningen, 4FE18E, VT 2016 

 

Titel: Kommunikation av prestationsmätningar i möten – En fallstudie på Speed Group 

Författare: Olle Johansson 

Handledare: Fredrik Karlsson 

Examinator: Fredrik Karlsson 

 

Bakgrund: Ett framgångsrikt ekonomisystem fungerar som ett instrument för 

kompetenta människor. Det är inte ekonomisystemet som skapar förändringar inom en 

organisation utan det är människan och dess förmåga att kommunicera. Att kommunicera 

prestationsmätningar har visat sig vara en betydelsefull process och ses som helt 

avgörande för användning av mätningarna. Trots detta är forskningen på området 

bristfällig vilket motiverar genomförande av denna studie. 

 

Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om kommunikation 

av prestationsmätningar. Detta uppnås genom att beskriva och förklara sättet Speed 

Group kommunicerar prestationsmått i pulsmöten, samt att analysera de effekter som 

kommunikation har på styrning. 

 

Metod: Utifrån studiens syfte och forskningsfråga valdes att genomföras en fallstudie. 

Datainsamling är primärt från semi-strukturerade intervjuer och observationer men data 

är även sekundärt insamlat från dokument. 

 

Slutsats: Pulsmötets utformning grundas i en standardisering av mötet. Vad som även 

framkommit är att pulsmöten hålls frekvent, snabbt och med fokus på avvikande mått. 

Pulsmötet tycks vila på lean kommunikation och betydelsen att pulsmöten ingår i en 

pulsmötesstruktur framgår ur studiens resultat. Visualisering med en mötestavla har även 

visat sig vara ett praktiskt verktyg som stärker kommunikationen i pulsmöten. Effekter 

pulsmöten ger är att få ett helhetsperspektiv på verksamheten, stärkt integration mellan 

olika enheter, styrning av beteenden och handlanden, ökad kontroll samt att det utgör ett 

verktyg för att implementera en kultur av att eliminera slöserier och styra verksamheten 

diagnostiskt.    



  
 

 

 

 

Abstract 
Master Thesis, MBA Program, Economics at Linnaeus University, Controller, 

4FE18E, Spring 2016 

 

Title: Communication of Performence Measures in Meetings – A Case Study at Speed 

Group 

Author: Olle Johansson 

Tutor: Fredrik Karlsson 

Examiner: Fredrik Karlsson 

 

Bakgrund: A successfull management control system acts as an instrument for 

competent people. It is not the management control system that creates changes within 

an organization, it is man and its ability to communicate with each other. Communication 

of performance measurements has been found to be an important process and is seen as 

crucial for its use. Despite this, the research regarding communication of performance 

measurements is insufficient, which justifies the making of this study. 

 

Purpose: The overall purpose of this study is to increase knowledge about 

communication of performance measurements. This is achieved by describing and 

explaining the way the Speed Group communicates performance measure in pulse-

meetings, and to analyze the impact of their communications on management control. 

 

Method: Based on the purpose and the research question, the decision was made to do a 

case study. Data collection is primarily from semi-structured interviews and 

observations, but the data is also collected from documents. 

 

Conclusions: The design of the pulse-meeting is based on standardization. Pulse-

meetings are frequent, fast and focuses on performance deviations. Pulse-meeting seems 

to rest on lean communications and the importance to be connected to a pulse-meeting 

structure. Visualization with a board has also proven to be a practical tool that enhances 

communication in the meetings. The effects of the pulsemeetings is to provide overall 

perspective on the business, strengthen the integration between subsidiaries, controlling 

behaviors and actions, increased control and is a tool to implement a culture of 

eliminating waste and controlling diagnostic operations. 
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1 Inledning 

Utan kommunikation existerar ingen organisation. Utifrån den tesen är det intressant att 

studera kommunikativa aspekter – grunden till organisationens existens. Denna uppsats 

avser därför att studera hur prestationsmätningar kommuniceras och vad detta kan ge för 

effekter på organisationens styrning. För att studera detta genomfördes under våren 2016 

ett samarbete med fallföretaget Speed Group som nyligen implementerat ett nytt sätt att 

mäta genom prestationsmätningar och även nytt sätt att kommunicera dessa på inom 

organisationen i form av en typ av pulsmöten. Detta inledande kapitel påbörjas därav med 

en kort beskrivning kring fallet. Vidare återges en bakgrund till nyckelbegrepp som 

uppsatsen behandlar, däribland prestationsmätning, styrning och kommunikation för att 

vidare problematiseras varför kommunikation av prestationsmått i möten är intressant 

studera. Detta mynnar ut i en frågeställning och syfte. 

 
1.1 Introduktion 

Speed Group erbjuder kompletta lösningar inom bemanning, rekrytering, logistik, 

lagerhållning, produktion och utbildning. Behovet av personal och produktion ändras snabbt 

och företaget syftar till att vara den långsiktiga affärspartnern som kan balansera detta behov 

över tid för kunden. Sedan Speed startades 2004 har de bedrivit sin verksamhet i Borås och 

Göteborg men har sedan 2012 utvidgat sin verksamhet till Halland och har idag ca 1000 

anställda (speedgroup.se).  

 

Historiskt har Speed Group haft en stark organisk tillväxt vilket har medfört att det varit 

svårt att mäta verksamheten, och behovet till att mäta har inte heller varit tillräckligt stort i 

tidigare stadier. Prestationsmätningar har använts på olika sätt i organisationens dotterbolag 

men det har inte skett på ett systematiskt sätt. Mätningarna har också upplevts varit 

bristfälliga och kommunikationen av dem likaså.  

 

Därför gör nu organisationen en stor förändring i sättet de styr sin verksamhet med 

prestationsmätningar och sättet de kommunicerar internt i sin styrning. De har tagit fram 

prestationsmått för samtliga verksamheter och kommunicerar dessa i dagliga pulsmöten. I 

dessa pulsmöten kommuniceras prestationsmått som följs upp dagligen för att skapa en 

gemensam bild över var organisationen och dess olika affärsområden står samt vilka 

åtgärder som behöver vidtas för de avvikelser som identifieras under mötena. Företagetets 
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CFO förklarar att den gemensamma bild som mötesdeltagarna på dessa pulsmöten skapar 

är oerhört viktig, en gemensam bild som inte har funnits i Speed Group och dess dotterbolag 

tidigare.  

 

1.2 Bakgrund 

“You get what you measure, and you cannot manage a system unless you measure it” 

(Franceschini, Galetto & Maisano, 2007, s. 109). Utifrån detta talesätt är konceptet av 

prestationsmätning enligt författarna given. Prestationsmätning är enligt Jannesson, Skoog 

och Abrahamsson (2013) en förenkling av verkligheten som gör en komplex verksamhet 

hanterbar. Genom ett prestationsmått skalas komplexitet bort och presenteras i form av 

siffror (Jannesson, Skoog & Abrahamsson 2013). Prestationsmått är enligt Franceschini, 

Galetto och Maisano (2007) ett verktyg organisationer använder för att kunna förstå, hantera 

och förbättra aktiviteter. Det kan underbygga förståelse av hur väl organisationen presterar, 

om mål uppnås, om kunderna är nöjda, om företagets processer är kontrollerade och vilka 

som behöver korrigeras (Franceschini, Galetto & Maisano, 2007). 

 

Prestationsmätningar är också ett styrverktyg som är en del av ett större styrssystem 

(Parment 2010). Parment (2010) förklarar däremot att det viktiga inte är att ett styrsystem 

följer förutbestämda principer eller erkända teorier, utan vilka effekter som styrningen ger. 

Detta stöds av Lindvalls (2011) resonemang att styrning bör vara mer situationsanpassat 

som den moderna verksamhetsstyrningen förespråkar. Den moderna verksamhetsstyrningen 

lägger, enligt Andersson (2013), allt mer fokus på människorna i organisationen och deras 

kunskap och erfarenheter. Detta till skillnad från den traditionella ekonomistyrningen som, 

enligt Lindvall (2011), i allt för hög grad betonat hur information kan tas fram genom 

objektiva tekniker och verktyg och mindre på mänskliga aspekter. Johansson (1989) lyfter 

fram människan och kommunikationens roll för ekonomisystemet. Hon förklarar att ett 

framgångsrikt ekonomisystem fungerar som ett instrument för kompetenta människor. 

Johansson (1989) förklarar vidare att ett ekonomisystem inte kan förändra en verksamhet, 

det är människan, användaren av informationen som kan åstadkomma detta. Förändringar 

inom ett företag skapas därmed genom kommunikation, inte genom teknologisk utveckling 

av befintliga system, konstaterar Johansson (1989). Utifrån detta resonemang kring 

ekonomisystemet i sin helhet kan det även argumenteras för kommunikationens roll i 

styrning genom prestationsmätningar. Att förståelsen som prestationsmätningar 



  
 

 

3 

frambringar inte primärt genereras från den teknologiska utvecklingen, utan genom 

kommunikationen av dessa nyckeltal mellan människor i organisationen.   

 

För att bilda kunskap, förståelse och delaktighet av en organisations mål är kommunikation 

inom en organisationen avgörande (Heide, Johansson & Simonsson 2012). Enligt Johansson 

och Malmsten (2009) har utvecklingen inom teknik, media och ekonomi påverkat 

organisationer till att ta hänsyn till allt fler kommunikativa aspekter. Bättre kunskap kring 

vilken roll kommunikationen har i organisationer och i den verklighet vi lever i leder till en 

bättre förmåga att kommunicera (Johansson & Malmsten 2009). Kommunikation är 

däremot inget enkelt fenomen att förstå. Kommunikation är komplext och att komma till 

den insikten har varit ett av 1900-talets stora framsteg (Mellor, Johnson-Laird & Tuvesson 

2003). 

 

Trots att kommunikation anses vara en viktig och en naturlig del av arbetsplatsen, upplevs 

kommunikationen som regel problematisk (Heide et al. 2005). Chefer upplever att anställda 

inte följer direktiv, att information inte når fram till medarbetare och att det muttras mellan 

medarbetare i korridoren utan kännedom om orsaken bakom. Medarbetare klagar över att 

kommunikationen är dålig, att de inte får information, att chefer inte lyssnar eller 

kommunicerar beslut (Heide et al. 2005). 

 

Information ses vanligen som en enkelriktad process medan kommunikation är dubbelriktad 

och avspeglas genom olika sändare-mottagare-modeller (Heide et al. 2005). Enligt 

Johansson (2003) har många modeller utformats i försök att förklara kommunikation. 

Johansson (2003) och Heide et al. (2005) beskriver att den kanske mest inflytelserika och 

kända modell för kommunikation är Shannon och Weavers linjära modell av 

kommunikationsprocessen. Shannon och Weaver (1949) beskriver i modellen att ett 

kommunikationssystem kan beskrivas schematiskt, bestående av fem element: en 

informationskälla, en sändare, en kanal, en mottagare och en destination. 

 

Denna sändare-mottagare-modell menar Johansson (2003) och Heide et al. (2005) är en 

alltför förenklad syn av kommunikation och att modellen inte speglar hela komplexiteten 

av kommunikation och kommunikationsprocesser. Heide et al. (2005) förespråkar att 

kommunikation inom en organisation består av komplexa och kreativa processer 

där  innehåll konstrueras och tolkas när människor integrerar med varandra. Genom 
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kommunikation kan det enligt Heide et al. (2005) bildas en gemensam förståelse mellan 

aktörer inom organisationen. Det finns enligt Johansson och Malmsten (2009) också flera 

olika former av kommunikation. Dessa har utvecklats genom teknikens och samhällets 

utveckling. Ändock förklarar författarna att alla former bygger på den mellanmänskliga 

interaktionen. Oberoende om kommunikationen sker med sig själv, organisationer eller 

produkter simuleras kommunikationsprocessen mellan människor.   

 

Runebjörk och Wendleby (2013) behandlar begreppet lean kommunikation. 

Utgångspunkten inom lean är värde definierat av kunden och att icke-värdeskapande 

aktiviteter därmed är slöseri och bör elimineras eller minimeras (Liker 2009; Womack & 

Jones 2003). Enligt Runebjörk och Wendleby (2013) är arbetet att eliminera slöseri ett stort 

område inom lean och att inte lyckas med detta innebär i sin förlängning en bristfällig 

respekt för människan. Runebjörk och Wendleby (2013) förklarar att liksom lean 

verksamheter inte ska likställas med effektiva verksamheter, bör inte heller lean 

kommunikation likställas med effektiv kommunikation. Med lean kommunikation är 

effektivitet inte ett självändamål utan endast en del av en långsiktig, hållbar utveckling med 

respekt för människan i centrum. Utgångspunkten i lean kommunikation är respekt för 

människan och dess tid, behov av information och ömsesidighet gentemot andra. Fysiska 

möten i en organisation såsom enhetsmöten och ledningsgruppsmöten är oftast nödvändiga. 

Runebjörk och Wendleby (2013) vill med lean kommunikation tydliggöra att dessa möten 

inte ska upphöra. Däremot finns det en vinning i att ha ett utökat strategiskt och kreativt 

förhållande till hur organisationer kommunicerar i samband med möten. Möten bär höga 

kostnader och det är därför viktigt att möten håller hög kvalitet (Runebjörk och Wendleby, 

2013). 

 

Möten är “en planerad händelse avgränsad i tid och rum och med en utvald målgrupp” 

(Wildhuss & Segerfeldt, 2011, s. 24). Författarna menar att kommunikation utan möten 

endast är information, och att möten utan kommunikation betraktas som informationsmöten. 

Enligt Simon (1945) är oral kommunikation (däribland möten) endast formell 

kommunikation till en viss del och antas främst etableras mellan individer och dess närmsta 

över- och underordnad. 
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1.3 Behovet att studera kommunikation av prestationsmätningar i möten 

I den tidiga forskningen på 1950- och 1960-talen uppfattades organisationer som objektiva 

fenomen, vars existens är oberoende av kommunikation. Tankegångarna har flyttats till att 

uppfatta organisationer som sociala system där kommunikationen producerar och 

reproducerar organisationen. Många forskare på området hävdar, enligt Heide et al. (2005), 

att organisationens identitet föds och växer fram i dess kommunikationsprocesser. Enligt 

Schall (1983) utvecklas och kvarstår organisationer genom kontinuerliga 

kommunikationsaktiviteter. Utan kommunikation, där utbyte och tolkningar sker mellan 

medlemmar existerar ingen organisation (Schall, 1983). Weick (1995) förklarar 

kommunikationens betydelse såhär: 

 

“If the communication activity stops, the organization disappears. If the 

communication activity becomes confused, the organization begins to malfunction. 

These outcomes are unsurprising because the communication activity is the 

organization” (Weick, 1995, s. 75). 

 

Med detta synsätt kring kommunikation går det att argumentera för att 

kommunikationsaktiviteter i en organisation är intressanta att studera, då de ligger till grund 

för organisationens existens.  Kommunikationen anses även från flertalet författare inom 

ekonomistyrningslitteraturen spela en viktig roll i styrning med prestationsmätningar 

(Simons 2014; Jannesson, Skoog & Abrahamsson 2013; Bourne et al. 2005; Bourne et al. 

2000). Detta motiverar ytterligare relevansen att genomföra en studie där fokus ligger på 

kommunikativa aspekter i styrning med prestationsmätningar.  

 

Jannesson, Skoog och Abrahamsson (2013) uttrycker kommunikationens roll för styrning 

med prestationsmätningar som avgörande. Samma författare beskriver att ledningen inte 

endast har ansvaret att välja ut rätt prestationsmätningar utan även att försäkra sig om att 

användaren av informationen har förmågan att lära, reflektera, agera och förstå 

prestationsmåtten. Simons (2014) förklarar att om inte prestationsmätningingar kan 

kommuniceras inom en organisation riskerar verksamheten att inte fullt utnyttja 

prestationsmätningarnas fördelar. Det minskar även möjligheten att använda informationen 

som underlag till förbättringsarbeten i organisationen (Simons 2014).  
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Kommunikationen har även visat sig vara en avgörande faktor i organisationsenheters 

förmåga att prestera (Bourne et al. 2005). Vad som utmärker sig i Bourne et als. (2005) 

studie var att desto mer intensivt, frekvent och detaljerat olika enheter kommunicerade 

prestationsmätningarna, desto mer tenderade de att vara högpresterande enheter. Det visade 

sig även i studien att möten ofta används som kommunikationskanal av 

prestationsmätningar. Bourne et al. (2000) lyfter även fram i sin studie att reguljära möten 

bör implementeras för att effektivt kunna kommunicera prestationsmätningarna. Att 

kommunikation bör ske genom oral formell kommunikation, däribland möten, förespråkas 

av Simons (1945) och är den mest givna kommunikationskanalen. Wildhuss och Segerfeldt 

(2011) menar att möten är den överordnande kommunikationskanalen och att andra 

existerande kanaler i företaget är underordnade och används för att stödja mötet. Möten bör 

enligt författarna utgöra det nav av all kommunikation som sker i en organisation. 

 

Hur kan då prestationsmmätningar kommuniceras i möten? Catasús et al. (2008) hävdar att 

mätningarna inte i sig själva kan leda till handling men att de däremot kan fungera som en 

början på en dialog. Elg (2001) betonar prestationsmätningens roll i möten, och förklarar 

att prestationsmätningar kan möjliggöra och stödja diskussioner av företagsaktiviteter. 

Mätetalen fungerar som ett verktyg för vägledning av olika aspekter när de används i möten. 

Prestationsmätning guidar, enligt Elg (2001) till inledande diskussioner, analys och tolkning 

av företagshändelser och fungerar som en stödjande förklaring av tidigare 

företagsaktiviteter. Kommunikationen av prestationsmätningar börjar med användarens 

behov av denna information. Sändaren av informationen bör med öppenhet förhålla sig till 

mottagarens behov, kompetens och vilja att ta emot information samt bestämma sig vilket 

budskap som ska kommuniceras (Catasús et al. 2008).   

 

Trots betydelsen av att kommunicera prestationsmätningar är forskningen på området 

bristfällig (Bourne et al. 2005; Bourne et al. 2000). Enligt Brunsson (2005) är huvudintresset 

av ekonomistyrningen kring hur styrinstrumenten och dess mått kan produceras. Med detta 

fokus menar Brunsson (2005) att människans roll i styrningen glöms bort och det faktum 

att det är människor i organisationen som utformat måtten är användarna av informationen. 

Människor är de som kontrollerar och förändrar olika aspekter i mätningen och det är också 

de som ignorerar mätningen när denna ignoreras (Brunsson, 2005). Catasús och Gröjer 

(2006) beskriver att oavsett om forskaren är realist eller kontruktionist delar de samma 

förhållningssätt; att prestationsmått riktar ledningens fokus till att styra organisationen och 
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dess intressenter mot strategiska mål. Med andra ord hävdar Catasús och Gröjer (2006) att 

båda sidor av debatten riktar uppmärksamheten till hur prestationsmätningarna produceras, 

och inte hur de används, det vill säga sändning och mottagning av dessa. För att förstå 

prestationsmåttens roll i en organisation behövs, enligt Catasús och Gröjer (2006), även 

dessa aspekter studeras. 

 

Det faktum att litteraturen kring kommunikation av prestationsmätningar är bristfällig i 

jämförelse med prestationsmätningarnas implementering, design och förändring motiverar 

genomförandet av denna studie. Att bidra till att fylla detta kunskapsgap motiveras med att 

kommunikationens roll, för en organisation i allmänhet men framförallt för styrning med 

prestationsmätningar i synnerhet, visat sig vara betydande för dess styrning och i sin 

förlängning dess prestations- och överlevnadsförmåga. Att kunna dra slutsatser kring 

fallföretagets sätt att kommunicera prestationsmätningar och hur denna kommunikation 

faktiskt tar form i deras pulsmöten blir därför intressant. Ökade insikter som kan stärka 

kunskapen kring hur kommunikation går till i möten, vad de kommunicerar, varför de 

kommunicerar. För Speed Group är även denna studie intressant då de i ett tidigt stadie kan 

få externa infallsvinklar om sättet de kommunicerar och vad det har för effekter. Med 

bakgrund av vad som tidigare diskuterats är uppsatsens frågeställning som följande:  

 

1.4 Problemformulering 

 Hur och varför använder Speed Group pulsmöten som kommunikationskanal av 

prestationsmätningar och på vilket sätt påverkar det organisationens styrning? 

 

1.5 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om kommunikation av 

prestationsmätningar. För att uppnå detta syftar jag att: 

 

 Beskriva samt förklara på vilket sätt Speed Group kommunicerar prestationsmått i 

pulsmöten. 

 Analysera effekterna detta sätt att kommunicera har på Speed Groups styrning.  



  
 

 

8 

2 Metod 

I detta kapitel redogörs och motiveras de metodologiska val som har gjorts inför, under och 

efter studiens genomförande. Valet av studie, hur informationen samlats in och analyserats 

motiveras. Vilka kvalitetsmått som varit vägledande samt vilka etiska överväganden som 

har gjorts tas även upp i detta kapitel. 

 

2.1 Introduktion 

För att få ökad förståelse kring kommunikation i möten där prestationsmått kommuniceras 

krävdes insyn i en verksamhet som har dessa aktiviteter. Jag fick genom en kontakt 

kännedom om att organisationen Speed Group kunde vara passande för min studie. Turligt 

nog, vid vidare kontakt med företagets CFO Michael Langelotz, visade det sig att 

kommunikationen av prestationsmått var ett ämne han ansåg kunde vara intressant för dem 

att få externa infallsvinklar kring. Jag fick ett godkännande om att ett samarbete kunde 

inledas och därmed var fallföretaget fastställt.  

 

2.2 En kvalitativ ansats 

För att kunna beskriva, förklara och se effekter av kommunikation av prestationsmätningar 

har ett kvalitativt angreppssätt valts ut. Det bedöms som lämpligt då kommunikation av 

prestationsmått i möten är en komplicerad företeelse som endast uppstår vid interaktion 

mellan människor. Kommunikation kan inte isoleras till mindre beståndsdelar, utan uppstår 

först när information genom någon kommunikationskanal överförs och delas. 

Kommunikation är inte objektivt beskaffad utan innehållet skapas när människor 

kommunicerar med varandra i möten. Den innebörd som studien syftar att öka kunskap om 

kan därmed inte objektivt isoleras utan måste liksom människorna som interaktivt bildar 

kommunikationen uppfattas utifrån en subjektiv beskaffning. Detta synsätt är likt den 

förklaring Merriam (1994) återger av den kvalitativa ansatsen: att verkligheten inte är 

objektivt beskaffad utan är en funktion av den perception och det samspel som uppstår 

emellan människor. Verkligheten är därav subjektiv, skapad av åsikter och uppfattningar, 

och bör tolkas för att förstå, inte mätas (Merriam, 1994). Utgångspunkten är även likt 

Merriams (1994) beskrivning av det kvalitativa angreppssättet, att verkligheten konstrueras 

och tolkas när människor samspelar med varandra (Merriam 1994). Ett kvalitativt 

angreppssätt bedöms därav vara den bästa metoden för att kunna uppnå uppsatsens syfte. 
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2.3 En fallstudie 

För att öka kunskap över det som studerats har jag valt att betrakta den sociala kontext där 

den kommunikativa företeelsen kommer till liv. Därmed har jag även valt att inte kontrollera 

studieobjektet utan istället studera den i sin verkliga kontext. För att möjliggöra detta har en 

fallstudie genomförts. En studie vilken enligt Yin (2006) är vanligt förekommande om 

företeelsens gränser i kontexten är svår att urskilja och när aktuella företeelser studeras i en 

verklig kontext. Enligt Merriam (1994) hämtar fallstudier sin logik utifrån de kvalitativa 

synsättet och är en undersökning av en viss företeelse (Merriam 1994). Fallstudier är även 

enligt Yin (2006) en vanligt förekommande forskningsstrategi för att förstå företeelser i 

sociala sammanhang. Enligt Merriam (1994) kan det som studeras i en fallstudie exempelvis 

vara en händelse såsom i detta fallet; möten där prestationsmätningar kommuniceras. 

 

Mer specifikt är denna fallstudie en studie av ett fall, en så kallad enfallstudie. Yin (2006) 

hävdar att en enfallstudie kan genomföras om fallet som studeras är representativt för det 

valda problemet. Denscombe (2009) hävdar att resonemanget att fallet inte är representativt 

är en typisk kritik som riktas mot fallstudier och dess förmåga att generaliseras. Som svar 

på denna kritik menar Denscombe (2009) att varje enskilt fall är unikt, men också ingår i en 

bredare kategori. En studie med ett fallföretag och deras styrning med dagliga pulsmöten 

där prestationsmätningar kommuniceras anses vara ett unikt fall med en specifik social 

miljö som studeras. Denna unika företeelse anses dock ingå i det bredare perspektivet kring 

kommunikation av prestationsmått och bedöms därav representativt för ett mer generellt 

problem. Avsikten är därmed att göra en analytisk generalisering vilket är den typ av 

generalisering som bör göras vid utförande av fallstudier (Yin 2006). Syftet med studien är 

inte att generalisera resultaten för en större population utan att bilda en kunskap om det 

specifika fallet. En generalisering av denna studie bör därmed göras med försiktighet och 

kritiskt granskande. 

 

Enligt Yin (2006) är dock en enfallstudie sårbar och de analytiska fördelarna är övervägande 

vid studerande av flera fall. Olika fall kan jämföras med varandra och analysera dess likheter 

och olikheter för att göra analysen mer hållbar. Argumentationen att endast välja ett fall 

framför flera är grundat i den avgränsningen en magisteruppsats innebär i tid och resurser. 

Som Merriam (1994) betonar, är det viktigt i en fallstudie att bli bekant med den företeelse 

som ska studeras. Denna bekantskap hade varit svårare att uppnå vid studerande av flera 

fall. Bedömningen har tagits att detta är avgörande för att uppfylla uppsatsens syfte och den 
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ökade inblick som det innebär att studera ett fall och hålla studien fokuserad skapar större 

förutsättningar att bidra till nya insikter kring ämnet som studeras. 

 

2.4 Undersökningens urval och informationskällor 

För att få inblick i fallföretaget krävdes kontakt med nyckelpersoner inom koncernen och i 

de dotterbolag som är representerade i studien. Dessa personer besitter information och 

kunskap som är värdefull vid utförandet av denna studie och det resultat som uppnåtts hade 

inte varit möjligt utan kontakt med dessa. Därav skedde urvalet inte slumpmässigt, utan med 

hjälp av min kontaktperson på Speed Group som möjliggjorde att jag målinriktat kunde 

komma i kontakt med de personer som kunde bidra med att besvara frågeställningen och 

uppfylla studiens syftet. Det urval som genomfördes var därför ett såkallat målstyrt urval, 

där forskningsmålet är i åtanke när individer väljs ut (Bryman & Bell 2013). Vilken typ av 

möte som studerats är inte heller slumpmässigt utan det var deras pulsmöten på ledningsnivå 

som specifikt studerades. Dessa möten genomför Speed Group på högkvarterteret i Borås 

på daglig basis kl 09:00. De observationer som genomförts är därmed direkt kopplade till 

den plats och tid där dessa möten hålls. Efter förfrågan av samtliga som deltog i dessa möten 

kunde även målstyrda observationer påbörjas. 

 

2.4.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Som texten ovan avslöjar har flertalet nyckelpersoner kontaktats och ombetts att delta i en 

intervju. I tabell 1 nedan sammanställs dessa personer som deltagit i studien: 

 

Namn Befattning 

Michael Langelotz CFO, Speed Group 

Ulf Johansson HR-chef, Speed Group 

Urban Kärvegård Projekt och System, Speed Group 

Madelen Gabrielsson Bemanningschef för Competence och Professional i 

Borås 

Therese Gunnarsson Affärsområdeschef för Competence och Professionals 

i Göteborg och Halland 

Jakob Stigson Affärsområdeschef för Speed Logistics – Special 

Operations 

Jonas Andersson Operativ chef för Speed Production 

Pontus Björkman COO, Speed Group 

 

 

 

Den första avgränsning som gjordes i det målstyrda urvalet var att finna de aktörer som 

deltar och kommunicerar prestationsmätningar i pulsmötena. I sökprocessen efter deltagare 

(Tabell 1 – Intervjupersoner) 
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valdes fyra av fem personer att delta i studien. Dessa utgör representanter från Competence, 

Professionals, Production och Logistics – Special Operations. Dessa utgör således fyra av 

de fem verksamheter som deltar och kommunicerar mätetal i pulsmöten inom Speed Group. 

En insyn i den femte verksamheten vilket är det andra affärsområden inom Logistics uteblev 

därmed i denna studie. Om denna verksamhet hade deltagit hade säkerligen de empiriska 

fynd som gjorts kunnat stärkas, men bedömningen är ändock att representationen är 

tillräckligt stark för att kunna analysera vad som identifierats och dra grundade slutsatser 

från dessa fynd.  

 

För att få ökad insyn genomfördes även intervjuer med nyckelpersoner som på olika sätt 

har unika insikter i Speed Groups styrning och hur prestationsmätningar avser att 

kommuniceras i pulsmötena. Speed Groups CFO och COO intervjuades för att främst få 

insyn i deras styrning. De två övriga, Johansson och Kärvegård intervjuades då det framkom 

att dessa två nyckelpersoner är de som leder implementering och utveckling av det nya sättet 

att kommunucera mätetal i pulsmöten. Denna skara av personer utgör de åtta personer som 

är sammanställda i tabell 1 ovan.  

 

För att hålla intervjuerna fokuserade till förutbestämda teman men samtidigt bibehålla 

flexibilitet där djupare dialoger kunde föras, föll valet på att utföra semi-strukturerade 

intervjuer. Dessa kännetecknas enligt Denscombe (2009) av flexibilitet med betoning på 

anpassning till den intervjuades synpunkter kring de frågor som ställs. Bryman och Bell 

(2013) förklarar att med en semistrukturerad intervju kan forskaren utgå ifrån en 

förutbestämd mall och sedan låta deltagaren/deltagarna svara fritt på frågorna. Jag kunde 

även ändra ordningsföljd på frågor i intervjuer när det kändes passande och även anpassa 

mig efter de svar som gavs, vilket enligt Denscombe (2009) är möjligt vid utförandet av 

semi-strukturerade intervjuer. De frågor som intervjuerna utgick från återges i bilaga 1-5. 

 

2.4.2 Observationer av möten 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan forskarens roll förändras över tiden. Så var även fallet i 

när denna studie genomfördes. Under samma tidsperiod intervjuerna genomfördes intogs 

en mer passiv roll som observatör av deras pulsmöten. Delvis för att bekräfta det som 

samlats in ifrån intervjuerna, men även för att kunna nyansera bilden av vad som har uttalats 

i de genomförda intervjuerna. De möten som observerats är deras så kallade pulsmöten vilka 

genomförs dagligen kl 09:00. För att få insyn och skildra dessa möten valdes därmed ett 
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etnografiskt angreppssätt för att utföra studien. Detta angreppssätt kräver av etnografen ett 

ingående engagemang i organisationens vardagliga rutiner och aktiviteter för att möjliggöra 

en skildring inifrån organisationen, och bilda en ökad förståelse av denna (Bryman & Bell 

2013). 

 

Jag ville komma deltagarna i dessa möten nära, men inte för nära i syfte att inte i för hög 

grad påverka deras beteenden vid dessa sociala interaktioner. Valet blev därmed att ta rollen 

som en fullständig observatör vid dessa möten, vilket enligt Bryman och Bell (2013) innebär 

att forskaren inte samspelar med personer i den studerade miljön. Det ideala och orealistiska 

fallet är enligt Merriam (1994) att kunna vara helt neutral utan att påverka deltagarna. 

Frågan forskaren istället bör ställa sig är hur forskarens påverkan kan hanteras. Jag är 

medveten om att beteenden kan ha påverkats i viss mån av min närvaro. När jag fört 

anteckningar och betraktat de möten jag suttit med i har jag gjort detta så diskret som möjligt 

och försökt minimera de effekter min närvaro kan återspegla på deltagarna. En del av detta 

har varit att inte spela in dessa möten med videobandspelare för att minimera min 

påverkande effekt. Istället är min förhoppning att tillräckligt med information har fångats 

genom ljudinspelningar och anteckningar. 

 

I syfte att utforma en studie av hög kvalitet har en avvägning gjorts över hur mycket 

observationer som skulle genomföras. Tillräckligt för att få en god förståelse men 

fortfarande genomförbart avseende den tidsbegränsning en masteruppsats innebär. Bryman 

och Bell (2013) och Denscombe (2009) menar att en etnografi är observationer som görs 

under en längre tid. Det som avgjorde hur många observationer som genomfördes var 

däremot inte bundet till någon tidsperiod utan enligt Henricsons (2012) tankegångar, att 

tiden som spenderas i fältet avgörs om mättnad har uppnåtts, det vill säga att mönster har 

identifierats och att få nya aspekter tillkommer. Valet togs därmed att vara flexibel när dessa 

observationer skulle genomföras och säkerställa att fler observationer kunde genomföras 

om inte mättnaden var tillfredsställd. Efter tre genomförda observationer upptäcktes att 

dessa möten är utformade och genomförs på ett specifikt och uttalat sätt, och därmed gjordes 

bedömningen att ytterliggare observationer endast skulle bidra med marginell nytta och 

mönstret ansågs redan vara identifierat.  

 

Det finns olika tidsmodeller i etnografisk forskning. Tidsmodellen som valts och som anses 

passa bäst för denna studiens tidsbegränsning var den återkommande tidsmodellen. Denna 
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karaktäriseras av en förutbestämd tidsperiod eller att forskaren regelbundet återkommer till 

ett visst moment (Henricson 2012). Då det är möten som observerats i denna studie var 

observationerna således bundna till dessa, och i sin natur har observationerna varit korta 

och återkommande. Merriam (1994) förklarar att detta sätt att återkommande observera 

företeelser i korta tidsperioder är ett sätt att utföra etnografisk forskning. Det kan även 

likställas med Henricsons (2012) beskrivning av den återkommande tidsmodellen, som 

karaktäriseras av en förutbestämd tidsperiod eller att forskaren regelbundet återkommer till 

ett visst moment. 

 

2.4.3 Dokumentinsamling 

Interna dokument som berör pulsmötets syfte och utformning har samlats in för att stödja 

det som identifierats i genomförda intervjuer och observationer. Det innhehåll i vissa 

dokument som inte kan kopplas till de andra informationskällorna har inte behandlats vidare 

för att minimera risken av feltolkningar av dessa dokument. Yin (2007) förklarar att 

skriftliga dokument oftast har stor relevans för alla typer av fallstudier och dess viktigaste 

roll är att dokumenten kan styrka information som insamlats ifrån andra informationskällor. 

Dokument som stärker påståenden i intervjuer och identiferade mönster vid observationer 

stärker även den analys som förs vidare i analyskapitlet. Även de dokument som motsäger 

andra informationskällor har beaktats, dock med försiktighet. Enligt Yin (2007) ska 

slutsatser kring motsägelser i dokument av det som exempelvis har yttrats i en intervju ska 

göras med försiktighet. De kan leda till nya ledtrådar men ska i sig inte ses som slutgilitiga 

resultat. För att stärka empirin om Speed Group och dotterbolagen har även information 

hämtats från företagets hemsida samt organisationsbeskrivning från Ratos hemsida.  

 

2.4.4 Insamling från multipla informationskällor 

Utförda intervjuer, observationer och insamlade dokument utgör studiens 

informationskällor. Anledningen varför olika källor har använt är främst för att kunna 

generera flera infallsvinklar för att stärka de empiriska fynden. De interna dokumenten 

fyller främst rollen att stärka de riktlinjer som är utstakade för mötesformen. Detta avses 

även nås från de intervjuer som genomförts men även uppnå andra uppfattningar om 

organisationens styrning och kommunikation av mätetal. Sättet som de avser att 

kommunicera prestationsmätningar i dessa pulsmöten ansågs inte vara tillräckligt för att 

konkret beskriva hur denna kommunikationen faktiskt går till. För att möjliggöra detta anses 

observationerna fylla en viktig funktion. Arbetssättet att använda flera metoder vid studier 
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av en social företeelse kallas enligt Bryman och Bell (2013) för triangulering och används 

för att stärka tillförlitligheten i resultaten. Det är ett sätt att stärka och bekräfta resultat och 

är vanligt förekommande i etnografisk forskning. Etnografen brukar kompletterar 

observationer med intervjufrågor för att säkerhetsställa att observationerna inte är 

missförstådda (Bryman & Bell 2013). Yin (2013) rekommenderar användandet av flera 

informationskällor, i synnerhet vid genomförande av fallstudier. Den viktigaste fördelen av 

multipla informationskällor är enligt Yin (2013) att resultat och slutsatser blir sannolikt mer 

övertygande. Det skapar enligt Yin (2013) en samstämmighet i undersökningen. 

 

2.5 Kvalitativ innehållsanalys 

För en mindre datamängd insamlad från intervjuer och vid observationer är det lämpligt att 

göra en kvalitativ innehållsanalys (Henricsson 2012). Så har även fallet varit i denna 

studie.  Jag har utgått från Yins (2013) fem analytiska faser vid utförandet av analys och de 

påföljande slutsatser som dragits från de tolkningar som gjorts i analyskapitlet. Det första 

steget som tagits är att löpande sortera och slutligen sammanställa dokumentation från 

intervjuer och observationer i en databas. Denna första fas kallas sammanställning av 

databas (Yin 2013). Databasen består av ljudinspelningar och transkriberingar av dessa från 

intervjuer och observationer som gjorts. Databasen består även av förda anteckningar. Dessa 

har sedan tillsammans utgört den sammanställning av information som ligger grund för 

vidare analys.  

 

Den andra fasen är enligt Yin (2013) demontering, vilket innebär att bryta ner innehållet 

från databasen i mindre delar. Under demonteringsfasens gång har vägval tagits kring vilken 

information som ska analyseras och vilken som ska utelämnas i studien. Den information 

som enligt min bedömning inte stödjer forskningsfrågan och syftet eller bidrar till ökad 

kunskap kring fallet har sorterats bort. Detta förklarar Yin (2013) är val som kan vidtas i 

demonteringsfasen. I denna studie har även valet gjorts att inte koda det insamlade 

materialet vid demontering. Enligt Yin (2013) kan detta leda till icke systematiska och 

inkonsekventa bedömningar men å andra sidan blir processen mindre rutinmässig, 

eftertänksam och insiktsfull. 

 

I remonteringsfasen omorganiseras delarna från den andra fasen till att organiseras i andra 

grupper och sekvenser för att få en tydligare uppfattning kring de teman eller konturerna av 

hela analysen (Yin 2013). Detta har gjorts upprepande och har formats i olika uppställningar 
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för att struktureras på ett sätt som underlättar besvarande av frågeställning och uppfyllande 

av syftet.  

 

Fjärde fasen är då analysen blir till text i uppsatsen. Denna fas enligt Yin (2013) är tolkning 

av data, vars mål är att utveckla en omfattande tolkning som utgår ifrån studiens huvudtema. 

Denna tolkning har genomförts med hjälp utav mönsterjämförelser, vilket Yin (2006) 

förklarar är en önskvärd analysteknik i fallstudier. Empiriska mönster som identifierats 

vilka organiserats i remonteringsfasen har delvis jämförts med varandra för att finna 

samband och olikheter, men även jämförts med ett förväntat teoretiskt mönster som är 

presenterat i teorikapitlet.  

 

Efter tolkning av informationen avslutas analysen med slutsatser. Yin (2013) menar att 

slutsatser som dras är den avslutande delen av en analys då det är från tolkningar och 

ursprunglig empiri som slutsatser dras. Slutsatser lyfter studiens rön till en bredare betydelse 

där forskaren utifrån eget sinne kan bilda en helhet (Yin 2013). De största fynd som 

identifierats lyfts fram och bygger i slutsatsen upp till en mer övergripande syn vad det som 

observerats faktiskt betyder i en bredare mening. Med detta uppkommer nya förslag till 

senare forskning som del av slutsatsen för att inspirera andra till att utöka förståelsen kring 

ämnet. 

 

2.6 Kvalitetsmått 

Då uppsatsen har en kvalitativ inriktning har kvalitativa kvalitetsmått varit vägledande för 

att säkerställa kvaliteten i uppsatsen. Dessa mått är trovärdighet och äkthet och 

utgångspunkten är Bryman och Bells (2013) förklaringar av dessa. 

                                                                                                         

Trovärdighet kan indelas i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

konfirmering eller bekräftelse. Tillförlitlighet betonar den acceptans studien har i andras 

ögon. Detta innebär delvis att forskningen har genomförts efter de regler som finns samt att 

forskaren säkerhetsställer att verkligheten som studerats har återspeglats på ett riktigt sätt. 

Detta kan säkerhetställas genom att få bekräftelse av de personer som deltagit i studien att 

forskaren har uppfattat deras verklighet korrekt. Vid genomförande av studien har jag till 

bästa förmåga förhållt mig till de regler som finns samt försett fallföretaget med exemplar 

efter genomförd studie. Innan publicering av empirikapitlet har deltagare i studien även fått 

granska innehållet för att komma med eventuella invändningar. 
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Överförbarhet innebär förmågan att överföra uppkomna resultat till en annan kontextuell 

miljö (Bryman & Bell 2013). Då denna studies resultat likt många andra kvalitativa studier 

är fokuserade till en specifik studerad miljö bör denna bedömning av överförbarhet till andra 

sociala miljöer göras med försiktighet. För att möjliggöra för andra forskare och aktörer att 

genom resultaten i denna studie få större förståelse kring deras sociala miljö har jag likt 

Bryman och Bell (2013) beskriver det, försökt göra mina redogörelser så täta som möjligt. 

Förhoppningen är att resultaten kan inspirera till framtida studier kring ämnet och att studien 

resulterar i tankegångar som kan appliceras mer generellt kring den praktiska användningen 

och den teoretiska förståelsen. 

                                                                                                         

Pålitlighet försäkrar att forskningsprocessens olika moment kan redogöras på ett 

fullkomligt sätt (Bryman & Bell 2013). Pålitligheten syftar att stärkas genom kontinuerliga 

handledarmöten under arbetets gång samt seminarietillfällen då uppsatsens olika delar har 

diskuterats med examinator, handledare och klasskamrater. Nya infallsvinklar och tankar 

kring studien från dessa har underlättat att undvika felaktiga personliga slutsatser och 

möjliggör en noggrannare tolkning av observationer och intervjuer. 

                                                                                                         

En fullständig objektivitet är svår att uppnå. Därav är det sista delkriteriet konfirmering eller 

bekräftelse ett kvalitetsmått som återspeglar om forskaren har agerat i god tro. Att inte 

forskaren med medvetenhet skapat en snedvriden bild baserad på personliga värderingar 

(Bryman & Bell 2013). Här har mängden av insamlat empiriskt material spelat en viktig roll 

då för att stärka den objektiva bedömningen.  Det som uttalas i intervjuer och det som 

observerats i möten har haft en större chans att tolkas på ett objektivt sätt då enskilda 

intervjuer och möten kunnat relateras till övriga empiriska insamlingar. Handledning och 

diskussioner med personer i min närhet har även underlättat att personliga värderingar 

minimerats i uppsatsen. 

                                                                                                      

Nyckelbegreppet äkthet är likt tillförlitlighet även det uppdelad i delkriterier; rättvis bild 

samt ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktisk autencitet. Med rättvis bild har 

undersökningen återspeglat iakttagleser och deltagares synpunkter på ett riktigt sätt 

(Bryman & Bell 2013). Rättvis bild har varit ett viktigt delkriterie i denna studie då 

resultaten annars hade blivit snedvridna och inte representativa. 
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För att stärka kvaliteten i studien har slutligen även fyra autenticeter strävats att uppfyllas. 

Dessa är; ontologisk autencitet vilket innebär att studien har bidragit till ökad förståelse för 

de deltagarna som ingått i studien. Pedagogisk autencitet påvisar hur om undersökningen 

bidragit till att deltagare ökad förståelse för andra personers upplevelser i samma miljö. 

Katalytisk autencitet syftar till förmågan att deltagare kunnat förändrat sin situation efter 

studien genomförts. Slutsligen visar taktisk autencitet på om deltagarna fått större 

möjligheter att vidta åtgärder (Bryman & Bell 2013). 

 

2.7 Etiska överväganden 

En rad etiska överväganden som ansetts vara väsentliga har kontinuerligt beaktats under 

arbetets gång. Dessa överväganden har jag även säkerhetsställt att informera deltagarna om 

för att de på ett informerat sätt kunde agera utefter kända villkor. Genom att informera kring 

dessa överväganden ville jag även ge dem en så klar bild över deras rättigheter som möjligt, 

både under och efter att studien hade genomförts. Som stöd för dessa överväganden har 

utgångspunkten varit att utgå ifrån fem etiska principer: 

 

 Informationskravet - att informera deltagarna om studiens syfte och vilka moment 

som kommer genomföras. 

 Samtyckeskravet - att meddela deltagarna om att deras roll i studien är frivillig och 

att de har makten att avbryta sitt deltagande. 

 Konfidentialitets - och anonymitetskravet - att uppgifter om deltagarna ges högsta 

möjliga konfidentialitet och att obehöriga inte ska få tillgång till personuppgifter. 

 Nyttjandekravet - att det empiriska material som insamlats från deltagarna inte 

används i andra ändamål än det som meddelats till dem. 

 Falska förespeglingar - att deltagarna skyddas mot vilseledande eller falsk 

information angående undersökningen. (Bryman & Bell 2013) 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel utgör uppsatsens teoretiska referensram och innefattar tre teoretiska områden 

för att kunna uppfylla syftet med uppsatsen. För att öka kunskapen kring kommunikation av 

prestationsmätningar, redogörs dessa två begrepp i avsnitt två och tre. För att uppfylla 

uppsatsens syfte att analysera de effekter kommunikationen ger på en organisations 

styrning behandlas i det inledande avsnittet ekonomistyrningens syften och användning. 

______________________________________________________________________ 

 

3.1 Kapitlets disposition 

Teorikapitlets disposition byggs upp ifrån ett bredare perspektiv kring ekonomistyrning och  

varför ett företag ska styras. Ekonomistyrningens syften och användningsområden redogörs 

samt utvecklingen mot modern verksamhetsstyrning och styrning av en leanverksamhet. 

Kapitlets andra avsnitt behandlar därefter styrning genom prestationsmätningar och hur 

dessa kan ta form. Det avslutande avsnittet behandlar intern kommunikation och dess olika 

former för att avsluta med kommunikation av prestationsmätningar.  

 

3.2 Ekonomistyrningens syfte och användning 

Vanligen beskrivs det att ekonomistyrningens syfte är att implementera strategi (Anthony 

& Young 1988; Anthony et al. 2014; Nilsson, Olve & Parment 2011) eller att användas för 

att effektivt uppnå planerade målsättningar (Simon et al. 1954). Ekonomistyrningen är i den 

mening ett kraftfullt verktyg att införliva övergripande strategier i verksamheten och 

påverka chefer och medarbetare i sättet de tänker och agerar (Nilsson, Olve & Parment 

2011). Då organisationer i grunden består av mänsklig aktivitet syftar styrning annat 

uttryckt att påverka mänskliga aktiviteter och beteenden på ett samordnat och önskvärt sätt 

(Lindvall 2011). Enligt Anthony och Young (1988) finns viss form av ekonomistyrning i 

alla typer av organisationer, även de allra minsta. Vanligt förekommande i mindre företag 

är att det inte är lika formaliserade och rutinmässiga som i större företag. När företaget växer 

sig allt större uppstår en allt större avvägning kring hur organisationen ska balansera mellan 

innovationsförmåga och kontroll, och i takt med att organisationen växer sig allt mer 

komplex med allt fler människor att styra stärks behoven av att styra organisationen och 

dess medlemmar för att nå uppsatta mål (Simons 2014).  
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Enligt Anthony (1965) syftar ekonomistyrningen till att balansera syftet att planera och 

kontrollera verksamheten, vilket utgör en kombination av att bestämma vad som ska 

åstadkommas för verksamheten samt försäkra sig om att planen genomförs med önskat 

resultat. Denna styrning utgör planerings- och kontrollaktiviteter som befinner sig emellan 

strategisk planering och task control (Anthony & Young 1988). Strategisk planering innebär 

att sätta upp det eller de mål som verksamheten ska sträva mot. Det är för dessa mål 

organisationen existerar och dessa existerar i någon form, ständigt för en organisation 

strategier är inte statiska utan kan förändras över tid, allt eftersom nya hot eller möjligheter 

uppdagas för verksamheten (Anthony & Young 1988). Task control innebär att på daglig 

basis styra verksamheten mot ökad produktivitet och effektivitet. Att kontrollera den 

dagliga verksamheten och dess processer, i synnerhet genom att kontrollera prestationer av 

aktiviteter (Anthony & Young 1988). Vad som skiljer ekonomistyrningen åt från strategisk 

planering är att ekonomistyrningen är kontinuerlig och följer en systematisk process där 

dess olika steg repetitivt återkommer på ett förutsägbart sätt. Till skillnad från task control 

är ekonomistyrningen beteendegrundad och involverar till en betydligt högre grad 

människor i processen, där de integrerar med varandra för att bestämma en optimal 

allokering av företagets resurser (Anthony & Young 1988). 

 

3.2.1 Olika sätt att använda ekonomistyrning 

Två vanliga sätt att använda informationen från ekonomistyrningssystemen är att antingen 

använda informationen diagnostiskt eller interaktivt (Mundy 2010; Simons 1995; Eldridge 

et al. 2014; Bisbe & Otley 2004). Det diagnostiska kontrollsystemet används som ett 

formellt informationssystem där chefer kan följa upp utfall för att kunna vidta åtgärder för 

att korrigera avvikelser (Simons 1995). När ekonomistyrning används diagnostiskt jämförs 

prestationer mot uppsatta mål (Mundy 2010). Därav måste mål kunna sättas upp på förhand 

för att senare kunna jämföras med senare utförda mätningar (Simons 2014). Samma 

författare beskriver att dessa prestationsvarianser som uppstår mellan målsättningar och 

prestationer sedan kan användas som feedback för att korrigera eventuella avvikelser till 

fastslagna standarder.  

Det interaktiva kontrollsystemet fungerar som en formell kommunikationsprocess där 

informationen går både till och från chefer och underordnade i syfta att ifrågasätta 

nuvarande antagningar och åtgärder som ligger bakom det sätt som organisationen styr sin 

verksamhet på  (Mundy 2010). Detta sätt att använda ekonomistyrningssystemet stimulerar 

lärande och ger möjligheten att staka ut nya strategier då medarbetarna i organisationen 
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motiveras till att leta utanför de formella ramarna efter nya möjligheter och hot (Simons 

1995). Det interaktiva systemet sätter högre krav på ledning och chefer att ständigt sprida 

information om strategiska osäkerheter och ifrågasätta dessa och samla in ny information 

och starta dialoger inom verksamheten för att finna nya möjligheter till att förbättra 

prestationer. Detta till skillnad från det diagnostiska systemet som fokuserar på just 

avvikelser och inte ifrågasättande av utstakade strategier och målsättningar (Bisbe & Otley 

2004). 

3.2.2 Skifte från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning 

I traditionella ekonomistyrningen är den grundläggande tanken att chefer ansvarar för 

planering och uppföljning och den anställda utför arbetet. Den moderna 

verksamhetsstyrningen som Lindvall (2011) förespråkar involverar medarbetarna mer 

aktivt och får tillgång till relevant information. Lindvall (2011) beskriver denna förändring 

genom en förflyttning från control till empowerment.  En annan stor styrfilosofisk 

förändring är att organisationer går allt mer till värdeorienterad styrning, att verksamheten 

ska skapa värde för sina kunder för att i slutändan skapa värde för sina ägare. Ett sådant 

perspektiv innebär ett skifte från att se organisationen i en uppsättning funktioner till att se 

olika delar i en sammanhängande process som alla ska leda till värdeskapande för kunden. 

Ambitionen med modern verksamhetsstyrning är därav att skifta en vertikalt orienterad 

ekonomistyrning till en horisontellt orienterad verksamhetsstyrning. Med detta följer ett 

förändrat synsätt från att fokusera på kostnader i traditionell ekonomistyrning till att i allt 

högre grad beakta mjuka parametrar som återspeglar hur arbetet faktiskt utförs i 

verksamheten (Lindvall 2011). 

 

3.2.3 Styrning av en Leanverksamhet 

En styrningsmodell som fått stort genomslag i olika typer av företag i olika branscher, går 

under benämningen lean (Johanson & Skoog 2015). Detta sätt att styra har inte kommit från 

kritiken mot ekonomistyrningen utan är hämtat ur Toyotas arbete i att skapa effektivitet i 

sina tillverkningsprocesser. Det väsentliga i Toyotas produktionssystem (TPS) är inte 

styrverktygen de använder i deras arbeta att uppnå konkurrenskraftig effektivitet, utan 

nyckeln till framgång handlar om att se till helheten, att ha ett systemtänkande genom hela 

organisationen (Johanson & Skoog 2015). Att se verksamheten som ett system innebär att 

se verksamheten som en helhet, där alla processer hänger samman och är ömsesidigt 

beroende av varandra (Runebjörk & Wendleby 2013). Ett system som är ett samspel av dess 
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delar och tillsammans utgör en större helhet än summan av varje del. Därför är det av vikt 

att förstå systemets syfte och att syftet kan kommuniceras av systemets ledare (Runebjörk 

& Wendleby 2013). Något som anses ligga till grunden i strävan mot lean är att 

standardisera verksamhetens olika processer (Liker 2009; Runebjörk & Wendleby 2013; 

Pettersson et al. 2009). Liker (2009) har efter genomförda studier på Toyota Production 

Systems även identifierat den stora betydelsen av visualiserad styrning. Med hänseende till 

dessa centrala områden inom lean och relevansen har i denna studie presenteras dessa 

begrepp ytterligare nedan. För att tydliggöra kommer dessa begrepp tas upp senare i 

teorikapitlet i andra sammanhang. Betydelsen av standardisering kommer återigen lyftas i 

samband med kommunikation i möten och visualiseringens betydelse kommer återigen 

framkomma i samband med avsnittet om pulsmöten där de spelar en central roll, samt i 

avsnittet som berör visualiseringens betydelse för kommunikation av prestationsmätningar.   

 

3.2.3.1  Standardisering utgör grunden i lean 

”En standard beskriver det bästa just nu kända och överenskomna sättet att utföra ett 

arbetsmoment” (Pettersson et al. 2009, s. 69). Alla processer som har en påverkan på 

verksamhetens kunder och medarbetare är viktigt att standardisera enligt Pettersson et al. 

(2009). En standard behöver inte betyda att någonting är positivt men det är en 

överenskommelse mellan parter vad som gäller i stunden, och just denna överenskommelse 

är central inom lean. En överenskommelse av vad som är normalt, möjliggör att identifiera 

vad som är onormalt och identifierade avvikelser från det normala kan i sin tur skapa 

förutsättningar för att eliminera slöserier. Grunden i strävan mot lean är standardisering och 

genom bestämda standarder för en organisations processer kan organisationen utföra 

förbättringsarbeten (Pettersson et al. 2009). 

 

3.2.3.2 Visuell styrning 

Visualisering anses utgöra ett viktigt verktyg inom leanorganisationer (Mann 2010; Liker 

2009; Runebjörk & Wendleby 2013). Det skapar möjligheter för ledare att kommunicera 

annorlunda och att förbättra medarbetares kunskap om de rådande problemen i 

organisationens processer (Runebjörk & Wendleby 2013). Mann (2010) förklarar att 

visualisering knyter samman människorna till deras processer samtidigt som det skapar 

tillgivenhet mellan personen och den process som denne ansvarar över. Enligt samma 

författare stödjer visualiseringen för individer att följa utvecklingen i verksamheten då 

prestationer och avvikelser tydligt kan observeras med detta verktyg.  
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På samma sätt förklarar Runebjörk och Wendleby (2013) att det ger chefer möjlighet att få 

en direktkontakt med processernas standarder och om avvikelser har uppstått i dessa. Därför 

anses det vara viktigt att den visuella styrningen ska vara enkel och väl synlig för att detta 

ska göras möjligt att tydligt identifieras (Liker 2009).Visualisering minskar chefernas behov 

av att titta i tabeller och diagram om den informationen istället är visualiserad i 

verksamheten. Samtidigt kräver det chefernas närvaro för att de ska få tillgång till det som 

visualiseras (Runebjörk & Wendleby 2013). Liker (2009) förklarar att enligt The Toyoya 

Way är visuell styrning lämplig för människor då mänskliga sinnen som syn, känsel och 

hörsel kan användas. Liker (2009) hävdar att bra signaler ifrån verksamheten skapas på en 

plats där dessa signaler kan höras, synas och kännas för att uppfatta standarder och 

avvikelser ifrån dem och ett visuellt styrsystem som är välutvecklat främjar 

kommunikationen och förbättrar produktiviteteten.  

 

Visualisering för att motverka information overload 

Ofta blir information som tas in och bearbetas för överväldigande för användarna och det 

bildas ett så kallat information overload, vilket utgör ett stort problem för organisationer. 

Visualisering utgör ett verktyg som kan motverka detta då det kan komprimera en stor 

mängd information i ett visualiserat format, exempelvis i form av ett diagram, en tabell eller 

en grafisk modell (Eppler & Burkhard 2007). Lindlöf, Söderberg och Persson (2011) 

förklarar visualisering som ett kraftfullt verktyg och möjliggör för hjärnan att hantera mer 

information då bilder enklare kan processeras än text. De beskriver även att det utgör ett 

kraftfullt verktyg för att delge kunskap inom organisationen.   

 

3.3 Prestationsmätningssystemet 

Prestationsmätningar anses av många som det grundläggande styrinstrumentet i modern 

ekonomistyrning (Anthony et al. 2014). Prestationsmätningssystemet är en uppsättning av 

olika prestationmätningar som täcker de aspekter som är relevanta för organisationens 

överlevnad (Flapper et al. 1996). Enligt Bititci et al. (1997) utgör 

prestationsmätningssystemet det informationssystem som gör det möjligt för chefer i 

praktisk konkret mening att effektivt kunna styra verksamheten. Simons (1995) beskriver 

prestationsmätningssystmet som “the formal, information-based routines and procedures 

managers use to maintain or alter patterns in organizational activities” (Simons 1995, s. 

5). Samma författare förklarar att detta innebär en överföring av information som kan 
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påverka beslutsfattandet, på ett formellt sätt via datasystem, för att förse chefer med relevant 

information för att uppnå styrbarhet mot effektivitet och felfria processer (Simons 2014). 

Prestationsmätningar är en kvantifiering som speglar effektiviteten och/eller produktiviteten 

för utförda aktiviteter (Neely et al. 1995). Denna spegling är i komprimerad numerisk form 

vilket innebär att det är förenklad bild av verkligheten. Detta möjliggör att en komplex 

verklighet hanterbar och att diskussioner kan inledas, men å andra sidan kan det grunda 

irritation då beslut fattas av förenklingar vilka inte nödvändigtvis speglar hela sanningen 

(Catasús et al. 2008).    

 

3.3.1 Prestationsmätningssystemets syften och användningsområden 

Det övergripande syftet med prestationsmätningssystemet är att implementera strategi 

(Anthony et al. 2014; Kaplan & Norton 1996). Det uttrycks även vara ett kontrollverktyg 

för verksamheten (Neely & Najjar 2006; Flapper et al. 1996; Catasús et al. 2008). Neely 

och Najjar (2006) hänvisar litteraturens fokusering kring den kontrollerande funktionen till 

enkla fraser kring prestationsmätningar, såsom “you get what you inspect, not what you 

expect” (Neely & Najjar 2006, 101) eller “you get what you measure, and you cannot 

manage a system unless you measure it” (Franceschini, Galetto & Maisano 2007, 109). 

Enligt Flapper et al. (1996) utgör prestationsmätningarna ett kontrollverktyg då det 

underlättar I beslutsfattares arbete att kontrollera prestationer och visar hur väl de utför 

aktiviteter. Med kontroll menar Simons (2014) att mätningarna kan ge värdefull feedback 

om uppsatta mål har uppnåtts eller ej. Denna kontrollerande egenskap möjliggör även 

funktionen att signalera, delvis vad som anses viktigt att mäta (Flapper et al. 1996), men 

även inom vilka ramar dessa mätningar ska kontrolleras och när en avvikelse från denna 

norm uppstår (Catasús et al. 2008). Genom prestationsmätningar menar Simons (2014) att 

denna signalering till organisationens medarbetare kan ske på ett fokuserat och systematiskt 

sätt. Prestationsmätingssystemet kan även ses som ett verktyg att på ett strukturerat sätt 

fokusera på strategiska planer och övergripande målsättningar (Franceschini, Galetto & 

Maisano 2007) och vara ett medel för att få återkoppling om målsättningar uppnås (Neely 

et al. 1997). Det har även som funktion att utgöra ett stöd för beslutsfattande (Neely et al. 

1997; Simons 2014).  

 

Prestationsmätningar har förmågan att fånga relevant data till dess användare och 

underlättar därmed beslutsfattande (Neely et al. 1997). Prestationsmätningssystemet ger 

chefer en snabb inblick hur organisationen presterar aktiviteter och i vilken grad 
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målsättningar uppnås (Flapper et al. 1996). Informationen som mätningarna ger stödjer 

beslutsfattandet då den kan användas för att analysera och öka kunskapen för vilka effekter 

olika beslut har på verksamheten och dess processer (Simons 2014). Enligt samma författare 

utgör ett av prestationsmätningarnas användsområden även utbildning och lärande. Han 

beskriver att mätningarna har en lärande effekt över vad som driver exempelvis omsättning, 

kostnader och prestationer för organisationen. Denna egenskap skapar även möjligheter för 

utbildning för att stärka kunskapen kring dessa aspekter inom organisationen. Catasús et al. 

(2008) menar att prestationsmätningar stärker kommunikationen med ledning och externa 

aktörer. Franceschini, Galetto och Maisano (2007) menar att prestationsmätningar även 

främjar den interna kommunikationen mellan medarbetare.  

 

Silvi et al. (2015) beskriver problematiken kring konceptet “information gap for strategic 

purposes”, vilket indikerar förhållandet mellan informationen prestationsmätningssystemet 

förser för att stödja strategin. Enligt författarna uppstår ett gap om informationen inte fullt 

ut kan stödja chefer i deras beslutsfattande. På likartat sätt uppstår ett gap om informationen 

som förses från prestationsmätningssystemet är större än behovet. Då bildas istället ett brus 

och en överproduktion av aspekter som inte anses uppfylla behovet av de strategiska 

dimensionerna.   

 

3.3.2 Olika typer av prestationsmått 

Inom litteraturen råder en bred samstämmighet att uppnå en balans i designen av ett 

prestationsmätningssystem (Kaplan & Norton 1996; Anthony et al. 2014; Bititci et al. 2013; 

Neely 2002). Kaplan och Norton (1996) förespråkar en balans utifrån olika perspektiv där 

det finansiella-, interna process-, kund- och lärandeperspektiv tas i beaktning i företagets 

styrning för att implementera strategi. För att uppnå denna implementering är det därmed 

viktigt att dessa mått är direktrelaterade till denna strategi (Kaplan & Norton 1996; Maskell 

1989).  

 

Anthony et al. (2014) betonar vikten av att implementera en balans mellan finansiella och 

icke-finansiella mått för att bedöma företagets förmåga att prestera mot uppsatta mål. Bititci 

et al. (2013) hävdar att ett välbalanserat prestationsmätningssystem även ska innefatta en 

kombination av drivande och utfallsmått. Drivande mått, som är framåtblickande i sin natur 

och syftar till att ge information kring vad som kan ske i framtiden medan ett utfallsmått är 

tillbakablickande vilka visar vad som historiskt har presterats (Hope & Fraser 2003). Enligt 
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Bititci et al. (2013) bör måtten även vara känsliga för den kontextuella miljö som 

organisationen verkar i. På samma sätt förklarar Maskell (1989) att mått kan vara olika 

utformade för olika typer av avdelningar vilket innebär att mätningarna kan skilja sig åt 

inom ett företag. Författaren menar även att de ska vara enkla att förstå och enkla att 

använda samt vara utformade på ett sätt som främjar lärande. Bititci et al. (2013) menar på 

att mätetal även borde vara baserade på tidsserier för att kunna identifiera förändringar som 

sker i organisationen över en viss tidsperiod. Samtidigt menar Maskell (1989) att 

mätningarna även ska förändras över tiden som går och förnyas för att möta nya 

förutsättningar.  

 

Vad ett visst prestationsmått verkligen är, är däremot inte självklart och det är vanligt 

förekommande inom företag att det uppstår förvirring kring vilka typer mått de faktiskt 

mäter (Parmenter 2010) Det går att dela in prestationsmätningar i fyra olika kategorier: Key 

result indicators (KRI:er), Result indicators (RI:er), Performance indicators (PI:er) och Key 

performance indicators (KPI:er).  

 

 Key Result Indicators 

KRI:er ger information om vad som skett i organisationens finansiella nyckelfaktorer. Dessa 

mått kan exempelvis vara avkastning på kapital eller kundnöjdhet. Dessa indikerar om 

företaget drivs i rätt riktning men förser inte med information om vad som bör åtgärdas om 

så inte är fallet. Därför passar sig dessa mått till ledningen och inte de personer som är 

involverade i den dagliga verksamheten. Till skillnad från KPI:er så tenderar KRI:er att 

mätas under längre tidsperioder (månadsvis eller kvartalsvis) och inte på daglig eller 

veckovis basis som KPI:er (Parmenter 2010). 

 Result indicators och Performance indicators 

Result indicators (RI) ger en indikation om vad som skett och ger en bild av olika faktorers 

resultat och mäts genom finansiella mätetal. Performance indicators (PI) - indikerar vad 

organisationen gör och är av icke-finansiell karaktär och underlättar för chefer till att 

anpassa sig utefter strategin. Både RI:er och PI:er är viktiga aspekter att följas annars skulle 

det inte motiveras att de existerar, men de anses inte vara organisationens nyckelfaktorer 

för företagets framgång (Parmenter 2010). 
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 Key performance indicators 

KPI:er besvarar vad organisationen gör för att signifikant förbättra prestationer. KPI:er är 

en uppsättning av prestationsmått som fångar de kritiska framgångsfaktorerna, både i 

nuläget och för framtiden. Om måttet inte ständigt följs upp kan det inte motiveras att det 

som mäts är key för verksamheten (Parmenter 2010). Parmenter (2010) har i sin studie 

identifierat sju karaktärsdrag för KPI:er. KPI:er 1) är av icke-finansiell karaktär, 2) mäts 

frekvent 3) engagerar VD och högt uppsatta chefer, 4) indikerar tydligt vilka åtgärder som 

krävs av medarbetare 5) innebär att någon bär ansvaret för det som mäts, 6) har en 

signifikant påverkan 7) uppmuntrar till lämpliga åtgärder. 

 

Trots prestationsmätningens stora betydelse är problemet i många organisationer enligt 

Neely och Bourne (2000) att åtgärder inte vidtas utifrån den information prestationsmåtten 

ger. Detta gör hela processen av att mäta prestationer onödig och ett slöseri med resurser. 

Processen att producera grafer och rapporter är onödiga om dessa inte analyseras och kan 

användas till att förändra organisationella aktiviteter för att leda verksamheten i rätt riktning 

(Neely & Bourne 2000). Likartat beskriver Bourne et al. (2000) att arbetet med 

prestationsmätningar inte är begränsat till mätning utan användningen och däribland 

kommunikation av måtten är en viktig del i prestationsmätningsprocessen. För att föra 

resonemangen vidare fortsätter nedan en mer allmän diskussion kring intern 

kommunikation och hur denna kan gestaltas, för att sedan leda till kommunikation av 

prestationsmätningar. 

 

3.4 Intern kommunikation 

Intern kommunikation syftar till överföring av information till medlemmar inom en 

organisation, som kan ses som en sluten enhet (Strid 1999; Kreps 1990). Det är därmed inte 

vad som kommuniceras som avgör om kommunikationen är intern eller extern, utan 

informationens syfte att riktas till organisationens interna medlemmar (Strid 1999). Den 

litterära debatten har under lång tid varit överens om kommunikationens avgörande roll för 

organisationers framgång (Schall 1983; Weick 1995; Snyder & Morris 1984). Weick (1995) 

menar att en organisation är beroende av kommunikationen och när kommunikationen slutar 

att fungera finns inte längre organisationen. Strid (1999) förklarar att kommunikation är 

nödvändig för att organisationer ska fungera. För att bilda kunskap, förståelse och 

delaktighet av organisationens mål hos medarbetare är kommunikation nödvändig (Heide, 

Johansson och Simonsson 2012). Många författare betonar kommunikations betydelse så 
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långt att det är ur en organisations kommunikationsprocesser som dess identitet föds och 

växer fram (Heide et al. 2005) och att organisationen utvecklas och kvarstår genom 

kontinuerliga kommunikationsprocesser (Schall 1983). Samma författare förklarar att utan 

kommunikation finns ingen organisation. Mer konkret beskriver Clausen (2006) att alla 

typer av aktiviteter bygger på chefer och medarbetares förmåga att kommunicera. Samma 

författare förklarar att kommunikationen utgör basen för beslutsfattande, problemlösning 

och utbyte av information mellan aktörer och är därmed direkt avgörande för hur väl dessa 

aktiviteter kan genomföras inom organisationen. På samma sätt menar Neves och 

Eisenberger (2012) att organisationer tenderar att prestera bättre mot uppsatta mål i takt med 

att dess chefer och anställdas förmåga att kommunicera med varandra stärks.  

 

Liang et al. (2010) hävdar att desto öppnare kommunikation mellan organisationens aktörer, 

och desto mer tillförlitlig informationen är skapar bättre förutsättningar för organisationen 

att prestera. Prestationer stärks även om ledningen involveras i kommunikationen (Neves 

& Eisenberger 2012; Snyder & Morris 1984) och när medarbetare får möjlighet att 

kommunicera i grupp (Snyder & Morris 1984). Positiva faktorer som gynnar anställdas 

prestationer är om kommunikationen sker frekvent, öppet, och förser med feedback hur de 

lyckats att prestera sina utförda aktiviteter (Neves & Eisenberger 2012). 

 

3.4.1 Formell och informell kommunikation 

Kommunikationen kan ske på olika sätt och kan kategoriseras som formell, informell, 

verbal och icke-verbal kommunikation (Larsson 2008; Kreps 1990). Formell 

kommunikation är de kommunikativa aktiviteter som ledningen förutsätter att 

organisationens medlemmar utför enligt den plan som är avsatt (Larsson 2008). Den 

formella kommunikationen bestäms utifrån den förutbestämda organisationsstrukturen, 

vilket innefattar hur organisationen är uppbyggd utifrån nivåer, divisioner, avdelningar och 

förutbestämda ansvarsområden (Kreps 1990) Samma författare beskriver att en illustration 

av organisationsuppbyggnaden speglar organisationens formella kommunikationsströmmar 

(Kreps 1990). Dessa strömmar kan ske nedåtströmt, uppåtströmt och horisontellt. 

Nedåtströmd kommunikation innebär ett flöde från övre hierarkiska nivåer till lägre chefer 

som förser mottagaren med relevant information kring olika aspekter. Uppåtströmd avser 

den kommunikation som går från lägre till högre hierarkiska nivåer och kan förse 

information om hur den dagliga verksamheten fortlöper och dess eventuella problem. 
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Slutligen innebär horisontell kommunikation det flöde som sker mellan medlemmar på 

samma hierarkiska nivå och främjar bland annat koordinering av uppgifter, 

informationsdelning och problemlösning (Kreps 1990). 

Den informella kommunikationen är den kommunikation som inte innefattas inom den 

formella ramen och utgör i många fall en stor del av hur aktörer inom en organisation 

kommunicerar (Larsson 2008). I vilken grad organisationer kommunicerar genom 

respektive vägar beror på hur pass omfattande respektive kommunikationsväg lyckas 

tillfredsställa användarnas behov av informationen som tillgodoses (Larsson 2008). 

Behovet av den informella kommunikationen stärks om den formella är bristfällig och vice 

versa. Samtidigt minskar exempelvis behovet av informell kommunikation om ledningen 

lyckats implementera väl fungerande formella kommunikationsvägar (Larsson 2008). 

 

3.4.1.1 Kommunikationsnätverk 

När högre chefer återkommande kommunicerar via formella och informella 

kommunikationskanaler skapas kommunikationsmönster inom organisationen (Liang et al. 

2010). Detta leder till ett bildande av kommunikationsnätverk som fungerar som en 

informell organisationsstruktur vilken styr det sätt som information kommuniceras mellan 

aktörer. Kommunikationsnätverk har enligt författarna två karaktärsdrag: 

kommunikationens täthet och kommunikationens centralitet. Kommunikationens täthet är 

antalet länkar kommunikationen har i relation till hur många länkar som är möjligt att ha i 

nätverket. Kommunikationens täthet beror även på frekvensen i kommunikationens olika 

länkar. Desto högre frekvens och  genom fler länkar information kommuniceras, desto 

tätare är nätverket. Kommunikationens centralitet refererar till varje aktörs betydelse i 

nätverket och via hur många länkar personen kommunicerar. Centraliteten syftar därmed 

till koncentrationen i kommunikationen för varje individ i nätverket (Liang et al. 2010). 

Täta kommunikationsnätverk mellan aktörer i en ledningsgrupp skapar enligt Liang et al. 

(2010) förbättrade möjligheter till effektivitet än de nätverk som inte är det. Täta 

kommunikationsnätverk indikerar på förbättrade informationsprocesser och ett snabbare 

beslutsfattande. I synnerhet i miljöer med hög osäkerhet. Under hög osäkerhet är risken hög 

för tvetydig information och utan en väl utformad kommunikation kan denna tvetydighet 

leda till förvirring och konflikter mellan aktörer i organisationen förklarar Liang et al. 

(2010).  Med täta kommunikationsnätverk ökar chanserna till att utforma 
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kommunikationskanaler som kan reducera förvirring och konflikter och kan koppla samman 

differentierade ledningsroller i organisationen (Liang et al. 2010). 

 

3.4.2 Verbal och icke-verbal kommunikation 

Intern kommunikation kan även vara i form av verbal och icke-verbal kommunikation. Icke-

verbal kommunikation är all kommunikation som sker utan ord, medan verbal 

kommunikation är den som uttrycks i språket och gestaltas genom skrift eller tal (Larsson 

2008). Förutom avsaknaden av språk är den icke-verbala kommunikationen karaktäriserad 

som högt beroende av sin kontext och kan exempelvis ta form genom kroppsspråk, 

ögonkontakt och rörelser. Parasspråket är en del av den icke-verbala kommunikationen och 

avser hur man säger något. Detta har enligt författaren en stor betydelse i kommunikationen 

och innefattar hur individer använder sin röst, volym, tonfall, talhastighet, betoning och 

pauser. En annan icke-verbal aspekt är rumsbeteende vilket syftar till det avstånd individer 

har till varandra. Icke-verbal kommunikation innefattar även tidsbeteende vilket avser hur 

människor förhåller sig till punktlighet och om chefer låter anställda vänta (Larsson 2008). 

 

3.4.3 Hård och mjuk information  

 

Vad kommunikationen innehåller kan kategoriseras som hård eller mjuk information 

(Häckner 1985). Hård information är objektiv information som kan kvantiferas, bearbetas 

och analyseras med hjälp av olika metoder. Informationen hämtas oftast ur 

ekonomisystemets olika delar, såsom redovisning, budgetering och rapportering men kan 

även avse marknadssignaler avseende inköp, marknadsandelar och åtgärder som vidtagits i 

verksamheten och fungerar som signaler i kommunikationsprocessen (Häckner 1985).  

Mjuk information är kvalitativ och grundar sig på subjektiva värderingar och idéer. Då 

informationen till skillnad från hård information baseras på värderingar och inte utifrån 

objektiva grunder gör det svårare att bedöma informationen om den är rätt eller fel. Ett 

exempel på mjuk information kan vara företagets affärsidé eller strategi som sällan är 

väldefinierad och mer utav subjektiv art (Häckner 1985). Ouchi (1978) motiverar att 

kommunikationen inom en organisations olika enheter bör baseras på kvantifierbar 

information. För att bemöta de strukturella problemen i att kommunicera prestationer inom 

en verksamhet är kommunikation av utfall mer lämplig än att basera innehållet på 

beteenden. Detta då informationen som kommuniceras i en hierarkiskt strukturerad 
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verksamhet riskerar att bli förvrängd och feltolkad. Med hjälp av en mängd olika mätningar 

förenklas jämförelser mellan olika nivåer och funktioner i en organisation, däremot blir 

kommunikation genom olika mätningar begränsad vad gäller förmågan att fånga den 

komplexitet av vad varje avdelning gör. Detaljerad information kring avdelningarnas 

prestationer hämmas därav genom att endast kommunicera med ett visst antal mått (Ouchi 

1978). 

 

3.4.4 Ökade krav och problem med kommunikation av prestationer i en 

decentraliserad verksamhet 

Kraven på att kommunicera information är olika för olika företag baserade på dess 

organisationsstruktur. I decentraliserade organisationer är kraven på att delge information 

högre än för vertikalt strukturerade företag då dessa i en högre grad behöver informera 

ledning om deras lönsamhet och hur de bedriver sin verksamhet (Holmblad 2005). Styrning 

genom prestationsmätningar är nödvändiga för att olika enheter i en decentraliserad 

verksamhet ska förstå vad som sker i verksamheten, ett behov som stärks desto mer 

decentraliserad strukturen är (Catasús et al. 2008). I decentraliserade organisationer skiftas 

kommunikationsansvaret från ledningen till lägre uppsatta chefer vilka är nära förankrade 

till verksamheten i fråga (Kreps 1990). Å andra sidan medför detta risken att lägre uppsatta 

chefer fattar beslut som inte baseras på företagets helhetsbild utan ifrån deras perspektiv 

som speglas av vardagliga aktiviteter och inte gagnar företaget som helhet (Kreps 1990). 

Clampitt (2005) förklarar att en uppdelad verksamhet medför risker till att gränser skapas 

inom företaget med kommunikationssvårigheter som följd. Han förklarar att denna 

uppdelning leder till skilda språk, kulturer och platser. Även om aktörer delar samma språk 

kan språkets mening skiljas emellan dem. Speciella sätt att kommunicera sig på, med 

gemensamma jargonger och akronymer skapar typiskt sätt effektiva kommunikationer inom 

ett community, men skapar även problem när dessa kommunicerar med andra utanför denna 

krets. Skilda kulturer inom en verksamhet leder också till kommunikationsproblem. 

Geografiskt skilda platser skapar även i dagens högteknologiska samhälle 

kommunikationsbarriärer, då denna uppdelning undermedvetet skapar begränsningar av 

den naturliga kommunikationen inom företaget (Clampitt 2005). 

 

3.5 Kommunikation i möten 

Kommunikation ansikte-mot-ansikte anses av flera författare vara den mest värdefulla och 

effektiva kommunikationskanalen för att förmedla information (Mishra, Boynton & Mishra, 
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2014; Jacobsen & Thorsvik 2014). Mishra, Boynton och Mishra (2014) förklarar att det är 

en kommunikationsteknik för att förse med trovärdig kommunikation då både verbala och 

icke-verbala ledtrådar ökar förståelsen för innehållet. De beskriver att mottagaren av 

informationen upplever den som mer trovärdig då meddelandet kan kopplas till icke-verbala 

gester. Gester eller kroppsspråk fyller en viktig funktion där känslor kan uttryckas och 

uppfattningarna mellan de personer som kommunicerar blir enklare att förstå (Jacobsen & 

Thorsvik 2014). Samma författare beskriver att behovet av att kommunicera ansikte mot 

ansikte stärks när det finns ett behov av snabb återkoppling, personlig kontakt, 

konfidentialitet och kontrollerbarhet av informationen. 

 

3.5.1 Obeya-rum 

En typ av mötesform är Obeya och är ett japanskt ord och betyder stort rum. Detta är ett 

verktyg utvecklat av Toyota på 90-talet och används i stor utsträckning (Liker 2009).Obeya-

rum implementerades på Toyota för att den dåvarande projektledaren för Toyotas nya 

hybridbil upplevde ett behov av att samla projektets olika experter i ett samlat rum. Detta 

för att bättre kunna kontrollera de aktiviteter som projektet innebar samt stärka och 

tydliggöra kunskapen av kundernas behov (Liker 2009). Obeya uttrycks även i andra 

benämningar så som programrummet eller krigsrummet (Oppenheim 2004). Det kallas även 

i olika kretsar för pulsrummet och är det som även uppsatsens fallföretag kallar detta 

mötesforum. Detta forum syftar att användas som ett plannerings- och 

kommunikationsverktyg där deltagare kan samlas och använda informationen som görs 

tillgänglig i rummet (Lindlöf, Söderberg & Persson 2011). I rummet används visuella 

verktyg som avser att visa status genom olika mått för att se hur verksamheten fortskrider 

(Liker 2009). Det blir därför synligt för alla som har tillträde till rummet vad för avvikelser 

som har skett från de uppsatta målsättningarna (Liker 2009). Detta rum brukar vara klätt i 

olika tavlor där olika aktiveter är visualiserade. Det gör det tydligt för mötesdeltagarna att 

läsa av informationen och se vilka avvikelser som uppstått (Oppenheim 2004). 

 

Genom detta forum kan beslut fattas snabbare, kommunikationen kan förbättras och 

förmågan att fatta korrekta beslut ökar (Liker 2009). Samma författare beskriver även att 

rummet gör det möjligt att upprätthålla målinriktningen inom organisationen, påskynda 

informationsinsamlingen och att det har en positiv effekt för arbetsteamet då mötet skapar 

en starkare känsla av sammanhållning (Liker 2009). Obeya utgör ett forum där 

krossfunktionella grupper integrerar på en gemensam plats där informationen är samlad och 
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visualiserad (Lindlöf, Söderberg & Persson 2011). Obeya fungerar därav som ett 

integrationsverktyg där olika aktörer kan samlas och gemensamt finna ett konsensus om 

vad för åtgärder de behöver ta för att föras i rätt riktning (Lindlöf, Söderberg & Persson 

2011). Om diskussioner behöver föras vidare underlättas arbetet genom att det finns 

tillgängliga rum i närheten och att beslutsfattarna sitter i nära anslutning till denna 

mötesplats (Oppenheim 2004). 

  

Den informationen som finns i detta rum tillsammans med visualisering möjliggör en 

enklare överblick av informationen. Detta förenklar processen av att kommunicera dessa 

aspekter samt förenklar och stärker kunskapsintaget för organisationens medlemmar 

(Lindlöf, Söderberg & Persson 2011). Olausson och Berggren (2010) identifierade i sin 

studie att en etablering av dessa kommunikationsarenor möjliggör att olika medlemmarna 

blir mer involverade i processen. Det visade sig även att det förtydligade förväntningar som 

är ställda och underlättar arbetet att prioritera vad som ska genomföras. Författarna 

argumenterar för att dessa möten underlättar decentralisering när strukturen förtydligas och 

att fler medarbetare involveras i beslutsfattande processer. 

 

Enligt Oppenheim (2004) bör tavlor som visualiseras i pulsrummet göras digitaliserade då 

det möjliggör för användarna att i realtid se, tolka och fatta beslut på information kring 

aktiviteter och avvikelser som är aktuella. Att digitalisera för däremot inte endast med sig 

fördelar utan det finns även stora vinster i att visualisera för hand (Mann 2010). 

Visualiseringar av processer som illustreras för hand kan tyckas vara ett föråldrat sätt att 

arbeta sett till den IT-utveckling som har skett och de möjligheter som skapats i takt med 

denna. Men faktum är att människor som tillåts att räkna, skriva och förflytta fysiska objekt 

skapar ett större ansvarstagande och gör informationen mindre skrämmande än om den hade 

presenterats i ett grafiskt format. Att kunna ta till sig rapporter eller grafiska tavlor kräver 

oftast ett tränat öga. Genom en visualisering för hand möjliggörs att individer känner sig 

mer trygga i informationen då den blir mer personlig och det ökar sannolikheten att de 

lägger större märke till informationen (Mann 2010). 

 

3.5.2 Lean kommunikation i möten 

Enligt Runebjörk och Wendleby (2013) finns det lite skrivit om lean kommunikation bland 

forskare och praktiker. Lean kommunikation liksom leankonceptet i sin helhet utgår ifrån 

en respekt för människan. Denna respekt är central inom lean och är en nödvändighet i 
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utvecklandet och användandet av redskap för att stärka lyhördheten och kommunikationen 

mellan företagets medarbetare och kunder. Lean kommunikation är kommunikation med 

respekt för människans tid och dess behov av information och ömsesidighet. Att införa nya 

arbetsrutiner och implementera leanverktyg är inte lean kommunikation om den 

grundläggande respekten för människan inte finns på plats (Runebjörk & Wendleby 2013). 

 

Lean kommunikation bygger på en förståelse för kunden och vad som skapar värde för 

denne (Runebjörk & Wendleby 2013). För att definiera värde måste utgångspunkten vara 

ifrån en medveten dialog med kunden, då det är just ur kundens perspektiv och från ingen 

annan som värde kan definieras (Womack & Jones 2003; Liker 2009). Det är vad kunden 

vill ha som definierar värdet i en process, och utifrån detta perspektiv kan värdeökande 

aktiviteter särskiljas ifrån de aktiviteter som inte bidrar till värdeökning (Liker 2009). Enligt 

Runebjörk och Wendleby (2013) är mötesdeltagarna kunden i sammanhanget då lean 

kommunikation i möten diskuteras och det är därför mötesdeltagarnas behov som ska 

prioriteras (Runebjörk & Wendleby 2013). Författarna beskriver att lean kommunikation 

handlar om att förstå kundernas (mötesdeltagarnas) behov av information, grad av 

ömsesidighet (envägskommunikation eller möten) samt hur de efterfrågar att 

kommunikationen utförs (genom olika kanaler, grafisk form, formuleringar). 

 

En tredje grundläggande aspekt för lean kommunikation är standardisering för att 

möjliggöra förbättringar i organisationen (Runebjörk & Wendleby 2013). Liker (2009) 

beskriver att processer omöjligt kan förbättras om de inte redan är standardiserade. Enligt 

Runebjörk och Wendleby (2013) blir förändringar endast variationer i verksamheten om 

arbetssätten inte är standardiserade och det är svårt att bibehålla kunskaper om hur 

organisationen kommunicerar effektivt om arbetssättet inte är standardiserat. 

Framgångsfaktorn vid införandet av standardiserade arbetssätt är enligt Liker (2009) att 

finna en balans av strikta instruktioner med specifika standarder, samtidigt som anställdas 

förmåga till kreativitet och förmåga att förbättra processer främjas. Genom ett standardiserat 

arbetssätt kan slöserier i möten minimeras enligt Runebjörk och Wendleby (2013). 

 

Lean kommunikation kräver, till skillnad mot effektiv kommunikation, en genomgående 

analys om vad mottagaren av kommunikationen är intresserad av och finner relevant. Med 

respekt för mottagaren och vad som skapar värde för denne kan slöserier elimineras som 

inte bidrar till värdeskapande (Runebjörk & Wendleby 2013). Womack och Jones (2003) 
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förklarar att slöseri (muda) finns överallt i en organisation och är all typ av aktivitet som 

kräver resurser men som inte skapar värde. Författarna förklarar att lean är botemedlet med 

ett fokus på att aktiviteter utförs på ett bättre sätt med mindre resurser, samtidigt som 

kundens behov kan uppfyllas i en allt högre grad. Att inte eliminera slöserier innebär i sin 

förlängning en bristfällig respekt för människan (Runebjörk & Wendleby 2013). Att 

producera en vara eller tjänst som kunden inte efterfrågar men på ett korrekt sätt är 

fortfarande slöseri och bör elimineras eller minimeras (Womack & Jones 2003). Med små 

kontinuerliga steg kan slöserier i verksamheten minimeras och andelen av de värdeökande 

aktiviteterna kan ökas (Petersson et al. 2009).  

    

3.5.3 Intern kommunikation av prestationsmätningar i möten 

Kommunikation har visat sig vara viktigt i användandet av prestationsmätningar (Bourne et 

al. 2000). I litteraturen har det visat sig att kommunikation av prestationsmätningar på 

företagsnivå ofta sker genom övergripande och operationella styrkort samt resultatrapporter 

(Bourne et al. 2005) Dessa kompletteras vanligen med frekventa chefsmöten och 

månadsvisa nyhetsbrev. Samma författarna förklarar att inom studerade företag i deras olika 

affärsområden är det inte ovanligt att kommunikationen sker genom intensiva gruppmöten. 

I deras studie som jämförde prestationsförmågan mellan olika enheter visade det sig att 

kommunikationen var en avgörande faktor. Det visade sig att enheter som kommunicerar 

intensivt, frekvent och med hög detaljeringsnivå tenderar att prestera bättre än de enheter 

som inte gör det. Bourne et al. (2000) menar att ett effektivt användande av 

prestationsmätningar innebär att ett forum upprätthålls där måtten kan diskuteras och ageras 

på i reguljära möten där ansvariga chefer för prestationsmätningarna deltar.  

 

Betydelsen av att kommunicera prestationsmätningar stärks av Elg (2001) som efter 

genomförd studie kring användningen av prestationsmätningar i chefsmöten kunde dra 

flertalet slutsatser. Den främsta nyttan av prestationsmätningar i möten är att de kan 

användas till att informera kring tidigare aktiviteter och inleda diskussioner. 

Prestationsmätningar spelar den rollen att det fokuserar, guidar och stödjer de åtgärder och 

integrationer som sker under möten där prestationsmätningar kommuniceras. Samma 

författare förklarar vidare att prestationsmätningarna utgör det verktyg som leder 

mötesdeltagarna i vad och hur saker ska kommuniceras på mötet. Annan litteratur som 

behandlar prestationsmätningar påvisar också att prestationsmätningarna kan påbörja en 

dialog inom företaget (Catasús et al. 2008). Catasús et al. (2008) påstår däremot att 
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prestationsmätningarna som ett enskilt verktyg inte kan leda till dialog utan någon form av 

interaktion med mätningarnas användare krävs. Detta är likt Johanssons (1989) resonemang 

kring ekonomistyrningen som ett instrument för människans användning. Det är inte 

ekonomisystemet och däribland prestationsmätningar som skapar handlingar och genomför 

förändringar inom en organisation, utan det är i den kontext som människor i organisationen 

kommunicerar informationen som detta kan ske. Kommunikationen av den information som 

företagets informationssystem förser spelar med andra ord en stor roll i förmågan att styra 

verksamheten (Johansson 1989).  

 

Vid kommunikation av prestationsmätningar är det ur sändarens synpunkt viktigt att beakta 

mottagarens behov av den information som kommuniceras. Viktiga aspekter som bör 

beaktas är vem det är som mottar informationen, vad denna personen besitter för kunskap 

kring mätningarna, samt om mottagaren har en vilja att ta emot informationen kring 

prestationsmätningarna eller ej. Sändaren bör även ha i åtanke vilket budskap denna vill 

skicka till mottagaren (Catasús et al. 2008).  

 

Prestationsmätningar har även visat sig spela en viktig roll för lärande när dessa 

kommuniceras i möten (Elg 2001). Prestationsmätningarna skapar enligt författaren 

möjligheter för chefer att bilda kunskap kring organisationen och dess processer. Förmågan 

till att bilda kunskap och lärande är däremot situationsbunden och beroende av vilken 

relation mötesdeltagare har till de prestationsmätningar som behandlas under mötet. Samma 

författare hävdar även att användningen av prestationsmätningar i möten främjar chefers 

förmåga att behålla fokus på vad som är viktigt. Detta främst tack vare agendan som är 

utsatt för de möten där prestationsmätningarna hålls.   

 

3.5.3.1 Visualisering av prestationsmätningar i kommunikationen 

Att kombinera den muntliga kommunikationen med visualisering är även en aspekt som är 

fördelaktig (Kernbach, Eppler & Bresciani 2016). Bititci, Cocca och Ates (2016) beskriver 

begreppet visualisering nedan: 

 

“Visualisation concerns the representation of data, information and knowledge in a 

graphic format which is conducive to acquiring insights, creating a vivid picture, 

developing an elaborate understanding or communicating experiences” (Bititci, 

Cocca & Ates 2016 s. 1573).  
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Genom att göra kommunikationen av prestationsmätningar visuell underlättas granskning 

av mått och förbättrar den interna kommunikationen och skapar ett större engagemang hos 

människor (Bititci, Cocca och Ates 2016). Det anses av samma författare även stärka 

samarbete och integration, stödja organisationell utveckling och ständiga förbättringar samt 

främjar kultur och innovationsförmågan inom organisationen. Tydlig grafisk visualisering 

skapar en ytterliggare dimension kring prestationsmätningsprocessen som tydliggör vad 

som krävs för att stärka prestationer och organisationens konkurrenskraft (Liff & Posey 

2004).  

 

3.5.3.2 Tydligare utformningar av mått och icke-finansiella mått stärker kommunikationen 

Kommunikationen påverkas inte enskilt av vilket forum och i vilken form 

prestationsmätningarna kommuniceras. Neely och Bourne (2000) lyfter prestationsmåttens 

utformning i sig som en viktig aspekt av kommunikationen. De menar att en bra utformning 

av de mått som kommuniceras underlättar kommunikationen ytterligare och gör den än mer 

tydlig (Neely & Bourne 2000). Olika typer av mått kommuniceras även effektivare än andra. 

Dossi och Patelli (2010) förklarar att användning av icke-finansiella prestationsmått främjar 

en effektivare kommunikation då dessa skapar en större förståelse av sambandet mellan mål 

och det som genomförts. Icke-finansiella mått förbättrar även dialogen mellan olika enheter 

inom samma organisation och främjar till lärande (Dossi & Patelli 2010). 

 

3.6 Teoretisk sammanfattning 

Ekonomistyrning handlar om organisationens medlemmars process att systematiskt och 

återkommande planera och kontrollera verksamheten för effektivt uppnå uppsatta 

målsättningar och implementera strategi. Det används även i syfte att påverka mänskliga 

beteenden och hur de utför aktiviteter. Informationen som ekonomistyrningssystemet förser 

används vanligen diagnostiskt eller interaktivt. Diagnostisk användning fokuserar på 

prestationsavvikelser av de från de uppsatta målsättningar som fastslagits från befintlig 

strategi, medan ett interaktivt användande istället fokuserar på att ifrågasätta och söka efter 

nya strategiska möjligheter från existerande information.  

 

Utvecklingen mot modern verksamhetsstyrning betonar större involvering av medarbetare 

i styrningen och ett skifte från att se verksamheten uppdelad i funktion till att se 

organisationen som en uppsättning processer. Styrning mot lean är även ett område som fått 



  
 

 

37 

stor popularitet i litteraturen. Leanfilosofin betonar även organisationens processer och att 

organisationer bör se sin verksamhet som ett gemensamt system där standardisering av 

processer och visuell styrning anses vara viktiga byggstenar i strävan mot lean.  

 

Prestationsmätningar möjliggör en förenklad kvantifierad bild av verkligheten och anses 

utgöra en central del i ekonomistyrningen. Det övergripande syftet anses vara att 

implementera strategin. Prestationsmätningarnas användning är i stor utsträckning att 

kontrollera verksamheten. Det utgör även ett verktyg för att systematiskt signalera till 

organisationens medlemmar vad som mäts och vilka avvikelser som har uppstått. Det 

fungerar som ett verktyg att fokusera på strategiska planer och nå uppsatta mål. 

Mätningarnas förmåga att fånga information möjliggör även en ökad kunskap kring vad de 

mäter och möjliggör därmed även utbildning och lärande inom organisationen. Det fungerar 

även som ett verktyg att stärka kommunikationen inom organisationer.  

 

Intern kommunikation är nödvändig för att en organisation ska fungera. Kommunikationen 

kan ske på olika sätt; formellt, informellt, verbalt och icke-verbalt. Behovet av att 

kommunicera information skiljer sig även åt där decentraliserade organisationer tenderar att 

ha större behov till att kommunicera. Med detta medför även problematik att kommunicera 

mellan olika enheter i en organisation vad gäller exempelvis kultur och geografisk 

spridning. Kommunikation i möten anses vara den kommunikationskanal som är mest 

fördelaktig med detta sagt inte är felfria utan kan innehålla olika typer av slöserier som bör 

elimineras. Ett mötesforum som blivit allt vanligare är Obeya som är ett plannerings- och 

kommunikationsverktyg där deltagare kan samlas och få tillgång till mätningar som 

visualiseras på olika tavlor. Detta forum samlar korsfunktionella grupper och gör det tydligt 

vilka avvikelser som har uppstått i organisationens aktiviteter.  

 

Kommunikation av prestationsmätningar i möten har visat sig spela en viktig roll för enheter 

i en organisations förmåga att prestera. Oftast sker denna kommunikation i frekventa möten 

med hög detaljeringsnivå. Prestationsmätningar spelar i möten rollen att inleda dialoger 

mellan aktörer och informera kring tidigare aktiviteter. Det har visat sig att det även främjar 

lärande och fokuserar mötesdeltagarna på vad som anses vara viktigt, med stor hjälp av den 

agenda som är uppsatt för mötet. Visualisering av prestationsmätningarna har även visat sig 

spela en fördelaktig roll i att exempelvis granska mätningarna, engagera mötesdeltagare och 

stärka samarbetet dem emellan. Prestationsmätningarnas utformning anses även vara viktigt 



  
 

 

38 

i användarnas förmåga att kommunicera dem. Noga utformade mått förtydligar 

kommunikationen och det har även visat sig att det är enklare att relatera till och föra dialog 

kring icke-finansiella än finansiella mätningar. Nedan i figur 1 visas den teoretiska 

sammanfattningen.  

 

 

  

(Figur 1 – Teoretisk sammanfattning) 



  
 

 

39 

4 Empiri 

Empirikapitlet syftar till att ge en bild av Speed Group och deras verksamhet, hur de styr 

denna och framförallt hur de styr sin verksamhet genom kommunikation av 

prestationsmätningar i pulsmöten. Kapitlet behandlar initialt en kort inblick över vad som 

komma skall senare i kapitlet vad gäller prestationsmätningar i pulsmötet. Därefter berör 

kommande avsnitt om Speed Group och dess verksamhet, hur de styr mot målsättningar, 

styrning av KPI:er för att sedan återkomma till en djupgående beskrivning av deras arbete 

med prestationsmätningar på daglig basis i dagliga pulsmöten. 

 

4.1 En kort inblick över fallföretagets nya sätt att kommunicera 

prestationsmätningar 

Speed Group befinner sig under en förändringsfas som de själva kallar för en lean 

transformation. Vad som sker och utvecklas inom företaget är en implementering av 

prestationsmätningar och med detta följer ett nytt forum där dessa prestationsmätningar 

kommuniceras – i så kallade pulsmöten. Dessa möten hålls kl. 09:00 dagligen på Speed 

Groups huvudkvarter i Borås, där ansvariga för de olika dotterbolagen inom Speed Group 

samt representanter från koncernledningen fysiskt eller via telefon samlas för att 

kommunicera prestationer med fokus på de avvikelser som uppstått av de aktiviteter som 

mäts på daglig basis. Vi återkommer till detta mer djupgående senare efter en presentation 

av fallföretaget och hur de styr sin verksamhet. 

 

4.2 Om Speed Group 

Speed Groups erbjudande till kund är en komplett lösning inom bemanning, rekrytering, 

logistik, lagerhållning, produktion och utbildning. Behovet av personal och produktion 

ändras snabbt och Speed Group syftar till att vara den långsiktiga affärspartnern som kan 

balansera kundernas behov över tid (Speed Group 2016). Marknaden som Speed Group 

konkurrerar på präglas av en stigande efterfråga på effektiva logistiktjänster som resultat av 

bland annat växande e-handel, ökad outsourcing och centralisering av strategiska 

lagerpositioneringar. Detta i kombination med att bemanningsbranschen växer i takt med 

företags behov till att uppnå högre flexibilitet och få tillgång till kompetent personal (Ratos 

2016).  
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Sedan Speed Group startade 2004 bedriver de sin verksamhet i Borås och Göteborg men 

har sedan 2012 även utvidgat sin verksamhet till Halland med ett kontor i Varberg (Speed 

Group 2016). De har utvecklats till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom sitt 

marknadssegment och har under de senaste fem åren haft en imponerande tillväxttakt som 

i genomsnitt legat på cirka 30 %. 2014 var omsättningen för Speed Group 412 Mkr med ett 

operativt rörelseresultat på 54 Mkr (Ratos 2016) och har i sin helhet cirka 1000 anställda 

(Speed Group 2016). 

 

4.3 Om organisationen Speed Group 

 

 

 

Som figur 2 ovan visar är Speed Group en koncern med fem dotterbolag, som bedriver 

verksamhet i olika branscher. Dotterbolagen inom företaget är i storleksordningen Speed 

Competence och Speed Professionals, Speed Logistics, Speed Production och Speed 

Education. (Langelotz 2016-02-22). Michael Langelotz, Speed Groups CFO beskriver att 

organisationen har en koncernledning där VDn leder och driver verksamheten. Denna 

koncernledning innefattar olika funktioner såsom ekonomi, HR, IT samt representanter 

ifrån organisationens två affärsområden: Staffing och Industri. Staffing är en konsolidering 

av Speed Competence, Speed Professsionals och Speed Education, och Industri i form av 

Speed Logistics och Speed Production (Langelotz 2016-02-22). 

 

4.3.1 Staffing 

Enligt Langelotz (2016-02-22) utgör Competence och Professionals koncernens största 

bolag, både i antal anställda och omsättning. Både Competence och Professionals erbjuder 

till störst del bemanningstjänster men även rekryteringstjänster. En tydlig skillnad i 

(Figur 2 – Speed Group, källa: speedgroup.se) 
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verksamhetsinriktning mellan bolagen är vilken typ av bemanningstjänst de erbjuder. 

Competence erbjuder kompetens på kollektivsidan medan Professionals på 

tjänstemannasidan (Langelotz 2016-02-22). Bolagens verksamhet bedrivs båda i Borås och 

Göteborg och även i Halland fast i en mindre omfattning (Gunnarsson 2016-03-18). 

Competence erbjudande kan exempelvis vara kompetens i form av montörer, truckförare, 

produktionstekniker och chaufförer (Speed Group 2016). Professionals verkar inom flertalet 

branscher och deras områden där de erbjuder kompetens är bland annat inom ekonomi, 

administration, IT och inköp (Speed Group 2016). 

 

Education som även ingår i affärsområdet Staffing erbjuder bland annat truckkörkorts- och 

ledarskapskurser. Det är i jämförelse med de andra dotterbolagen av ringa storlek och ses 

mer som ett komplement till de övriga verksamheterna (Langelotz 2016-02-22). Trots dess 

ringa storlek är detta ett viktig område för koncernen, speciellt nu under deras 

förändringsfas då de behöver stärka och utbilda medarbetares kompetens kring lean och hur 

de kan bli bättre på ledarskap och kommunikation (Johansson 2016-03-23). 

 

4.3.2 Industri 

Jakob Stigson är ansvarig för Speed Logistics – Special Operation. Han beskriver att 

Logistics erbjudande till marknaden ”är i form av lagerhållning, plock och pack verksamhet 

och vissa värdeadderade tjänster, exempelvis kabelklippning och avmärkningstjänster” 

(Stigson, 2016-03-29). Sammanfattande förklarar han att deras erbjudande på ett eller annat 

sätt kretsar kring lagerhållning och det är det som är kärnan i verksamheten. 

 

Bolaget Speed Logistics består av två affärsområden: Speed Logistics - Region Borås och 

Speed Logistics - Special Operations. Speed Logistics - Region Borås erbjuder avgränsade 

uppdrag inom ett specifikt verksamhetsområde, oftast i form av lagerhållning och plock och 

pack verksamhet. Special Operations erbjuder mera långsiktiga uppdrag med ett högt 

arbetsinnehåll där de ingår mera av ett partnerskap med dess kunder förklarar Stigson (2016-

03-29). Special Operations har två lager i Borås och ett i Göteborg och bemanningsmässigt 

fluktuerar verksamheten kraftigt men på ett ungefär har de 150-200 i bemanning (Stigson 

2016-03-29). 
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Jonas Andersson är operativ chef för Speed Production och har ansvaret för den dagliga 

driften i verksamheten. Speed Production är beläget i Borås några hundra meter ifrån Speed 

Groups huvudkvarter. De tillverkar allt ifrån mindre prototypserier till att tillverka i 

väsentligt större serievolymer, med tillverkning av bland annat kablage, elektronik och 

kretskort. De erbjuder även bearbetning av produkter, såsom limning, sågning och 

lackering. Speed Production är flexibla i sin bemanning då de endast består utav konsulter 

som antingen är inhyrda från Speed Competence eller Speed Professionals (Andersson 

2016-03-21). 

 

4.4 Organisationens styrning 

Speed Group styr sin verksamhet mot deras övergripande målsättningar som fastställs i en 

årlig budget. I denna budget sätts mål för både koncernen i helhet men även för de olika 

dotterbolagen vad gäller försäljning, kostnader och vinstmarginal. Dessa mål mäter de och 

följs upp i månadsvisa ledningsmöten. Tanken är enligt Langelotz (2016-03-18) att när 

månadsbokslutet är klart en bit in på nästkommande månad så visar dessa nyckeltal 

resultatet på de aktiviteter som har genomförts. Langelotz uttrycker det som att ”det blir 

mer en check, en avstämning på hur vi mår egentligen (Langelotz, 2016-03-18). 

 

Budgetmålen som är uppsatta fyller därav som funktion att vara den övergripande målbild 

som verksamheten strävar mot. Denna målbild syftar de att styras mot genom att korrigera 

de avvikelser som uppstår och som avviker från denna målbild. Langelotz förklarar detta 

vidare: 

“Syftet med det hela är ju att vi ska nå våra mål och det vi inte tycker om när vi väl 

stänger böckerna, vi får vårt resultat framför oss med omsättning och kostnader, det 

är en överraskning, alltså antingen att omsättningen inte blev den vi trodde den skulle 

bli, kostnaderna blev som vi inte trodde dom skulle bli. Då står du i en jäkligt jobbig 

situation som du ska förstå själv och förklara för ah koncernledningen eller hela 

vägen upp till styrelsen då. Även om det blir avvikelser i slutet när vi väl får resultatet 

så måste vi vart medvetna om det innan. Då ska det ju vara saker vi inte kan råda 

över, vad de nu kan handla om. Det ska vara ett medvetet beslut bakom detta att – 

ah, vi kunde inte göra nånting, ah, en överraskning är inte trevlig.” (Langelotz, 

2016-03-18).  
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Koncernen har ett övergripande ansvar att styra hela verksamheten men hur de olika 

verksamheterna ska bidra till detta gemensamma mål ligger på respektive dotterbolags 

ansvar. Langelotz (2016-03-18) förklarar att de utgår ifrån bestämda testnivåer som avgör 

om dotterbolagen har mandat att fatta vissa beslut. Om denna testnivå överstigs inblandas 

koncernledningen i beslutsfattandet.  Normalfallet förklarar Langelotz (2016-03-18)  är att 

de personer som står ansvariga för respektive dotterbolag får ett stort ansvarstagande för att 

styra sin verksamhet och har mandat för att agera på de avvikelser som uppstår i 

verksamheten. Med detta påstår han att Speed Group är en decentraliserad verksamhet och 

de rör sig mot att bli än mer decentraliserade. Han beskriver att de drivs mot en utveckling 

där dessa testnivåer går allt längre ner i verksamheterna vilket innebär att lägre uppsatta 

medarbetare har mandat att fatta beslut som de inte fått möjlighet att göra tidigare. På frågan 

vad han anser att pulsmötet kan ha för inverkan på decentraliseringsgraden i organisationen 

svarar han att det är intressant att tänka i de banorna. Langelotx (2016-03-18)  beskriver att 

pulsmötena mycket väl kan leda till ökad decentralisering med förflyttning av vissa typer 

av beslutsfattande ner i hierarkin. Pulsmötesstrukturen är ett sätt att sprida förståelsen kring 

verksamheten genom hela organisationen och denna effekt kan skapa möjligheter till ökad 

decentralisering förklarar Langelotz (2016-03-18).   

 

Deras arbete med att fastställa budgeten visar också tecken på decentralisering i 

verksamheten. För att styra verksamheten mot övergripande mål förklarar Langelotz (2016-

03-18)  att det är viktig att dessa mål är verklighetsförankrade. Därav anser han att det är 

väsentligt att involvera chefer och mellanchefer i de olika dotterbolagen för att göra 

budgeten så relevant som möjligt. Speed Groups budgetprocess kan förklaras som en iterativ 

process med involvering av både koncernledning och de olika dotterbolagen. 

Utgångspunkten vid framtagandet av budgeten är strategin och verksamhetsplan för 

koncernen i helhet. Denna bild konkretiseras i budgeten med de tre övergripande 

nyckeltalen som dotterbolagen förväntas leva upp till (försäljning, kostnader och 

vinstmarginal). Vad som krävs för att nå dessa mål i form av exempelvis strategiska 

positioneringar, investeringar och geografiskt fokusering för verksamheten diskuterar 

ansvarstagare i de olika dotterbolagen för att sedan komma med ett 

budgetförslag.  Koncernledningen gör sedan bedömningen om budgeten är rimlig och om 

tillräckligt med resurser är att tillgå för att klara av de förslag på hur de ska möta 

budgetmålen (Langelotz, 2016-03-18). Om inte, diskuteras dessa igenom med de olika 

dotterbolagen. 
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4.4.1 Styrning med KPI:er 

Langelotz (2016-03-18)  beskriver att de avser att styra verksamheten mot sina övergripande 

mål med hjälp av KPI:er som kan signalera om de övergripande målen är i linje eller ej. Ett 

mer aktivt och gemensamt arbete med KPI:er är däremot relativt nytt för organisationen och 

de befinner sig i ett implementeringsstadie där de tittar på vilka KPI:er de har möjlighet att 

få fram ur deras olika datasystem och vilka av dessa som sedan är lämpliga för att ge en 

korrekt bild över vad som de anser är viktigt att följa (Langelotz 2016-03-18).  

 

Ur intervjuer med Stigson och Andersson har det visat sig att de styr sina respektive 

verksamhet utifrån KPI:er sedan en tid tillbaka. Arbetet med KPI:er på den operationella 

nivån i de olika dotterbolagen har med andra ord funnits sedan tidigare, men inte på 

koncernnivå. Stigson (2016-03-29) beskriver exempelvis i sin intervju att det är budgeten 

som är det slutgiltiga finansiella målsättningen för hans verksamhet. Med det sagt menar 

han att budgeten inte är något han kan styra på utan att det krävs en nedbruten information 

i form av KPI:er för att kunna styra och utifrån dessa KPI:er vet han om budgeten senare i 

månadsbokslutet kommer vara i linje eller ej förklarar han. Han uttrycker, likt Langelotz 

tidigare att budgeten är ”mera av en checkpunkt i slutändan. Jag styr på mina KPI:er” 

(Stigson 2016-03-29). Andersson (2016-03-21) förklarar även han att han inte kan styra 

med hjälp av budgeten. Deras verksamhet förklarar han är så pass slagig att det inte på ett 

rättvist sätt går bedöma prestationerna på kort sikt med hjälp av en budget. De har istället 

ett behov av att se på sina processer och mäta sin verksamhet med hjälp av 

prestationsmätningar, som är aktuella och visar hur företaget faktiskt presterar mot sin 

förmåga och mot sina åtaganden mot kunden (2016-03-21). 

 

För att få mer information kring arbetet med KPI:er på en övergripande nivå för hela 

koncernen intervjuades företagets COO Pontus Björkman. Han beskriver att de nu befinner 

sig i en situation där de ser över möjligheterna att rent tekniskt få fram informationen som 

krävs för de KPI:er de vill följa. Problemet har varit att det har varit en otydlighet vad som 

kan utnyttjas av deras affärssystem och att olika information ligger i olika 

informationssystem. Deras problem har därav till stor del varit tekniska som ledit till att de 

fått göra temporära lösningar för att få fram informationen kring det som mäts (Björkman 

2016-03-30). Detta stadie håller på att slutföras nu så att de sen ska kunna gå in mer på den 

praktiska tillämpningen och hur allt ska hänga ihop i företagets styrning. De har därav inte 

kommit till det stadie då de konkretiserat hur styrningen med prestationsmätningar ska 



  
 

 

45 

hänga ihop inom koncernen och hur detta sedan ska kommuniceras på olika nivåer. Det 

finns en tanke förklarar Björkman (2016-03-30), att underliggande Performance Indicators 

som mäts i de olika verksamheterna ska leda fram till de övergripande KPI:erna och 

visualisera detta i ett pilträd med KPI:erna i trädkronan. Denna tanke finns där men den är 

inte dokumenterad och arbetssättet är inte implementerad ännu förklarar han. Detta då de 

återigen behöver se över möjligheterna vad de kan göra innan de konkretiserar hur de ska 

styra med dessa mätningar. (Björkman 2016-03-30). 

 

Björkman (2016-03-30) är medveten om att chefer i de operationella verksamheterna har 

kommit mycket längre i arbetet med KPI:er och PI:er än vad koncernledningen har gjort. 

Speciellt inom Production och Logistics då den traditionen och behovet av att mäta 

verksamheten för att kunna styra har funnits sedan länge. Denna mognad vill de få upp hela 

vägen till koncernnivå då de nu kan prioritera att mäta verksamheten och lägga mer tid på 

att utveckla deras system så att detta blir möjligt. Johansson (2016-03-23) uttrycker sin syn 

på styrning på olika hierarkiska nivåer och menar på att koncernledningen måste på samma 

sätt som de olika dotterbolagen vara tydliga med vad de anser vara viktigt och hur dessa ska 

mätas med KPI:er. Utan att de gör denna bild klar ”blir allt bara mystiskt” (Johansson 2016-

03-23). Med denna mystik bildas därmed ingen tydlig bild över varför de utför de mätningar 

de gör på lägre nivåer i organisationen förklarar han. “Den röda tråden börjar arbetas 

fram” (Björkman 2016-03-30) och de har nu på ett gemensamt sätt påbörjat arbetet inom 

hela organisationen i sättet de mäter och kommunicerar prestationsmätningar förklarar 

Björkman (2016-03-30). 

 

4.4.2 Mot ökad styrbarhet genom prestationsmätningar och pulsmötesstrukturen 

Historiskt sätt har Speed Group och dess dotterbolag inte styrt verksamheten med 

prestationsmätningar på ett systematiskt sätt. Det har istället varit värderingsstyrt då det lilla 

företaget Speed haft en enorm tillväxt, en stark affärsplan och en förmåga att knyta nära och 

gynnsamma kundrelationer. Behovet har därför inte funnits tidigare till att mäta 

verksamheten på ett strukturerat sätt förklarar Johansson (2016-03-23). Björkman (2016-

03-30) förklarar även han att de på koncernnivå inte har prioriterat prestationsmätningar 

tidigare då fokus har legat på andra områden när de haft en hög tillväxttakt. Samtidigt 

förklarar han att det även har det varit svårt att mäta verksamheten och styra på dessa tal på 

ett tillfredställande sätt under en såpass hög tillväxt. Johansson (2016-03-23) beskriver att 

de nu vuxit sig större och deras behov till att kunna styra verksamheten har ökat. ”Vi måste 
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börja liksom få den här styrbarheten, nu är vi så många så vi kan inte springa åt olika håll” 

(Johansson 2016-03-23). 

 

För att uppnå denna styrbarhet är standardisering en otroligt viktig byggsten enligt 

Johansson 2016-03-23). För många är standardisering ett obehagligt ord som inskränker på 

medarbetares förmåga till att vara flexibel och att de upplever att de fråntas deras egna 

konstnärliga frihet att göra som individen själv vill förklarar Johansson (2016-03-23) För 

att uppnå effektivitet krävs det grundplattformar och standardisering är en av dem som 

främjar flexibiliteten och inte tvärtom konstaterar Johansson (2016-03-23).  

 

“Så min förståelse är alltså att standardisering ger styrbarhet och styrbarhet 

ger flexibilitet. Det är först när du vet dina storheter i verksamheten, och du 

har liksom en kontroll över saker och ting som du faktiskt kan börja styra, och 

när du kan styra så blir du faktiskt flexibel, då blir du ju faktiskt så som du 

har tänkt. Än att folk springer på dig och det blir lite vad det blir” (Johansson 

2016-03-23). 

 

Johansson (2016-03-23) förklarar vidare att de inte vill luta sig tillbaka och hoppas på turen 

för att de ska gå bra. Att få denna styrbarhet genom att börja mäta på ett standardiserat sätt 

kommer företagets förmåga att uppnå sina mål vara i deras händer och inte baserat på turen 

(Johansson 2016-03-23).  

 

För att kunna styra mot uppsatta mål är ordet rörelse central förklarar Johansson (2016-03-

23). Han uttrycker det såhär: 

 

“Och ordet rörelse är för mig är extremt viktigt. För om du vill liksom förflytta dig 

från en baseline till ett framtida läge då är ju rörelsen dit det viktiga, eller hur? Och 

den ska du ju på något sätt kunna styra, för återigen det får ju inte vara turen som 

gör att du hamnar någonstans, du kan lika gärna ha otur” (Johansson 2016-03-

23). 

 

För att kunna styra denna rörelse menar Johansson (2016-03-23) att det är viktigt att kunna 

finna de aktiviteter som ligger bakom utvecklingen av en Key Performance Indicator och 

därmed rörelsen mot målsättningarna för verksamheten. Det är det som deras 

implementerade Performance Indicators nu syftar att visa. Att aktiviteter kan följas på ett 
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standardiserat sätt genom hela organisationen för att styra verksamheten i önskad riktning 

mot deras målsättningar (Johansson 2016-03-23). 

 

Vad som nu har sker i organisationen är att de börjat mäta prestationer och att det görs på 

ett standardiserat sätt. De vill kunna styra och därmed kontrollera rörelsen mot uppsatta mål 

genom att använda olika typer av mått. Ur intervjun med Johansson framgick att deras 

förändring handlar om något större än att endast implementera mätningar och kommunicera 

dessa på ett standardiserat sätt. Vad som egentligen syftas att implementeras är en 

gemensam förståelse och ett sätt att tänka. Nedan återberättas det exempel Johansson ger 

på det sätt de avser att styra sin verksamhet på genom prestationsmätningar:  

 

“KPI:n är ju en aggregerad form av data som du först ser när du ser en trend över 

tiden. Om man har ett BMI på 28 och man vill gå ner till 25, kan man mäta det varje 

dag? Kan man liksom, kan man ta BMI som en Performance indicator? Nej. BMI är 

ju ett sammansatt mått, så BMI:n kan man kanske mäta på månadsbasis för den är 

trögrörlig. Man skulle kanske kunna ha en baseline på 28 och en position på 25 om 

ett halvår och sen fundera på vad är det som gör att jag påverkar BMI? Ah men det 

är, jag tränar, hmm, jag sätter upp ett mål att jag tränar en gång om dan, att jag 

tränar minst en timma, att jag tränar på ett visst sätt, vad jag äter och så vidare. Så 

hittar du några sånna här och det kopplar du dina Performance indicators. Ah du 

träna inte? Vad berodde det på? Då kommer ju den här processen in: Vad beror det 

på, vi har en avvikelse signalerad. Jag har hittat en förbättring nu, jag kan träna på 

ett smartare sätt – ah bra! – Då bygger du hela strukturen så som jag är tränad” 

(Johansson 2016-03-23). 

 

Det är detta sätt att tänka och arbeta som nu avses att implementeras i verksamheten. De har 

inte kommit till de stadie de vill ännu och Johansson (2016-03-23) förklarar att denna 

förändring tar tid. Han förklarar även att utmaningen inte ligger i det tekniska och att 

medarbetare börjar mäta och kommunicera olika aspekter i verksamheten. Den stora 

utmaningen är att sprida en gemensam förståelse varför detta görs. Varför de behöver 

standardisera sättet de mäter och kommunicerar i sin verksamhet och varför det är viktigt 

att sträva mot lean.  
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4.5 Pulsmötet  

Får att få en större inblick i Speed Groups styrning med prestationsmätningar och hur dessa 

kommuniceras intervjuades Kärvegård, utvecklingsansvarig för den praktiska 

användningen och mötesledare av dagliga pulsmöten i organisationen. Vi kom genast in på 

varför kommunikation av prestationsmätningar i pulsmöten är viktig i företagets styrning. 

 
”Det man mäter och har kommunikation om är sånt som är viktigt i verksamheten 

för att det ska rulla på. Då vill vi göra detta på ett strukturerat sätt för att få ut dem 

delarna då som är viktiga, rätt sak på rätt ställe, rätt person jobbar med rätt saker, 

vi vet våra nyckeltal, vi vet våra mätningar och vi kommunicerar med ett tydligt 

standardiserat språk” (Kärvegård 2016-03-17). 

 

Kärvegård (2016-03-17) beskriver att han ser pulsmötet som hjärtat i Speed Groups styrning 

och även i deras lean transformation. Han uttrycker även att pulsmötet utgör det operativa 

verktyg som ska föra organisationen i sin resa mot lean. Genom detta forum avses denna 

vision att införlivas men bakom detta handlar deras förändring även mycket om att utbilda 

människor i organisationen. Både Kärvegård och Johansson betonar deras satsning på att 

utbildning inom organisationen för att implementera ett teoretiskt tänkande. Dessa 

utbildningar berör områden inom kommunikation, ledarskap och lean där medarbetare på 

koncernnivå och på den operativa nivån på olika sätt får ta del av dessa utbildningar. Dessa 

utbildningar sker främst via Speed Education vilket fyller en viktig funktion för att sprida 

denna kunskap och sätt att tänka (Johansson 2016-03-23).  

 

Johansson (2016-03-23) beskriver att det är enkelt att implementera prestationsmätningar 

och slänga ut dessa till de som avser att använda information. Detta är inte utmaningen de 

ställs inför och det är inte heller så de avser att detta ska ske. Vad Johansson (2016-03-23) 

poängterar är att de måste få ut en förståelse varför de ska mäta och kommunicera dessa i 

pulsmötet så att detta kan utvecklas vidare. Mötesdeltagarna får därmed vara med i 

framtagningen av vilka mått deras respektive verksamhet ska styra med och kommunicera 

i pulsmötet för att implementera denna kunskap så att de senare kan forma mötet till att både 

kommuniceras effektivt och använda rätt typ av mätningar. Efter genomförd observation av 

ett av dessa möten framgick det tydligt medarbetarnas involvering i hur dessa möten ska 

utformas. De fick ge sina synpunkter på hur mätningarna visualiserades på mötestavlan och 

kom med förslag på hur de vill att denna visualisering ska förbättras. Vad Johansson (2016-

03-23) även vill påpeka är att allt eftersom de använder dessa mätningar i pulsmötet ser han 
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att de alltmer börjar diskutera kring de mätetal de använder och att börjar ifrågasätta sättet 

de mäter sin verksamhet för att finna en bättre uppsättning av prestationsmått de kan 

använda sig av.  

 

Speed Groups resa mot att bli en leanorganisation handlar mångt och mycket om att 

standardisera processer för att aktivt tänka på att driva ut slöserier på ett effektivt sätt. I 

denna förändring vill de nu med samlat grepp även standardisera det sätt de kommunicerar 

(Kärvegård 2016-03-17). 

 

”Vi vill standardisera. De här mötena är ett sätt att mäta upp eller göra en 

standard kan man säga på mötesstrukturen då” (Kärvegård 2016-03-17).  

 

4.5.1 Pulsmötets kärna – snabb kommunikation kring avvikelser 

Pulsmötet äger rum på daglig basis på Speed Groups högkvarter i Borås kl. 09:00. I detta 

möte samlas ansvarstagare ifrån de olika dotterbolagen samt representanter ifrån övrig 

koncernledning (Langelotz 2016-02-22). Tanken med detta möte är att det ska hållas snabbt 

och vara i maximalt 15 minuter. 

 

”Ett möte ska inte vara allmänt och generellt utan det ska va kort och 

fokuserat” (Kärvegård 2016-03-17). 

 

Vilka aspekter som ska kommuniceras på mötet bestäms utifrån en förutsatt agenda. Denna 

agenda innehåller de prestationsmätningar som de olika dotterbolagen följer på daglig basis. 

De mätningar som ska fokuseras på i detta pulsmöte är dem som avviker från sin målbild, 

inte de som är i linje med förväntningarna. Detta upplägg görs för att mötesdeltagarna ska 

kunna fokusera på det som avviker för att kunna lyfta vilka åtgärder som behöver vidtas för 

att korrigera avvikelsen (Kärvegård, 2016-03-17). Han förklarar vidare att utrymme inte 

finns för problemdiskussioner i detta möte, då det hade gjort det omöjligt att hålla mötet 

under 15 minuter. Att Speed Group är väldigt problemlösnings orienterat beskriver 

Kärvegård (2016-03-17) har varit en stor utmaning och något de jobbat med att tränga bort 

i pulsmöten. 
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4.5.2 Pulsmötesstrukturen 

I Speed Groups interna styrdokument är pulsmötesstrukturen illustrerad, vilken visas i figur 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som figuren visar byggs kommunikationen underifrån där informationen eskalerar uppåt i 

hierarkin fram tills det övergripande pulsmötet för ledningen kl 09:00. Informationen som 

tas upp på detta möte är därav redan insamlad genom tidigare aktiviteter. Kärvegård (2016-

03-17) förklarar att dessa underliggande möten sker på antingen två eller tre hierarkiska 

nivåer under dagen, beroende på dotterbolagens organisationsstruktur. Production och 

Logistics – Special Operations har två underliggande möten innan det övergripande 

pulsmötet kl 09:00 medan Competence och Professionals är av en plattare organisation och 

har på grund av detta endast ett möte innan det övergripande pulsmötet. Information om 

eventuella avvikelser identifieras och kommuniceras i nästa steg uppåt i 

kommunikationsprocessen om de anses vara relevanta för att tas vidare till nästa nivå 

(Kärvegård, 2016-03-17).   

 

Det som tas upp i respektive möte ska vara relevant på den nivån som informationen 

kommuniceras förklarar Kärvegård (2016-03-17). Detta är en väsentlig aspekt som måste 

beaktas för att samtliga möten i pulsmötesstrukturen ska hållas effektivt och vara givande. 

Han menar på att ansvarstagare i form av chefer och stödfunktioner är representerade på de 

olika nivåerna för att kommunikationen ska vara adresserbar till de som deltar i mötet eller 

(Figur 3 – Pulsmötesstrukturen) 
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att det ska finnas en tydlighet i vem man ska få tag i för att diskutera den avvikelse som 

dykt upp vidare.  

 

Andersson (2016-03-21) menar att den informationen som lyfts måste vara intressant för de 

övriga mötesdeltagarna Han uttrycker sig som följande: 

 

”Jag ser ingen anledning att rapportera bara för att rapportera, det ska ju 

adresseras dit du har nytta med det, annars är det bara ett slöseri”(Andersson 

2016-03-21). 

 

På det övergripande pulsmötet förklarar Andersson (2016-03-21) även att det inte ligger i 

de övriga mötesdeltagarnas intresse av att höra eventuella lösningar för bolagsspecika 

problem.   

 

“Man vill ju inte stå där och börja prata lösningar för Production specifikt när det 

sitter både bemannings- och logistikpersonal med som inte är intresserade av dem 

frågorna egentligen. Utan hittar man en möjlig lösning eller har något som behöver 

diskuteras så säger man det att då kontaktar vi varandra efteråt och så kör vi” 

(Andersson 2016-03-09).  

 

4.5.3 Pulsmötets syfte och användning 

”Pulsmöte har till syfte att fånga upp aktiviteter/avvikelser i verksamheten. Pulsmötena 

skall vara max 15 minuter och fånga upp korta såväl som långa aktiviteter/avvikelser” 

(internt styrdokument). Ur samma interna styrdokument går även att utläsa att deltagarna i 

dessa pulsmöten är arbetsgruppen, vilket är utifrån intervjun med Kärvegård (2016-03-17) 

olika ansvarstagare baserat på vilken hierarkisk nivå pulsmötet hålls. Det är även 

dokumenterat att pulsmötena är avsedda att hållas vid bestämda tider och platser i 

verksamheten och att de ska hållas efter en förutbestämd agenda för att hållas så effektiva 

som möjligt (internt styrdokument). Det finns därav en tydlig idé kring vad dessa möten 

syftar till, vad fokus ska ligga på i dessa möten, vilka typer av personer som ska delta samt 

hur länge mötet avses att vara.  

 

De mötesdeltagare vid pulsmötet på ledningsnivån kl. 09:00 som har intervjuats har fått 

beskriva sin uppfattning kring varför dessa pulsmöten hålls och vilka effekter det kan ha på 

organisationen. Andersson (2016-03-09) anser att syftet är att få ett gemensamt 
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Groupperspektiv så att fokus ligger på att prestera utefter det som är bäst för helheten och 

inte suboptimera.  

 

“Det är detta pulsmötet är till för, att kunna se vad vi kan hjälpa varandra 

med och hur vi fördelar och tar tag i det som är mest kritiskt för bolaget” 

(Andersson 2016-03-09). 

 

Om det exempelvis skulle vara så att Production har en kompetensbrist som de signalerar 

på mötet så kan Competence eller Professionals snabbt få reda på detta och se över sina 

möjligheter att hjälpa till med bemanning förklarar Andersson (2016-03-09). Samtidigt så 

kan det även uppstå situationer då Production har får många i bemanningen samtidigt som 

Logistics – Special Operations är i behov av resurs som då de kan använda förflytta. Enligt 

Andersson (2016-03-09) är det denna bemanningsfråga som de kan dra stor nytta av 

varandra och en fråga som alla bolag som deltar i pulsmötet kl. 09:00 delar gemensamt 

(Andersson 2016-03-09). 

 

Kärvegård (2016-03-17) beskriver att pulsmötena ger en helhetsbild över organisationen 

och en stärkt förmåga att se om de går åt rätt håll, att de klarar av att leverera mot kund och 

driva ut slöserier i verksamheterna. Han beskriver vidare att pulsmötesstrukturen är ett sätt 

att minimera slöserier på ett strukturerat sätt.  

 

Stigson (2016-03-29) beskriver att mötets syfte och dess fördelar är:  

  

”att snabbt kunna identifiera och agera på avvikelser som riskerar verksamheten. 

Och att ge snabb information om händelser av allvarligare art i verksamheten  som 

folk har behov av att veta” (Stigson, 2016-03-29). 

 

Langelotz (2016-02-22) beskriver syftet i ett bredare perspektiv: 

 

“I grund och botten är det ju väsentligt för överlevnad. Vi måste mäta, vi måste förstå 

vad vi mäter och vi måste ha en gemensam syn på vad det är vi mäter och vad vi styr 

emot. Vi jobbar med målstyrning och då måste alla förstå vilka mål vi har, var vi 

befinner oss idag och vilka actions vi måste ta för att styra mot målet. Det är syftet 

med varför vi har startat det här förändringsarbetet” (Langelotz 2016-02-22). 
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Langelotz (2016-03-18) förklarar i en senare intervju att det övergripande syftet med 

pulsmötena är att organisationen ska nå sina mål. Som namnet på mötet avslöjar så är det 

den aktuella pulsen de vill känna av i de olika verksamheterna och därigenom även för 

koncernen som helhet (Langelotz, 2016-03-18). Att de gemensamt kan samlas på morgonen 

och tillsammans komma fram till vad som ska göras för att komma på banan och hur 

avvikelser från de aspekter som tas upp på mötet ska åtgärdas. 

 

”Samtidigt är det naturligtvis så att det blir ett kraftfullt verktyg på det sättet att alla 

som är berörda, alla som är ansvariga från verksamheterna, dom finns ju i 

pulsrummet, så alla får samma information, alla får samma uppfattningar om, om 

läget, alla får samma förhoppningsvis förståelse för vilken handling vi måste vidta 

när vi går ut från rummet. Och så händer det någonting, och förhoppningsvis kan 

man komma tillbaka dagen efter och visa på att avvikelsen som togs upp igår har 

rättats till, ah, nu tar vi nästa sak vi får ta tag i” (Langelotz, 2016-03-18). 

 

Gabrielsson (2016-03-18) beskriver pulsmötet som ett verktyg för att få en tydligare bild 

över hur verksamheterna ligger till och mår: ”Man får en helt annan inblick i 

verksamheterna i bolagen och jag tror också att det bidrar att vi kan se med helhetshatten 

på verksamheten” (Gabrielsson 2016-03-18).  Hon beskriver även att det är ett sätt för 

koncernledningen att få en närmare kontroll för verksamheterna då de får en tydligare 

inblick i vilka problem som uppstår och hur dessa åtgärdas. Genom daglig kommunikation 

i pulsmöten möjliggörs denna dagliga insyn anser Gabrielsson (2016-03-18). Hon hävdar 

även att pulsmötet kan lösa många problem vad gäller tvetydigheten mellan bolagen. Ibland 

kan de olika bolagen uppfatta situationen som olika och detta möte gör det möjligt att på 

daglig basis få möjlighet att prata med varandra och göra det tydligt vad som faktiskt gäller. 

Detta anser hon skapar möjligheter att ta vara på eventuella affärsmöjligheter mellan 

bolagen, att de kan förflytta personal dit de efterfrågas och att detta kan ske snabbt som 

resultat av att detta framgår ur pulsmötet. En affärsmöjlighet som inte hade kunnat tas 

tillvara om de hade kommunicerat dessa möjligheter med en lägre frekvens menar hon. 

 

Gunnarsson (2016-03-18) lyfter även hon fram sina tankar kring pulsmötets syfte: 

 

”Det är lätt när man jobbar i ett bolag att bry sig om sitt bolag. Här öppnar det ju 

upp egentligen för en diskussion mellan egentligen alla bolag. Att jag vet, ahmen så 
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här går det för Production, såhär går det för Logistics och jag som är ansvarig kan 

ju också få informationen att okej det är en ny affär på gång, det innebär att då 

behöver jag kanske ta höjd internt för att anställa fler folk. Så det ger liksom en signal 

om hur vår verksamhet går. Och det är ju jätte, jätteviktigt och värdefullt” 

(Gunnarsson, 2016-03-18). 

 

För att tydliggöra varför de kommunicerar i dessa pulsmöten summeras dessa syften som 

ovan identifierats i tabell 2 nedan: 

 

Pulsmötets syften 

Identifiera och åtgärda avvikelser 

Hjälpa varandra 

Närmare kontroll och inblick 

Få en gemensam helhetsbild av verksamheten 

Nå övergripande målsättningar 

 

 

4.5.4 Pulsmötet som en tydlig kommunikationsplattform 

I och med pulsmötesstrukturen har kommunikationen i organisationen blivit tydligare och 

den fungerar som kommunikationsplattform där information kan föras vidare på ett tydligt 

och strukturerat sätt. Detta i jämförelse med tidigare sätt att kommunicera som var mer av 

ad hoc där de själva fick maila eller ringa de nyckelpersoner de behövde få tag i för diverse 

frågor (Kärvegård 2016-03-17). 

 

”Idag får du en tydligare kommunikationsväg egentligen. Där redan på mötet kan 

någon annan säga – ta kontakt med den personen så får du svar direkt – för någon 

står på mötet som vet lite mer, man jobbar mer i ett team, man kan lösa problemen 

tillsammans, jämfört med hur det gick till förut: då satt man och löste problem själv 

kanske, idag kan man också kommunicera på ett annorlunda sätt och det är det vi ser 

är viktigt alltså att alla i verksamheten vet att dom här tidspunkterna finns och då 

har man också med sig input till dem tidspunkterna. Vi får alltså en bättre 

kommunikation på alla nivåer genom att jobba på detta sätt” (Kärvegård 2016-03-

17) 

 

Stigson (2016-03-29) förklarar även likt Kärvegård att kommunikationen tidigare vad ad-

hoc där de fick i egen kraft komma i kontakt med relevanta personer för att diskutera olika 

(Tabell 2 – Pulsmötets syften) 
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aspekter. Han anser även såsom Kärvegård att det blivit en tydligare plattform och att det i 

den meningen har blivit en mer formaliserad kommunikation inom organisationen.   

 

”Om det var nått som skulle kommuniceras så var det genom dom kanalerna vi har 

det vill säga genom att berätta för dom du träffar, söka upp dom som du tror behöver 

informationen eller skicka mail. Nu blir det mera av en plattform då som du kan 

använda som flera funktioner som man kanske annars hade missat. (…) Jag tycker 

ju, har du kommunicerat något på pulsmötet så ska det ses som att nu har den 

informationen formellt kommit fram, det vill säga det är ju skillnad att säga nånting 

till någon i en korridor. Så att ja, det blir ju en formell plattform för kommunikation 

där du faktiskt då borde komma fram efteråt och säga: Ahmen det här pratade vi ju 

om på pulsmötet!” (Stigson 2016-03-29). 

 

Gabrielsson (2016-03-18) anser att det blivit tydligt var och när de ska rapportera sina 

prestationsmätningar genom införandet av detta pulsmöte. Enligt Andersson (2016-03-21) 

har det blivit en tydligare kommunikation mellan koncernledningen och den operativa 

verksamheten i Production. Att de genom en tydlig plattform kan kommunicera dagligen 

för att minska oron kring hur det går. 

 

”Man kan informera ledningen lite mera löpande om det är några problem å sånt. 

För innan var det mycket flera olika som ringde å fråga hur har det gått, ligger vi på 

banan,  ligger vi efter,  når vi det resultat,  är det si eller är det så, så en massa 

analyser och fram och tillbaka. Nu rapporterar vi det löpande så dom vet ungefär 

hur det går. Dom vet inte exakt, dom har inte siffror å sånt men dom vet, ah men nu 

har det vart störning eller nu har det gått jättebra den här månaden, då kan dom 

känna sig lite tryggare så slipper man en del kringspring som det var innan då” 

(Andersson 2016-03-21). 
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4.6 Vad som kommuniceras i pulsmötet 

I figur 4 nedan visas en avspegling av pulsmötets mötestavla när observationerna 

genomfördes: 

 

 

De punkter som illustreras på tavlan utgör de prestationsmätningar som de kommunicerar i 

detta pulsmöte. Denna har som berördes tidigare utvecklats tillsammans med 

mötesdeltagarna, både vad gäller vad som ska kommuniceras och hur detta ska visualiseras 

på mötestavlan (Kärvegård, 2016-03-17). Vad de olika aspekterna som tas upp på tavlan 

kallas skiljer sig åt mellan de chefer som presenterar informationen under mötet. Vissa 

kallar det för Key Performance Indicators och andra för Performance Indicators, men 

gemensamt är att de alla är överens om att det är prestationsmätningar som de 

kommunicerar dagligen. Men hänvisning till mötestavlan skiljer sig prestationsmätningarna 

åt, vad gäller typ av mått och sättet måtten är visualiserade. Nästkommande tre avsnitt 

återger dessa prestationsmätningar för att redogöra vilka prestationsmätningar som Speed 

Group kommunicerar i dessa pulsmöten. 

 

(Figur 4 – Mötestavlan) 
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4.6.1 Prestationsmätningar i Speed Competence och Speed Professionals 

 

Antal utbokade 

Detta mått visar hur många personer som är ute på uppdrag hos externa eller interna kunder. 

Dessa personer genererar en inkomst till företaget och detta mäts då genom antal utbokade 

(Gabrielsson, 2016-03-18). Gunnarsson (2016-03-18) förklarar antal utbokade visar hur 

många som är utbokade för verksamheten dagligen. Detta mått finns det en målnivå för 

utifrån budgeten som är satt för verksamheten. Denna budget har ett mål för försäljning och 

för att göra detta begripligt på daglig basis förklarar Gunnarsson (2016-03-18) att det är 

enklare att prata i antal, alltså hur många personer som ska vara utbokade för att 

verksamheten ska vara i linje med budgeten.  

 

Antal Obokade 

Antal obokade kallar de även för mellan uppdrag (MU) och detta mått mäter hur många 

personer som är mellan två uppdrag, det vill säga, om de inte är utbokade under den 

specifika dagen som mätningen utförs. Personer som är MU genererar inga intäkter men 

innebär samtidigt en kostnad i form av lön (Gabrielsson 2016-03-18). Gunnarsson (2016-

03-18) förklarar att deras anställda följer den lön som finns på arbetsplatserna de befinner 

sig på för tillfället och när anställda inte har ett uppdrag betalar Speed ut en garantilön med 

8 timmar lön trots att de inte arbetar.  

 

Antal sjuka 

Gabrielsson (2016-03-18)  beskriver att likt måttet antal obokade så innebär antal sjuka en 

kostnad för företaget om den siffran stiger. Gunnarsson (2016-03-18) beskriver även hon 

att antal sjuka innebär en kostnad för bolaget. En sjuk anställd innebär förlorad intäkt med 

att kostnaden kvarstår i form av sjuklön. Denna kostnad kan inte debiteras kunden. Antal 

sjuka mäts enligt Gabrielsson (2016-03-18) inte endast ur kostnadssynpunkt utan det ligger 

på deras ansvar som arbetsgivare att fokusera på sjuktalen och fokusera på hur de anställda 

mår. Gabrielsson (2016-03-18) beskriver att de självklart vill ha en välmående personal och 

att de jobbar med friskvård, uppföljningssamtal och den typen av aktiviteter för att se till att 

personalen är välmående. 

 

Antal ej tillsatta positioner 

Detta mått påvisar förmågan att leverera personer som dess kunder har behov av. De 

personer som ej är tillsatta skulle kunnat generera inkomst om de haft förmågan att möta 
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kundens krav. Om exempelvis kunden kräver 20 personer och de bara kan leverera 10 från 

Competence eller Professionals, då är antalet ej tillsatta positioner 10 förklarar Gabrielsson 

(2016-03-18). 

 

I grunden speglar dessa fyra prestationsmått i den budget som är satt för respektive region 

för de olika bolagen förklarar Gunnarsson (2016-03-18). Hon beskriver att det i grunden 

visar på de övergripande målsättningarna de har utsatta i budget. Antal utbokade är ett mått 

som speglar intäktssidan medan de övriga tre måtten speglar de kostnader som är 

budgeterade för verksamheten, översatt i mer greppbara siffror på daglig basis (2016-03-

18). Historiskt har Competence och Proffesionals inte utfört mätningar i stor utsträckning 

förklarar Gabrielsson (2016-03-18). Hon menar att dessa mått är framtagna baserat på den 

budget verksamhetschefen för Competence och Proffesionals i Borås har tagit fram. Från 

denna budget kan olika mätningar brytas ner per region och formas till mätningar som är 

mer hanterbara och lättare att förstå innebörden av. De kan nu se exempelvis hur många 

mellan uppdrag eller antal sjuka som är grönt, det vill säga är i linje med uppsatt budget 

(Gabrielsson 2016-03-18). Både Gabrielsson (2016-03-18) och Gunnarsson (2016-03-18) 

benämner dessa mått som deras KPI:er. 

 

Tillbud  

Tillbud är något som samtliga verksamheter mäter och kommunicerar på daglig basis. Detta 

för att kunna kontrollera om något har hänt under innevarande eller föregående dag, både 

hos intern och extern kund förklarar Gabrielsson (2016-03-18) Stigson (2016-03-29) 

förklarar att detta är viktigt att följa upp så att de tätt inpå kan få information kring olycksfall 

eller liknande i verksamheterna. Andersson (2016-03-09) förklarar att det är positivt att få 

en övergripande kontroll över eventuella arbetsrelaterade skador. 

 

4.6.2 Prestationsmätningar i Speed Production 

 

Flödet 

Samtliga prestationsmätningar som Production kommunicerar i pulsmötet är en 

översättning av företagets två övergripande KPI:er: Leveransprecision och leveranskvalitet. 

Dessa har båda en målsättning på 100 % och speglar hur väl de kan leverera inom rätt tid 

och i rätt kvalitet i sina kundåtaganden. Dessa målsättningar mäter de dagligen i sina 

processer. Om de inte kan leverera rätt mängd i rätt kvalitet och i rätt tid innebär detta en 

avvikelse i den process som avvikelsen uppstått. Deras processer visualiseras i deras första 
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punkt på pulsmötet; Flödet. Avvikelser som uppstår baseras på siffror då de kan kvantifiera 

vad som krävs i respektive process för att producera den volym de har inplanerad. Vad som 

avgör om detta anses som en allvarlig avvikelse eller inte, och i sin förlängning om det ska 

rapporteras på pulsmötet grundas i siffrorna men bedöms subjektivt (Andersson 2016-03-

21). Andersson förklarar detta vidare:  

 

”Man kan inte bara titta på siffrorna, man måste förstå vad det påverkar, ah men nu  

har ytmonteringen stannat det innebär att vi inte kommer få ut dom här tusen, det 

innebär att vi kommer stanna till här – då flaggar jag det, men man kan inte ha en 

sån fast mätning eftersom det är sån jättestor variation i produkterna och dom ser så 

olika ut, det blir en bedömning där. Man kan inte sätta ett hårt maxtak (…) Man 

måste ha lite känsla i det man rapporterar (Andersson 2016-03-21). 

 

Vad Production rapporterar under flödet är inte siffrorna utan orsaken bakom avvikelsen. 

Om det exempelvis har uppstått en avvikelse i ytmonteringen så markeras denna process 

med ett svart kryss på tavlan och en kort notis varför detta uppstått noteras bredvid 

(observationer). Andersson (2016-03-21) beskriver att alla typer av avvikelser kan tas upp 

under denna punkt, sålänge de påverkar verksamhetens olika processer. 

 

Ej tillsatta tjänster 

Ej tillsatta tjänster innebär om de har lagt en beställning på en konsult internt från 

Competence eller Professionals men att den inte har tillsatts ännu. Om en avvikelse uppstår 

ser alla mötesdeltagare detta då det registreras på mötestavlan förklarar Andersson (2016-

03-09). Detta visualiseras med det antal som för stunden ej är tillsatta (observationer). 

 

Temperaturtagning i verksamheten 

Denna punkt utgörs av två mätningar, en för tjänstemannasidan och en för kollektivsidan, 

och speglar arbetsbelastning inom företaget (Andersson 2016-03-09). Han förklarar att en 

normalbelastning visualiseras med en trea grön, en etta innebär att det finns väldigt lite att 

göra, tvåan innebär att de eventuellt behöver skära ner på resurserna. Fyra gul och femma 

röd förklarar Andersson (2016-03-09) symboliserar att det har för mycket att göra 

respektive att leveranser och kundrelationer riskerar att försämras. Syftet med denna punkt 

på agendan förklarar han är att övriga mötesdeltagare ska få en inblick i belastningen och 

om Production eventuellt behöver hjälp med avlastning eller att få in mer konsulter.  
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Denna temperaturtagning bedöms subjektivt och baseras inte på en kvantifierad mätning 

med fastställd standard. Detta då det är väldigt svårt att kvantifiera samtliga processer i ett 

övergripande mätning, i synnerhet på daglig basis förklarar Andersson (2016-03-09). Att 

börja mäta prestationer för samtliga processer och sammanställa det i ett aggregerat KPI är 

svårt och kräver stor mängd tid och energi som Andersson upplever inte finns i dagsläget. 

Samtidigt så skulle en övergripande KPI vara svårt att sätta sig in i för de övriga 

mötesdeltagarna som inte har en tillräckligt djupt kunnande om Productions 

företagsspecifika processer. Därav gjordes bedömningen att subjektivt kommunicera denna 

punkt på agendan (Andersson 2016-03-09). 

 

4.6.3 Prestationsmätning i Speed Logistics – Special Operations 

 

Beläggning 

Måttet beläggning visualiseras i procenttal och visar deras förmåga att klara av sina 

åtaganden mot kund. Maxkapacitet innebär 100 % och om de skulle ligga under detta 

innebär det att de bedriver sin verksamhet i en takt som är snabbare än vad kunden kräver. 

Om de ligger över 100 % så har de mer att göra än vad som är inplanerat mot kund (Stigson 

2016-03-29). Han förklarar att detta mått är viktigt att mäta på daglig basis, då det är viktigt 

att veta vad som är inplanerat och om beläggningen som råder är rimlig att klara av. Om 

inte, kanske de måste besluta om att ta in extraordinära åtgärder beskriver han. Detta mått 

mäter verksamheten för respektive terminal, för terminalen i Göteborg och för de två 

terminalerna i Borås (Stigson 2016-03-29). 

 

Bemanning 

Detta mått speglar hur bemanningen ser ut för dagen och om de är bemannade för att klara 

av sin beläggning. Stigson (2016-03-29) beskriver att denna information är viktig för 

Logistics - Special Operations att få på daglig basis men även relevant för hela Speed Group 

då de snabbt kan få denna informationen och har möjlighet att reagera på en eventuell 

avvikelse.   

 

Produktivitet 

Stigson förklarar måttet produktivitet på följande sätt: 

 

”Vi mäter ju våran effektivitet och produktivitet baserat på enheter per timme. Det 

finns ett antal olika flöden och det finns därmed ett antal olika typer av enheter i 
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olika processer. Men det här balanserar vi ner eller kokar ner till ett par olika 

mätningar på antal enheter per timme där vi också har målvärden då” (Stigson 

2016-03-29).  

 

Detta mått tas inte upp dagligen utan sker istället en gång i veckan i samma forum (Stigson 

2016-03-29).  

 

Fill rate 

Fill rate eller fyllnadsgrad rapporteras även den in en gång i veckan och visar på 

fyllnadsgraden av material i respektive hus. Detta mått är enligt Stigson (2016-03-29) 

trögare än bemanning och den hade inte varit rimlig att mäta på dagsbasis. På dagsbasis 

svänger det kraftigt förklarar han och saker kommer frekvent in och ur de olika husen. För 

att förstå anledningen varför måtten produktivitet och fill rate kommuniceras på veckobasis 

och inte varje dag ger Stigson följande beskrivning: 

 

”Är inte måttet relevant på dagsbasis, då ska vi inte rapportera eller kommunicera 

ett utfall på dagsbasis får då ger det bara grund för missförstånd. Då finns det ingen 

högre upp i verksamheten som kan dra någon rimlig slutsats ifrån det. Du behöver 

väldigt mycket mer detaljinformation om själva flödet. Ett enkelt exempel kan ju va 

att vi hade väldigt för mycket, vad vet jag, jättestora kollin med massor med material 

i den veckan, nej den dan. Dom här kommer rimligtvis ta längre tid än ett vanligt 

kolli tar att hantera, det vill säga vi kommer hantera färre kollin per tidsenhet än vad 

vi skulle göra i vanliga fall. Om vi hade rapporterat det på dagsbasis hade det sett 

ut som att det var jättelåg effektivitet den dan. Men det är ju inte hela sanningen, du 

måste ju veta vad det är för kollin. Däremot, att rapportera på veckobasis så kommer 

det jämna ut sig mellan en dag när vi har enklare kollin med väldigt få material i. Så 

på veckobasis går det att dra slutsatser från det här, på dagsbasis gör det inte det” 

Stigson (2016-03-29). 

 

4.7 En återberättelse av från pulsmötet den 18 mars 2016 

Innan pulsmötet ska börja går mötesdeltagarna en efter en in i pulsrummet. På plats några 

minuter innan mötet ska påbörjas, fyller Gabrielsson i informationen för hand på 

mötestavlan från de mätningar hon sedan ska ta upp på mötet. Kärvegård, mötesledaren för 

detta forum befinner sig även han i rummet och börjar ringa till den som ansvarar för Speed 

Logistics – Region Borås som ska delta via konferenstelefonen. När klockan allt närmare 
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blir 09:00 samlas alla mötesdeltagare som befinner sig i rummet i en halvcirkel runt 

mötestavlan. I rummet står åtta mötesdeltagare samlade: Gabrielsson, Gunnarsson, 

Andersson, Stigson, Johansson, Björkman, Koncernens VD, affärsområdeschef för 

Competence och Profssionals i Borås, samt koncernledningens IT-ansvarig.  

 

När klockan slår 09:00 signalerar Gabrielsson som är först att tala att hon är redo att påbörja 

mötet. Då uppstår en kort tystnad i rummet och samtliga personer riktar sin blick mot 

mötestavlan. När Gabrielsson väl tar ordet vänder hon genast blicken mot mötestavlan och 

hon börjar informera kring Competence och Professionals mätetal i region Borås. Den 

mätning som är först på hennes agenda är även den hon börjar rapportera. Denna punkt 

utgör antalet utbokade för Borås. Efter denna siffra endast nämns vid går hon på samma sätt 

snabbt igenom antalet obokade, antalet mellan uppdrag och antalet sjuka och tillbud. Hon 

konstaterar att det har varit en bra dag för Borås och det uppstår ett spontant och lättsamt 

hurrande i rummet.  

 

Det uppstår en kort tystnad innan Gunnarsson tar över taktpinnen som står till höger om 

Gabrielsson. Återigen vänder blickarna mot mötestavlan, likaså Gunnarssons. Hon följer 

samma agenda som Gabrielsson fast för Competence och Professionals i region Göteborg 

och Halland. Hon går igenom antalet utbokade och MU raskt för att sedan informera om att 

antalet sjuka är avvikande och jättehögt mot det vanliga. Hon förklarar för personerna i 

rummet att hon har diskuterat detta med Speed Logistics föregående dag att sjukantalet höjs 

på fredagar vilket bedöms som oroväckande. Hon förklarar vidare att de håller på att titta 

på om det kan finnas ett mönster kopplat till övertid och sjukanmälningar och informerar 

att de tittar på lösningar för detta problem. Vidare går hon igenom Halland-verksamheten 

och förklarar att antalet utbokade har ökat en aning sedan tidigare dagar och beskriver kort 

vad detta beror på. Gunnarsson rapporterar därefter antalet MU och antalet sjuka. Sedan 

lyfter hon upp att ett tillbud har skett i verksamheten och extra tid avsätts för att diskutera 

detta med de övriga i rummet. Under denna punkt engageras alla i samtalet för att reda få 

klar bild över problemet och hur detta ska lösas. 

 

När Gunnarsson informerat om denna sista punkt på agendan tittar hon på Andersson som 

på hennes högra sida och signalerar därmed att han kan fortsätta mötet. Andersson följer sin 

agenda för mötet genom att följa hur denna är visualiserad på mötestavlan. Samtliga i 

rummet möter Anderssons blick när han söker ögonkontakt och återgår till mötestavlan när 
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fokus riktas dit. Han börjar med att förklara att de finns vissa problem i Speed Productions 

processer och att det kommer leda till att de får mindre att göra. Han informerar att han på 

grund av detta börjar bli orolig att resultatet kommer påverkas för innevarande månad. Han 

går vidare med ej tillsatta och sedan tillbud och endast informerar att det inte uppstått 

avvikelser. På pulsmätningen över verksamheten, avsedd tjänstemännen är den markerad 

som en röd fyra vilket tyder på en hård belastning för tjänstemännen och han lägger tid för 

att förklara varför denna överbelastning råder. Pulsmätningen på den operativa 

verksamheten meddelar Andersson ligger på 2,5 vilket är grönt och han återger ingen vidare 

information om detta. Det uppstår en kort paus och det är underförstått att han är klar med 

vad han ska ta upp.  

 

Gabrielsson fliker in efter Andersson är klar och undrar hur bemanningen ser ut med 

avseende på de problem som han informerade om i Speed Productions processer då hon inte 

kunnat få tag i relevanta personer på Speed Production under morgonen för att diskutera 

frågan. Jonas förklarar att de skickat hem så många anställda som det går men att de har en 

hel del förbättringsarbete att göra så det är inte direkt bortslösad tid för de som är kvar. Han 

tillägger att han gärna ser att det kan ske en personalflytt Competence har andra tillfälliga 

uppdrag att erbjuda dessa anställda. På detta svara Gabrielsson kort på hur möjligheterna 

ser ut för personalflytt. 

 

Stigson tar sedan över och för Speed Logistics – Special Operations i Borås och i Göteborg. 

Även han följer sin agenda genom att titta på mötestavlan och beskriver först en avvikelse 

som visualiseras med en gul färg i Borås för Beläggningen. På detta beskriver han kort om 

varför denna avvikelse har uppstått samt hur det har påverkat bemanningen. Vidare är det 

även en avvikelse markerat som gul på samma punkt i Göteborg och han beskriver även vad 

den avvikelsen beror på och hur bemanningen har sett ut i form av sjukdom, där han 

återkopplar till tidigare diskussion från Gunnarsson att sjukanmälningarna oroar. Inga 

tillbud har uppstått förklarar Stigson. Gunnarsson infliker om ämnet återigen om att hon 

diskuterar denna fråga med andra i organisationen och att en lösning är på gång.  

 

4.7.1 Kommunikativa karaktärsdrag i hur de kommunicerar prestationsmått 

Utifrån den observation som återberättats ovan tillsammans med de övriga två pulsmöten 

som observerades under samma period kan flertalet karaktärsdrag av hur de kommunicerar 

prestationsmätningar i dessa pulsmöten fastställas. Som tidigare avslöjats under avsnittet 
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pulsmötet så stärks vissa karaktärsdrag som observerats från de intervjuer som genomförts. 

De bidrar även till att identifiera nya karaktärsdrag.  

 

4.7.1.1 Prestationsmätningar som vägvisare till vad som ska kommuniceras 

Vad som kommuniceras i pulsmöten är baserat på de aspekter prestationsmätningarna 

täcker. Samtliga verksamheter följer vissa typer av mätningar dagligen och det är dessa som 

de kretsar sin kommunikation kring i mötet. Måtten som sådana diskuteras olika mycket 

beroende på vilken information som ligger bakom mätningen har för dagen, men all 

kommunikation som uppstår i samband med pulsmötet rör sig kring dessa mätningar. Vad 

som kommuniceras på mötet är därav de prestationsmått som respektive verksamhet styr 

på, och baserat på om måttet avviker eller inte så kommuniceras måttet olika länge i mötet. 

 

4.7.1.2 Tyngdpunkt på avvikelser 

Som ovan nämnts så kommuniceras mätningarna i olika stor omfattning beroende på måttets 

utfall. Det framgår tydligt att samtliga mötesdeltagare som deltog när observationerna 

genomfördes lägger mer tid på de avvikande mätningarna än de som anses vara i linje med 

förväntningarna. I observationen som återberättas ovan fick vissa punkter ett betydligt större 

fokus än andra. Tillbud för Gunnarsson, Flödet och Temperaturstagningen på 

tjänstemannasidan för Andersson och punkten Beläggning för Special Operations i Borås 

samt Göteborg. Detta i jämförelse med exempelvis MU för Competence och Professionals 

i de olika regionerna eller ej tillsatta tjänster för Production som inte innehöll vidare 

information utan endast informerades om status. Vilka prestationsmått som kommuniceras 

mer djupgående är därmed helt situationsanpassad, och beror på utfallet av mätningen. 

Desto större avvikelse, desto mer tyngd lägs på just den mätningen i mötet då avvikelsen 

behöver förklaras och att den som är ansvarig har ett krav att finna och meddela de övriga 

om en åtgärd för att korrigera avvikelsen.  

 

4.7.1.3 Avvikelser leder till dialog mellan bolagen 

Avvikande mätningar kan även leda till vidare diskussioner mellan mötesdeltagare. Detta 

såg vi exempel på när Andersson beskrev avvikelsen i deras flöde. Gabrielsson frågade vad 

detta ger för effekt på bemanningen och därmed vilken effekt Competence kan förvänta sig 

för sin verksamhet. En dialog kunde därför påbörjas mellan bolagen och hur möjligheterna 

ser ut för att hantera situationen. Ett annat exempel från en annan observation var att när 

Logistics – Special Operations meddelande en kraftig avvikelse mot deras beläggning och 
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att de är underbemannade. När tillfälle sedan gavs togs under mötet en snabb dialog om att 

Gabrielsson ska diskutera möjligheterna till att stödja med mer personal med Logistics 

senare under dagen. 

 

4.7.1.4 Gemensam förståelse över tiden som ska avsättas 

Bedömningen som observatör av dessa möten var att det råder en gemensam förståelse kring 

vilket tempo mötet ska ha, och de som informerar från sin verksamhet gör detta som ovan 

nämnts på ett likartat sätt. Med det tempo som hölls så varade samtliga observationer mellan 

8 och 11 minuter och var därmed inom tidsgränsen på 15 minuter. 

 

4.7.1.5 Visualisering som hjälpmedel 

Prestationsmåtten är visualiserade på mötestavlan och på samtliga observationer riktades 

mötesdeltagarnas fokus främst till denna tavla, både när de själva informerade eller om 

någon annan informerade om sin verksamhet. Visualisering har visat sig vara ett hjälpmedel 

som används när de kommunicerar prestationsmätningarna och baserat på deras fokus på 

tavlan under mötena som observerats, så kan tolkningen göras att deltagarna använder 

mötestavlan som ett visuellt hjälpmedel för att både talare och lyssnare enklare kan följa 

vad som ska tas upp på mötet. Alla som deltog i de observerade mötena använde 

mötestavlan när de informerade de andra om sina mätningar, och samtliga som deltog 

använde även mötestavlan som stöd när övriga informerade om sina mätetal. Vad de 

fokuserade sin blick på var däremot inte uteslutande mot denna tavla utan de ögonkontakt 

bildades främst när respektive deltagare hade avslutat sin agenda eller när det avvikelserna 

kommunicerades.  

 

4.7.1.6 Tydlig ordningsföljd när mätetal ska kommuniceras och tydlig ordningsföljd 

mellan mötesdeltagarna.  

Något som även var tydligt karaktärsdrag i dessa möten var den ordning som de 

kommunicerade sina mätetal. Vissa deltagare kunde ibland frångå den ordning som är 

visualiserad på mötestavlan eller glömma att informera om ett visst mätetal, men generellt 

kan konstateras att mötesdeltagarna har en förmåga att följa den ordning som 

prestationsmätningarna är visualiserade på mötestavlan.  

 

Respektive ansvarig var, bortsett från de som deltar i telefon under samtliga observationer 

positionerade i rummet i den ordning som de ska informera om sina mätningar. Detta är inte 
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av en slump utan efter intervju med Kärvegård (2016-03-17) är detta tanken, att de ska 

kommunicera i enlighet med den logiken hur organisationens processer är uppbyggda.  

 

4.7.1.7 Skillnad i hur de visualiserar avvikelser 

Som kan identifieras på mötestavlan så är visualiseringen av de olika 

prestationsmätningarna olika. I detta så innebär även att en avvikelse från dessa mätningar 

visualiseras olika. Logistics – Special Operations visualiserar avvikelser med hjälp av 

färgerna grönt, gult och rött för bemanning. Beläggning visualiseras med färgen röd om det 

uppstått en avvikelse. En avvikelse för beläggningen visualiseras även genom den siffran 

som registreras på tavlan då allt annat än 100 % är en avvikelse (Stigson 2016-03-29). 

Produktivitet och fill rate visualiseras med hjälp av trendlinjer vecka för vecka och dessa 

kommuniceras som tidigare nämnts endast på veckobasis (Stigson 2016-03-29). 

 

För Production är en markerad siffra i ej tillsatta en avvikelse och markeras därmed med 

det antal personer som avviker. Temperaturstagningen visualiseras med grönt, gult eller rött 

och en avvikelse i flödet markeras med ett kryss över den process som avviker. För 

Competence och Proffessionals är visualiseringen inte lika tydlig över vad som innebär en 

avvikelse. Enligt Gabrielsson (2016-03-18) så har de tydliga standarder satta för vad som 

är okej och vad som är avvikande för Competence och Professionals olika mätningar. Detta 

är det däremot inget som visualiseras. Gunnarsson (2016-03-18) förklarar dock att 

visualisering med färgerna grönt, gult och rött är på gång och att de succesivt arbetar med 

att förtydliga visualiseringen.  

 

4.7.1.8 Fysiskt deltagande eller via telefon 

Enligt Gunnarsson (2016-03-18) och Andersson (2016-03-09) är det ungefär hälften av 

samtliga mötesdeltagare som är fysiskt närvarande i rummet, resten deltar via 

konferenstelefonen. Detta var något som även observerades, under den andra observationen 

deltog hälften via telefon och på den tredje deltog endast en på plats av de som ansvarade 

för att informera mätningarna från de olika verksamheterna.  

 

Andersson (2016-03-09) beskriver att han nästan uteslutande deltar via telefon. Hans 

upplevelse är att nyttan är likvärdig för honom, oavsett via telefon eller att vara där på plats. 

Han beskriver att han inte vill lägga ner tid och kraft på att ta sig till mötet varje dag då detta 
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innebär att han måste lägga ner mycket tid på att köra till och från mötet. Andersson lyfter 

ändå fram vissa fördelar som han inte kan dra nytta av när han inte finns fysiskt närvarande:  

 

“Det som är bra, att vara där fysiskt är ju att man har kontakt med de andra och kan 

ta lite diskussioner efteråt direkt, och inte behöva boka möten och skriva mail och 

sånt där utan då kan man snacka ihop sig med en gång. Skulle jag ska ta mig dit så 

skulle det ta 30-35 minuter varje dag bara på att ta mig dit och prata och hålla möten 

och sånt där, så då försöker man hålla nere det så mycket som möjligt för att kunna 

jobba med verksamheten istället. Hade det varit så att man hade suttit på samma 

plats då är det klart att man hade varit där. Det är nyttigt att träffa sina kollegor och 

prata lite” (Andersson 2016-03-09). 

 

Gabrielsson (2016-03-18) beskriver att hon oftast är fysiskt deltagande på pulsmötet men 

det även händer att hon deltar via telefon. Det största problemet är att de haft problem med 

ljudet och att det därför har varit svårt att höra vad de andra säger. Det är givetvis en stor 

nackdel förklarar Gabrielsson (2016-03-18). Hon anser dock att det även funkar bra via 

telefon då hon kan visualisera hur tavlan ser ut när de kommunicerar de olika mätningarna.  

”Om jag hade varit på telefon och hört Jonas säga 2,5 på temperaturmätare, då har jag ju 

den framför mig i mitt huvud och vet. Så jag tycker ändå att man får den informationen som 

man behöver” (Gabrielsson 2016-03-18). Hon tydliggör att hon föredrar att träffas face-to-

face då det är trevligare och enklare att ta till sig reaktioner från de övriga personerna i 

rummet. Hon lyfter likt Andersson även fram nackdelarna som följer efteråt att det blir 

svårare att ta kontakt med relevanta personer efter mötet. Om de alla finns där tillgängliga 

så blir det betydligt enklare att fortsätta diskussionen kring en viss avvikelse som uppstått 

beskriver hon, än att skicka mail och vänta på svar.  

 

Gunnarsson (2016-03-18) är fysiskt deltagande ungefär en gång i veckan och hon anser att 

det blir visuellt tydligare att delta på plats i mötet då mötestavlan har en viktig roll i detta. 

Hon menar därför att det blir en nackdel för de som inte är där på plats då tavlan inte är 

digital. Detta anser hon hade kunnat vara en lösning, att göra den digitaliserad och att de via 

länk kunnat visualisera agendan. Hon förklarar även att kommunikationen inte fungerar på 

samma sätt via telefon. Face-to-face kan de läsa av varandra och engagera sig i en större 

utsträckning vad de andra rapporterar för siffror. Att vara med via telefon nås inte detta 

engagemang på samma sätt och hon ser inte vilken effekt saker och ting har för människorna 

i rummet. Sedan är även delaktigheten något som hämmas om hon deltar via telefon. 
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Känslan av tillhörighet i organisationen anser hon därmed stärks när hon kan vara där på 

plats (Gunnarsson 2016-03-18). 

 

Stigson (2016-03-29) deltar oftast på plats men deltar ibland via telefon när han befinner 

sig i terminalen i Göteborg. Mötestavlan är av stor vikt för mötet anser han men att de inte 

riktigt är där vad gäller visualiseringen ännu. Han beskriver att formatet skiljer sig åt mellan 

de olika bolagen och att det han anser vara tydligt från sin verksamhet och hur deras mått 

visualiseras kanske inte upplevs på samma sätt för de övriga mötesdeltagarna. Denna 

problematik lyfter även Gunnarsson (2016-03-18) fram då hon anser att de i nuläget inte är 

tillräckligt strukturerade och visualiseringen är lite rörig. Stigson (2016-03-29) beskriver 

vidare att allteftersom tavlan utvecklas och blir mer visuellt tydlig, kommer behovet av att 

vara fysiskt deltagande på mötet att stärkas. I nuläget ser han inga större problem att delta 

via telefon men att detta kan bli en nackdel allteftersom de blir bättre på att visualisera de 

olika mätningarna som kommuniceras. I tabell 3 nedan summeras de karaktärsdrag som 

identifierats i mötena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommunikativa karaktärsdrag i pulsmötet 

Prestationsmätningar som vägvisare till vad som ska kommuniceras 

Tyngdpunkt på avvikelser 

Utstakad och visualiserad agenda iform av en mötestavla 

Tydlig ordningsföljd mellan talarna 

En tidsgräns på 15 minuter 

Fysiskt deltagande eller via telefon 

En del av en större kommunikationsstruktur 

(Tabell 3 – Karaktärsdrag i pulsmötet) 
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5 Analys 

Detta kapitel är indelat i två delar. Den första är en empirisk analys av pulsmötet och 

hur  det  används  som  en  kommunikationskanal  för  prestationsstyrningen  på  Speed 

Group. Sättet de kommunicerar i dessa möten och dess innebörd förklaras i nästkommande 

del med hjälp av analysen. Avslutningsvis konstateras och analyseras de effekter och 

risker som deras sätt att kommunicera ger på organisationens styrning, vilka 

identifierats under studiens gång. 

 

5.1 Empirisk analys om Speed Groups styrning och hur de använder 

pulsmöten som kommunikationskanal av prestationsmätningar 

Den styrning som tidigare fanns inom Speed Group har inte varit formaliserad utan istället 

icke-formell med en tydlig orientering mot tillväxt. Under flera år av tillväxt har Speed 

Group växt till ett större bolag med ökade intäkter och fler anställda att styra. Detta 

tillsammans med beslut från företagets ledning att bli en leanorganisation har medfört 

en förändring i hur de styr sin verksamhet genom nya mätetal och ett nytt sätt att 

kommunicera dessa på. Speed Groups styrning kan sammanfattas i figur 5 nedan, som 

illustrerar en styrning mot övergripande finansiella målsättningar. 

 

(Figur 5 – Speed Groups styrning) 
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De finansiella målsättningar som visas i figuren mäts och följs upp på månadsbasis i 

månadsmöten. Mätetalen används framförallt för att kontrollera att organisationen 

presterat i linje med förväntningarna. Som Langelotz uttrycker det:”det blir mer en check, 

en avstämning på hur vi mår egentligen (Langelotz, 2016-03-18). De övergripande 

målsättningarna har brutits ner till KPI:er som följs upp löpande. Sättet att använda och 

följa upp med hjälp av KPI:er görs redan inom Production och Logistics – Special 

Operations i viss utsträckning, men ett systematiserat sätt inom hela organisationen är inte 

implementerat. Speed Group har en vision att allt ska hänga samman likt ett pilträd där 

underliggande mätningar ska leda fram till KPI:er, men det är inget som är uttalat och 

implementerat i verksamheten. Ett tydligt orsak-verkan samband i Speed Groups 

prestationsmätningssystem är därav inte förtydligat. 

 
 
De underliggande mätningarna illustrerade i figur 5 utgör Performance Indicators. 

Performance Indicators är de mått som följs upp och kommuniceras på daglig basis på 

Speed Groups pulsmöten. I Speed Groups styrning mot övergripande målsättningar 

fungerar Performance Indicators som dagliga signaler för om KPI:er och övergripande 

finansiella målsättningar kommer att uppnås. De arbetar därav efter en tydlig orsak-verkan 

kedja där dagliga utfall av Performance Indicators signalerar om de övergripande 

målsättningarna kommer vara i linje eller avvika från förväntningarna.  

 

Hur Speed Group kommunicerar prestationsmått i pulsmöten beskrivs med hjälp av figur 

3 nedan som illustrerar den pulsmötesstruktur som är implementerad i organisationen: 

 

(Figur 3 – Pulsmötesstrukturen) 
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Figur 3 visar att prestationsmätningar kommuniceras i en pulsmötesstruktur som består av 

flera pulsmöten på olika hierarkiska nivåer. I pulsmötena samlas olika medarbetare inom 

organisationen för att avrapportera de problem som har uppstått i verksamheten. Problem, 

eller avvikelser som de benämns, är det som pulsmötet avser att fånga. Hur avvikelserna 

ska åtgärdas är dock inte pulsmötets syfte att lösa. Dessa aktiviteter sker istället utanför 

detta mötesforum, antingen före, eller efter att pulsmötet har genomförts. För att tydliggöra 

hur processen går till på Speed Group, före, under och efter pulsmötet, illustreras detta i 

figur 6 nedan: 

 

Som figuren visar börjar processen med att en avvikelse identifieras ute i 

verksamheten. Denna avvikelse korrigeras direkt om mandat och förmåga finns att göra 

detta innan pulsmötet. Om så är fallet informeras mötesdeltagarna på pulsmötet om att 

avvikelsen är åtgärdad. Om inte avvikelsen kan åtgärdas direkt lyfts detta fram på 

pulsmötet för att involvera pulsmötets deltagare och vem som kan adresseras för att föra 

frågan vidare. Om avvikelsen kan adresseras till någon på samma hierarkiska nivå 

görs detta och problemorienterade diskussioner tas vid efter pulsmötet via telefon, mail 

eller i ett möte.  

 

(Figur 6 – Pulsmötesprocessen) 
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Om mandat för att korrigera avvikelsen inte finns på de lägre hierarkiska nivåerna tar 

representanten från pulsmötets lägsta nivå med sig detta till det övergripande pulsmötet 

för att vidare adressera vem som kan hjälpa till att lösa problemet. Om avvikelsen kan 

lösas på den lägsta hierarkiska pulsmötesnivån informeras detta endast i det övergripande 

pulsmötet om det anses vara relevant för de övriga mötesdeltagarna att känna till. Denna 

bedömning görs av respektive representant i de olika dotterbolagen på det övergripande 

pulsmötet. 

 

5.1.1 Hur prestationsmätningar kommuniceras i pulsmötet på ledningsnivå 

Sista steget i pulsmötesstrukturen är pulsmötet på ledningsnivån där prestations-

mätningarna kommuniceras mellan dotterbolagen och till koncernledningen. På grund av 

organisationens geografiska spridning deltar inte alla fysiskt i detta pulsmöte utan flertalet 

mötesdeltagare gör detta via konferenstelefonen. Precis som de underliggande pulsmötena, 

längre ner i hierarkin, varar pulsmötet snabbt med fokus på de avvikande mätningarna. 

Snabbheten är en tydlig dimension i samtliga pulsmöten och det finns en tydlig agenda med 

mötena med en tydlig tidsgräns på maximalt 15 minuter. Samtliga möten präglas att de 

mätningar som är i linje med förväntningarna endast rapporteras av utan kommentarer, 

medan de mätningar vars utfall som innebär en avvikelse får större utrymme. 

 

Om avvikelsen behöver åtgärdas med hjälp av övriga mötesdeltagare informeras detta om 

på pulsmötet. Hur detta ska lösas är som tidigare nämnt inte pulsmötets syfte att besvara, 

utan information återges endast om att avvikelsen är åtgärdad eller behöver åtgärdas. De 

personer som behöver diskutera frågan vidare möts därför vid ett senare tillfälle i olika 

typer av forum för att finna lösningar på den avvikelse som uppstått. 

 

Prestationsmätningarna som kommuniceras är visualiserade på en gemensam mötestavla i 

pulsrummet. På denna tavla markerar respektive mötesdeltagare in information om sina 

prestationsmått. När observationerna genomfördes såg mötestavlan ut som illustreras i 

nedanstående figur 4: 
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Med hjälp av mötestavlan informerar respektive mötesdeltagare från de olika dotterbolagen 

utfall av sina prestationsmått i den ordning de är visualiserade. Det vill säga uppifrån och 

ned, vänster till höger. I samma ordning som prestationsmätningarna kommuniceras och är 

visualiserade står även mötesdeltagarna i pulsrummet, i ordningen Competence och 

Professionals, Production, och Logistics – Special Operations. 

 

De  olika  dotterbolagen  kommunicerar utfall från olika mått som redovisas i tabell 4 på 

nästa sida. Som tabellen visar kan inte all information klassificeras som 

prestationsmätningar. Productions ”temperaturstagning” av verksamheten samt punkten 

Bemanning för Logistics är inte mätningar som utförs i verksamheterna, utan endast 

subjektiva bedömningar som bedöms av representanterna från respektive dotterbolag. Vad 

som även kan ses i tabellen är att samtliga mått är icke-finansiella och att varje bolag har 

en unik uppsättning av mått. 

 

 

 

 

 

(Figur 4 – Mötestavlan) 
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Competence and Professionals Beskrivning av mått/mötespunkt 

Antal utbokade Hur många anställda som är ute hos kund 

Antal obokade Hur många anställda som inte är hos kund 

Antal sjuka Hur många anställda som är sjukanmälda 

Antal ej tillsatta tjänster Hur  många  anställda som är beställda  av  
 

kund men inte levererade 

 

Production Beskrivning av mått/mötespunkt 

Flödet Visar om kundåtaganden klaras av 

Ej tillsatta tjänster Antalet konsulter som inte levererats från 

Competence eller Professionals 

Temperaturstagning i verksamheten - 

tjänstemannasidan 

Visar belastning hos tjänstemännen (subjektiv 

bedömning) 

Temperaturstagning i verksamheten - 

kollektivsidan 

Visar belastning hos anställda i produktionen 

(subjektiv bedömning) 

 

 

 

Logistics – Special Operations Beskrivning av mått/mötespunkt 

Beläggning Visar om kundåtaganden klaras av 

Bemanning Visar om bemanning är tillräcklig för nuvarande 

beläggning (subjektiv bedömning) 

Produktivitet Antal enheter per timme (kommuniceras veckovis 

i pulsmötet) 

Fill rate Fyllnadsgrad av material (kommuniceras veckovis i 

pulsmötet) 

(Tabell 4 – (Prestationsmätningar i pulsmötet) 
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5.2 Varför prestationsmätningar kommuniceras på det sätt de gör 

5.2.1 Pulsmötet som en del av en pulsmötesstruktur 

Pulsmötet som sker på ledningsnivån är karaktäriserat att hållas snabbt med innehållsrik 

information kring de avvikande mätetalen. För att detta ska möjliggöras är pulsmötet 

beroende av tidigare aktiviteter i pulsmötesstrukturen. I denna pulsmötesstruktur 

involveras samtliga medarbetare inom organisationen till att samla in relevant information 

som sedan kan lyftas fram på pulsmötet. Detta insamlande sker inte på ett strukturerat och 

förutbestämt utan kan betraktas som informella aktiviteter. Informationen lyfts sedan fram 

formellt i de olika pulsmötena. Aktiviteter som utförs efter pulsmötet är inte heller 

strukturerade och förutbestämda, utan kommunikationen mellan medarbetare görs utefter 

behoven och är helt beroende om vad som lyfts fram på pulsmötet. Pulsmötesstrukturen 

som sådan kan därav betraktas vara en kombination av informell och formell 

kommunikation (jfr Larsson 2008). Kommunikation i det övergripande pulsmötet ska 

därmed inte ses som ett isolerat moment utan är beroende av att både informell och formell 

kommunikationen i tidigare steg kan förse med relevant information. Det går därmed att 

betrakta pulsmötet på ledningsnivån som ett nav i kommunikationen av prestationsmått 

som all annan aktivitet i pulsmötesstrukturen kretsar kring (jfr Wildhuss & Segerfeldts 

2011). Kreps (1990) beskrivning av uppåtströms kommunikation stämmer även in då 

medarbetare kan informera överordnade chefer om de problem som har uppstått. 

 

Man kan även kalla pulsmötesstrukturen som ett kommunikationsnätverk som utgör en 

informell organisationsstruktur i organisationen (Liang et al. 2010). Genom denna struktur 

blir det tydligt för organisationens medlemmar vart information ska kommuniceras, vilket 

tycks lösa de problem Speed Group tidigare hade när kommunikationen inte var 

formaliserad. Alla känner till att det är pulsmöten som informationen ska riktas mot och 

det sker därmed inga parallella kommunikationskanaler inom organisationen vad gäller 

prestationsmätningar. Genom pulsmötesstrukturen har de därav skapat en mer koordinerad 

och samordnad kommunikation i verksamheten. Detta ställer givetvis krav på att strukturen 

ska fungera och att det finns tillit till pulsmötesstrukturen. Denna tillit verkar finnas inom 

Speed Group och som en respondent uttrycker det blir kommunikationen förstärkt på alla 

nivåer inom organisationen genom pulsmötena då de utgör en tydlig 

kommunikationsplattform. En annan respondent beskriver att det genom pulsmöten 

tydliggörs för alla att informationen har nått fram, till skillnad om diskussioner hade förts 

i korridoren. 
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Liang et al. (2010) lyfter fram två karaktärsdrag vad gäller kommunikationsnätverk. Dess 

täthet och dess centralitet. Tätheten är beroende av frekvensen i kommunikationen och hur 

många länkar som kan bildas via kommunikationsnätverket. Centralitet, å andra sidan, 

berör varje persons möjlighet att nå ut till dessa länkar. Speed Groups pulsmötesstruktur 

bedöms ha en hög täthet samt centralitet, både vad gäller tid och möjlighet att nå 

medarbetare ute i organisationen. Det framgår ur studien att pulsmötet ska fungera som en 

plattform där problem kan adresseras och att pulsmötesstrukturen möjliggör att alla 

medarbetare på olika nivåer kan få sin information adresserad. Därmed kan man 

argumentera för att pulsmötesstrukturen utgör ett kommunikationsnätverk vilket minskar 

Speed Groups risker till att skapa förvirring och konflikter inom organisationen (jfr Liang 

et al. 2010). Detta är något som upplevdes vara ett problem tidigare när de hade en informell 

och okoordinerad kommunikation.  

 

Man kan därmed med implementering av dessa formella kommunikationsplattformar 

konstatera att den informella kommunikation som fördes tidigare inte fyllde 

organisationens nya behov vid implementering av nya prestationsmått i organisationen (jfr 

Larsson 2008). Den informella kommunikationen är däremot fortfarande central för att 

hålla pulsmötena fokuserade. Utan den informella kommunikationen hade 

kommunikationen på pulsmötet inte varit tillfredsställande och pulsmötet hade inte varit 

lika fokuserat. Vad de tycks åstadkommit med införandet av pulsmöten är att etablera en 

gemensam syn över Speed Group som en helhet, där dotterbolagen får samma information 

och samma uppfattningar, för att på ett samordnat och koordinerat sätt kan agera utifrån 

helhetens bästa. Något som tidigare inte var möjligt med deras informella kommunikation. 

 

5.2.2 En respekt för människans tid och behov 

Pulsmötet tycks fungera som ett tydligt kommunikationsverktyg för Speed Group där 

samtliga dotterbolagen kan samlas och bilda en gemensam uppfattning om verksamheten 

(jfr Lindlöf, Söderberg & Persson 2011). Det tycks därmed finnas en grundläggande 

respekt för de olika dotterbolagen att de genom en tydlig struktur ska få möjligheten att 

frekvent få den information de behöver. Som nämndes tidigare sker alltid avvägningen om 

specifik information anses vara relevant att lyfta på respektive pulsmöte. Utgångspunkten 

är därmed att dessa möten ska vara så innehållsrika som möjligt för de personer som deltar, 

och inte att informationen och tiden som läggs på dessa möten ska minimeras för att hållas 

effektivt. Detta är en stor skillnad som präglar hur organisationen kommunicerar i 

pulsmöten. Det sker därav en ständig avvägning vilka mått som ska kommuniceras mer 
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ingående, och vilka som endast ska avrapporteras. Utgångspunkten i deras sätt att 

kommunicera prestationsmått kan därav förklaras vara mottagaren och dess behov av 

information (jfr Catasús et al. 2008). Med en respekt för att samtliga ska få tillgång till 

relevant information och att detta ska ske tidseffektivt i frekventa pulsmöten tycks det 

finnas en grundläggande respekt för människan och dess tid samt behov av information, 

likt tankegångarna inom lean kommunikation (Runebjörk & Wendleby 2013). 

 

För att behålla denna respekt tycks den informella kommunikationen innan och efter 

pulsmötet vara avgörande, då dessa aktiviteter inte behöver utföras under pulsmötet. Utan 

den informella kommunikationen hade en större mängd information kommunicerats och 

samtliga hade tagit del av samma information. Därav bedöms deras beslut att 

standardisera pulsmötet vara en viktig grundläggande byggsten för att säkerställa att 

respekten kan bibehållas. Något som diskuteras mer nedan. 

 

5.2.3 En standardiserad kommunikation med ett tydligt syfte 

Samtliga mötesdeltagare kommunicerar sina prestationsmätningar på ett likartat sätt i 

pulsmöten. Detta är ett medvetet beslut av ledningen. För att säkerställa att 

kommunikationen förblir på ett likartat sätt i pulsmötena över tid och mellan samtliga 

mötesdeltagare har de därför beslutat att standardisera pulsmötet och sättet de 

kommunicerar. De vill inte att möten ska vara allmänna, utan som en av respondenterna 

beskriver vill de hålla dessa korta och fokuserade och kommunicera rakt och enkelt. Detta 

bedöms vara en förklarande faktor varför pulsmötet ser ut som det gör. Runebjörk och 

Wendleby (2013) beskriver att standardisering är nödvändig för att säkerhetsställa att 

förbättringar i kommunikationen inte endast blir tillfälligheter. Genom att standardisera 

menar författarna att kunskap om effektiv kommunikation enklare kan behållas över tiden. 

På likartat sätt kan argumenteras för Speed Groups förmåga att kommunicera i pulsmöten. 

Från början hade de stora problem med att problemorienterade diskussioner trängde sig in 

i pulsmötet. Detta har man kommit ifrån i och med det standardiserade tillvägagångssättet.  

 

Vad som anses vara Speed Groups nyckelfaktorer till att kunna standardisera pulsmötet är 

att de formulerat ett tydligt syfte med mötet som tydliggör hur pulsmötet ska användas. Det 

verkar vara ett syfte som är välkänt bland mötesdeltagarna och denna förståelse anses vara 

grundläggande för att de kan kommunicera på ett likartat sätt över tiden. En annan 

nyckelfaktor anses även vara att de har en mötesledare i pulsmötet, som ständigt gör 



  
 

 

78 

deltagarna påminda om hur de faktiskt avses att kommunicera med varandra för att 

maximera nyttan med mötet. 

 

5.2.4 Visualisering som ett centralt hjälpmedel 

En förklaring till varför kommunikationen är snabb och fokuserad i pulsmötena är 

mötestavlans centrala fokus i pulsrummet. När informationen kommuniceras framgår det 

tydligt att samtliga mötesdeltagare fokuserar på mötestavlan där mätningarna är 

visualiserade. Det har visat sig att mötesdeltagarna fokuserar på visualiseringen både när 

de ska sprida information och när de blir informerade av övriga mötesdeltagare om 

prestationsmätningarna. Visualisering är även något som flera av respondenterna anser är 

ett viktigt verktyg i pulsrummet och en stor nackdel att vara utan. Visualisering anses 

därmed utgöra ett centralt hjälpmedel för kommunikationen i pulsmötet och stärker den 

litteratur som förespråkar användandet av visualisering vid kommunikation av 

prestationsmått (Bititci, Cocca och Ates 2016; Liff & Posey 2004). Förutom att utgöra ett 

stöd för att fokusera kommunikationen anses även mötestavlan fylla en viktig funktion att 

minimera risken för information overload. Detta stärks av Eppler och Burkhard (2007) som 

förklarar visualisering som ett kraftfullt verktyg för att minimera denna risk. 

 

Med hjälp av mötestavlan görs all information tillgänglig i pulsrummet, likt Lindlöf, 

Söderberg  och  Perssons  (2011)  beskrivning  av  ett  pulsrum.  Det skapas därav en 

säkerhet i vad som ska kommuniceras i detta forum, vilket bedöms ge en positiv effekt 

på de som är närvarande i rummet. Det blir även tydligt vad som kommer att fokuseras på 

under mötet då flera av de visualiserade mätningarna signalerar om utfallet är en avvikelse 

eller ej. Som framgår från intervjuerna är ambitionen att alla mätningar ska visualiseras på 

ett sätt så att det framgår om det har uppstått en avvikelse. Som man kan se på mötestavlan 

är inte så fallet i nuläget, vilket kan försvåra för mötesdeltagarna att genom en snabb 

överblick på mötestavlan förstå vilka avvikelser som uppstått. Det löper även risken att inte 

göra det tydligt vad som behöver göras för att stärka prestationer (jfr Liff & Posey 2004). 

 

En annan intressant aspekt kring visualiseringen av prestationsmått är att den ger en positiv 

effekt för mottagaren, även fast personen i fråga inte visuellt kan se den tavla där 

prestationsmätningarna presenteras. En av respondenterna hävdar i sin intervju att även fast 

mötestavlan inte är tillgänglig via telefon kan man erinra sig hur mötestavlan ser ut när 

mötesdeltagarna kommunicerar utfall av deras Performance Indicators. På så sätt kan 

respondenten enklare bearbeta det som hörs genom att erinra hur utfallet är visualiserat på 
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mötestavlan. Visualisering tycks därmed ge en positiv effekt, trots att mötesdeltagarna 

inte är på plats. Det motsäger däremot Runebjörk och Wendlebys (2013) påstående att 

visuell styrning kräver närvaro på den plats som informationen visualiseras. I detta fall ökas 

nämligen förmågan att ta till sig informationen även fast medarbetaren inte är närvarande i 

pulsrummet. 

 

Pulsmötesstrukturen, fokus på att kommunicera relevant information på ett tidseffektivt 

sätt, standardisering samt visualisering av mötestavlan anses samtliga bygga på 

användarnas behov av information och en respekt för deras tid. Sättet på vilket de 

kommunicerar liknar därmed lean kommunikation och dess grundtankar om 

standardisering, respekten för människan och dess tid samt behov av information. Denna 

grundläggande förståelse verkar därmed finnas från ledningen, att standardisering och 

respekt är viktiga byggstenar för lean kommunikation (jfr Runebjörk & Wendleby 2013). 

 

5.3 Effekter och risker i det sätt de kommunicerar i pulsmöten 

Ekonomistyrning och prestationsmätningar syftar till att bidra till olika effekter. Vad 

som är intressant att diskutera med hänseende till inriktningen i denna studie är 

huruvida dessa effekter uppnås från det sätt de väljer att kommunicerar 

prestationsmätningar genom pulsmöten. Detta avsnitt avser att lyfta fram dessa aspekter 

för att stärka kunskapen kring kommunikationens inverkan på organisationens styrning. 

Sättet de kommunicerar medför även vissa risker vilket också lyfts fram i avsnittet. 

 

5.3.1 Skapande av en lean-identitet och formaliserad styrning 

I takt med att Speed Group vuxit sig allt större har deras behov av att formalisera 

ekonomistyrningen växt, vilket är vanligt förekommande när organisationer blir större (jfr 

Anthony & Neely 1975). Speed Group tycks ha kommit till ett stadie där de blivit en 

komplex verksamhet med många människor att styra, vilket ökat deras behov av kontroll, 

i enlighet med vad Simons (2014) säger. För att uppnå denna styrbarhet som eftersträvas, 

och framförallt för att uppnå målet att bli en leanorganisation, har pulsmötet kommit att 

spela en viktig roll för Speed Group. 

 

Att kommunikationen bör få denna centrala roll i Speed Group stärks bland annat av 

Clausen (2006), som beskriver att alla typer av aktivieter bygger på chefer och 

medarbetares förmåga att kommunicera. Att kommunikationen visat sig få en central 

roll i Speed Groups lean transformation stärks även av bland annat Heide et al. (2005) 
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då kommunikation bidrar till att skapa och utveckla organisationens identitet. Man kan med 

detta påstående argumentera för att pulsmötet har bidragit till att skapa och utveckla Speed 

Groups identitet som leanorganisation med en alltmer formaliserad styrning.  

 

Speed Group som en leanorganisation med en formaliserad styrning kan därmed både 

betraktas som en effekt men även som en förklarande faktor till att pulsmötena infördes.  

 

5.3.2 En ökad roll för kommunikationen i styrningen 

Vad som kan sägas om Speed Groups förändring är att de har skiftat fokus, från att 

förlita sig på resultatrapporter till att kommunicera i frekventa och intensiva gruppmöten 

(jfr Bourne et al. 2005). Speed Group tycks därav blivit alltmer beroende av människans 

förmåga att kommunicera med varandra i pulsmöten. Kommunikationen har för Speed 

Group blivit en viktig del i användandet av prestationsmått, då mötesdeltagarna i pulsmötet 

på daglig basis kommunicerar mätningarnas utfall men också hur de ska agera på dessa 

utfall. Pulsmötet tycks därav lett till att kommunikationen har fått en mer central roll i 

styrningen. Man kan därav påstå att kommunikationen efter införandet av pulsmöten 

numera är en avgörande faktor hur väl Speed Group lyckas styra sin verksamhet (jfr Bourne 

et al. 2005). Hur de använder mätningarna i pulsmötet har även visat sig vara beroende av 

människornas förmåga att rangordna och besluta vilka mätningar som ska fokuseras på. 

Det kan därav argumenteras att mötesdeltagarna agerar och skapar förändringar i Speed 

Groups verksamhet utifrån deras förmåga att kommunicera. Prestationsmätningar utgör 

endast ett verktyg för att göra detta möjligt (jfr Johansson 1989). Med ökad roll för 

människan i styrningen inom Speed Group ges de ett större förtroende att på daglig basis 

känna till utfallen på mätningarna och agera på avvikande utfall. 

 

Ett tydligt syfte med deras användning av prestationsmätningar verkar därmed vara att 

dessa ska inleda dialoger inom och mellan dotterbolagen (jfr Catasús et al. 2008), samt 

fungera som ett stöd och guida mötet för att kommunicera om tidigare genomförda 

aktiviteter (Elg 2001). För att detta ska vara möjligt anses det vara viktigt vilka typer av 

mått de använder. Som Neely och Bourne (2000) beskriver är inte endast forumet det 

viktiga när prestationsmätningar kommuniceras, utan även måttens utformning för att 

underlätta kommunikationen och göra den mer tydlig. Därför anses det positivt att de, som 

en av respondenterna uttrycker det, gjort mätningarna icke-finansiella för att göra det 

enklare att förstå mätetalen. Att de kommunicerar icke-finansiella mätetal anses även 

främja kommunikationen i mötena då de enligt Dossi och Patelli (2010) tenderar att skapa 
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en större förståelse över vad som har genomförts samt främja en dialog mellan olika enheter 

inom samma organisation.   

 

Något som anses vara problematiskt är att bolagen har unika uppsättningar av mätetal och 

med olik visualisering. Detta som ett resultat av att dotterbolagen fick delta och bestämma 

vilka mått de villa använda. Det verkar därmed vara fallet att måtten har fått möjlighet att 

anpassas till sin kontextuella miljö (jfr Bititci et al. 2013). Samtidigt kan detta bli ett hinder 

av kommunikationen i pulsmöten. Även om kommunikationen verkar vara fungerande nu, 

kan pulsmötet bli alltför komplext om Speed Group skulle växa sig större med fler enheter 

med unika uppsättningar av mätetal och visualisering. Risken för information overload kan 

bli påtaglig och den snabba inblick som pulsmötet avser att ge kan riskeras. Att hantera 

denna problematik anses vara viktigt för att få pulsmötena att fungera på längre sikt. 

Kanske är det nödvändigt i framtiden att använda likartade mått med en likartad 

visualisering för att hålla pulsmötena fokuserade.  

 

5.3.3 En kunskapsspridande plattform om leanorganisationen Speed Group och dess 

diagnostiska styrfilosfi 

Från ett stadie där organisationen styrdes informellt med värderingar med fokus på tillväxt 

har styrningen formaliserats med ett större internt fokus. Man kan även uttrycka det som 

att de börjat styra allt mer med hård information som är kvantifierad (Häckner 1985). Detta 

förklarar delvis deras implementering av pulsmöten, men den främsta anledningen tycks 

ändå vara deras beslut att bli en leanorganisation. P ulsmötet uppfattas som hjärtat i deras 

lean transformation och ett operativt verktyg för att sprida kunskap om vad organisationen 

har beslutat sig att genomföra. Därav ska inte deras pulsmöten betraktas som en 

kommunikationsplattform där spridning av kunskap begränsas till mätningar och sätt att 

kommunicera i verksamheten. Istället ska det ses som ett medel att sprida ett gemensamt 

tankesätt i organisationen, att driva ut slöserier ur verksamheten för att ökat värdeskapande 

till  kund, likt leans tankegångar (jfr Womack & Jones, 2003).  

 

Vad som även kan konstateras är att pulsmötet fungerar som en kunskapsspridande 

plattform av Speed Groups styrfilosofi. I litteraturen beskrivs att informationen från 

ekonomisystemet kan användas interaktivt eller diagnostiskt (Mundy 2010; Simons 1995; 

Eldridge et al. 2014; Bisbe & Otley 2004). Interaktivt innebär att nuvarande antaganden 

och åtgärder kring hur företaget styr sin verksamhet ifrågasätts (Mundy 2010) för att 

stimulera lärande och ge möjligheten att finna nya möjligheter och hot för verksamheten 
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(Simons 1995). Det diagnostiska användandet kännetecknas av att utfall följs upp för att 

vidta åtgärder och korrigera avvikelser (Simons 1995). Speed Groups styrfilosofi och 

pulsmötets struktur stödjer det sistnämnda då de avser att uppnå sina övergripande 

finansiella mål genom att styra utifrån avvikelser som identifierats i deras 

prestationsmätningar. Införandet av pulsmötet bedöms därav stödja Speed Groups 

diagnostiska styrning.  

 

Genom att pulsmötena hålls frekvent ger det effekten på Speed Group att det 

återkommande säkerställer att en kultur kan etableras inom organisationen. En kultur att 

minimera slöserier i verksamheten, samtidigt som de behåller ett fokus på avvikelser för 

att utsatt plan hålls mot deras övergripande målsättningar. Även genom pulsmötets karaktär 

av att hållas snabbt och fokuserat kring avvikelser kan denna kultur ständigt göra sig 

påmind. Detta resonemang kan stärkas av Weick (1995) som beskriver att en organisation 

är beroende av kommunikationen och att organisationen upphör när kommunikationen 

slutat att fungera. På samma sätt kan man beskriva pulsmötets funktion av att behålla en 

diagnostisk kultur inom organisationen och att lyckas implementera en leankultur som 

Speed Group tydligt eftersträvar. Pulsmötets centrala roll för att sprida en kultur och 

kunskap kring lean och diagnostisk styrning kan även argumenteras utifrån Heide, 

Johansson och Simonsson (2012) som beskriver att genom kommunikation kan en kunskap 

och förståelse spridas kring organisationens mål. Jag vill därför återigen lyfta fram 

betydelsen av att de standardiserat pulsmötet för att denna kultur på ett långsiktigt sätt kan 

etableras i organisationen. 

 

Vad som anses vara risken med ett tydligt förankrat diagnostiskt tankesätt är att gå 

miste om interaktiva fördelar. Varför använder de just de mått som kommuniceras? 

Hade de kunnat titta på andra aspekter i verksamheten? Detta ifrågasättande främjas inte 

av ett diagnostiska tankesätt och ett diagnostiskt sätt att kommunicera. Risken finns 

därmed att dessa pulsmöten hindrar mötesdeltagarna att tänka utanför de formella ramarna 

och finna nya möjligheter och hot för verksamheten. Tidsaspekten i pulsmötena signalerar 

även att det inte finns utrymme för interaktiva dialoger utan istället är fokus på att ständigt 

korrigera det som redan är känt för verksamheten. Kanske behövs ett annat forum där dessa 

aspekter kan lyftas fram för att skapa en dynamik och inte helt tränga undan ett 

ifrågasättande tankesätt inom Speed Group. 
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5.3.3.1 Ökad förståelse främjar ökad decentralisering 

I takt med att denna kultur och förståelse varför de mäter och kommunicerar sin verksamhet 

blir allt starkare anses medarbetares förmågor att fatta rationella beslut som gagnar hela 

verksamheten bli allt större. Som en av respondenterna lyfter fram så kan decentralisering 

mycket väl bli en effekt av deras pulsmöten då denna förståelse etableras allt längre ner i de 

olika dotterbolagen. Därav kan argumenteras likt Olausson och Berggren (2010) beskriver 

att pulsmöten har en decentraliserad effekt då alltfler medarbetare involveras i 

beslutsfattande processer. 

 

5.3.4 Ett helhetspersktiv och stärkt integration mellan bolagen 

Speed Group beslutade sig att implementera pulsmöten för att minska otydligheten mellan 

dotterbolagen. Tidigare hade de inte ett gemensamt forum som pulsmötet utgör idag och 

deras förhoppning är att detta ska leda till en tydligare kommunikation och ett 

helhetsperspektiv på verksamheten. Som en av respondenterna beskriver kan de nu se de 

olika dotterbolagens verksamhet ur ett ”Group-perspektiv”, för att styra mot det som är 

bäst för hela organisationen. Pulsmötet utgör därmed en plattform som säkerställer att en 

helhetsbild kan upprätthållas genom att dotterbolagen och koncernledningen kontinuerligt 

samlas för att komma överens om den aktuella helheten som äger rum för Speed Group. 

Att det är ett helhetsperspektiv de vill uppnå med pulsmötet är inte särskilt förvånande i 

och med deras strävan mot att bli en leanorganisation. Som Johanson och Skoog (2015) 

beskriver är nyckeln till att vara lean att se organisationen som ett system. En 

systemsyn som innebär ett helhetstänkande om att alla processer hänger samman och är 

ömsesidigt beroende av varandra (Runebjörk & Wendleby 2013).  

 
 

Vad detta får för följdeffekter tycks vara att dotterbolagen utifrån samma information 

snabbt kan identifiera hur de tillsammans kan lösa Speed Groups problem. 

Bemanningsfrågan är i detta sammanhang ett tydligt exempel på hur pulsmötet främjar 

integrationen mellan bolagen. Att pulsmöten leder till integration är något Lindlöf, 

Söderberg & Persson (2011) förklarar är en effekt av användandet av pulsmöten, då 

deltagarna snabbt kan bilda ett gemensamt konsensus om vad som sker och vad som 

behöver göras. Samtliga bolag har visat sig dra nytta av bemanningsfrågan. Om de i 

pulsmötena identifierat ett behov hos ett av dotterbolagen,  kan de övriga dotterbolagen 

snabbt komma med en lösning om möjligheten finns. Denna integration som kan uppnås i 

pulsmötet förklarar en av respondenterna inte hade varit möjlig om pulsmötena hade skett  

mindre  frekvent. Den integration som pulsmötet skapar tycks därmed vara beroende av att 

mötena sker frekvent för att integration och helhetsbilden av verksamheten kan realiseras.  
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Att denna helhetsbild och integration kan skapas i pulsmötet anses även ge effekten av en 

större sammanhållning inom Speed Group med en respekt för varandras nuvarande 

situation och behov av varandras hjälp. Denna effekt kan likställas med Liker (2009) som 

beskriver att pulsmötet skapar en starkare känsla av sammanhållning.  

 

5.3.4.1 Risker med att delta via telefon 

Som ovan lyftes fram anses pulsmötet ge effekten av att stärka sammanhållningen (Liker 

2009). Vad studien även visar är att detta kan bli problematiskt att uppnå när alla inte har 

möjlighet att vara närvarande i pulsrummet. Upplevelse av att inte känna tillhörighet har 

identifierats i studien när deltagarna deltar via telefon. Det tycks därmed finnas negativa 

effekter av att inte alla kan vara närvarande i pulsrummet och deras geografiska spridning 

i verksamheten anses vara ett strukturellt problem som kan skapa kommunikationsbarriärer 

inom organisationen (jfr Clampitt 2005). 

 

Betydelsen av att vara närvarande har även visat sig när mötesdeltagarna efter pulsmötet 

ska få tag i varandra och diskutera problem som lyfts fram. Oppenheim (2004) beskriver 

att användningen av pulsmöten underlättas om diskussioner har möjlighet att fortsätta i 

närliggande rum i närheten av pulsrummet. En möjlighet som inte kan ges till alla som 

deltar i pulsmötet på Speed Group. Detta kan också leda till spänningar inom 

organisationen där vissa bolag har möjlighet att diskutera effektivare än andra. 

 

Att tavlan inte är digitaliserad anses även medföra vissa risker i kommunikationen då en så 

pass hög andel inte är närvarande i pulsrummet. En av respondenterna lyfter fram att 

mötestavlan borde digitaliseras, vilket även Oppenheim (2004) rekommenderar. De kan 

förvisso med digitaliseringen gå miste om fördelarna som Mann (2010) förklarar med 

att visualisera för hand, då det skapar ett större ägandeskap av informationen. De kan även 

gå miste om att personifiera informationen (jfr Mann 2010). Samtidigt har det visat sig 

att de som inte är närvarande upplever det som en stor nackdel att inte få tillgång till tavlan 

vilket kan leda till spänningar och frustration mellan deltagarna. Att digitalisera tavlan 

anses därmed vara ett alternativ att beakta med tanke på Speed Groups geografiska 

spridning. 
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5.3.5 Pulsmötet för kontinuerlig kontroll av verksamheten 

Det framkommer ur studien att ledningen genom pulsmötena får en insyn i de olika 

bolagen. Att de kontinuerligt får kännedom kring hur de ligger till, och vad som behöver 

göras. Speed Group användning av pulsmöten tycks därmed ge effekten av snabb och 

kontinuerlig kontroll vilket prestationsmätningar enligt litteraturen avser att göra (Neely & 

Najjar 2006; Flapper et al. 1996; Catasús et al. 2008) Kontroll och uppföljning är även ett 

av ekonomistyrningens övergripande syfte (Anthony 1965). Vad som även kommit fram i 

studien är att pulsmötet ger effekten av att signalera vilka mått som är viktiga att mäta och 

därav vad som är viktigt att kommunicera inom Speed Group. Detta kan likställas med vad 

Flapper et al. (1996) beskriver, prestationsmätningarnas funktion av att signalera vad som 

anses vara viktig. I likhet med det Catasús et al. (2008) beskriver används mätningarna 

även för att signalera när en avvikelse har uppstått i verksamheten. 

 

5.3.5.1 Minskad osäkerhet 

Pulsmötet tycks även minskat osäkerheten och utgör en kommunikationskanal som på ett 

tydligt och frekvent sätt underrättar ledningen hur de olika dotterbolagen situation ser ut. 

Som en respondent beskriver så kan ledningen känna sig tryggare i hur det går för 

dotterbolagen då de frekvent får detta kommunicerat i deras dagliga pulsmöten, och slipper 

sporadiskt ta reda på detta i egen kraft. Man kan med införandet av pulsmötet beskriva att 

kommunikationen därav blivit mer öppen mellan organisationens aktörer, vilket enligt 

Liang et al. (2010) stärker organisationens förmåga att prestera. Förmågan att prestera 

stärks även av att ledningen involveras i kommunikationen och när medarbetare får 

kommunicera i grupp (Snyder & Morris 1984). Något som tycks har förbättrats inom Speed 

Group efter införandet av pulsmöten.  

 

5.3.5.2 Risken att använda subjektiva värderingar 

De flesta mätningar de har idag är kvantitiativa och utgör hård information (jfr Häckner 

1985). Andra mätningar som exempelvis Productions ”temperaturstagning i 

verksamheten” bygger  på  subjektiva  värderingar  och  är  som  Häckner  (1985)  beskriver  

mjuk information. Den problematik som detta kan medföra i pulsmötet kan diskuteras med 

hjälp av Ouchis (1987) resonemang. Han beskriver att kommunikation mellan enheter bör 

baseras på kvantifierad information. Risken av att bygga informationen på värderingar är 

enligt författaren att den blir förvrängd och feltolkad mellan enheterna. Subjektiva   

värderingar   som   kommuniceras   i   pulsmötet   bedöms   vara   svåra   att kontrollera 

och tolka under en längre period. Detta bedöms därmed vara problematiskt för Speed 
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Group att basera pulsmötet på subjektiva värderingar, speciellt under längre tidsperioder. 

Hur ska exempelvis en stor avvikelse bedömas mellan olika tidsperioder med olika 

utmaningar för verksamheten? En avvikelse kanske bedöms mer allvarlig i goda tider och 

ses inte lika allvarlig i svårare tider för verksamheten. Kontrollaspekten blir därför svår att 

hantera och det uppstår problem i att bedöma om informationen är rätt eller fel (jfr 

Häckner 1985). 

 

5.3.6 Glapp mellan strategi och mätningar i pulsmötet 

Speed Group har i nuläget inget uttalat och genomtänkt orsak-verkan samband mellan 

mätetalen som används i pulsmötet och de övergripande mätningarna i form av KPI:er och 

deras tre övergripande finansiella mätetal vilka anses vara deras KRI:er (jfr Parmenter 

2010). De tog beslutet att implementera pulsmötena först innan de kunde hitta tekniska 

lösningar för att få fram rätt KPI:er, vilket naturligt har fått effekten att mätningarna i 

prestationsmätningssystemet inte kan kopplas samman. Pulsmötet verkar därmed inte ge 

effekten av att implementera strategi (jfr Anthony et al. 2014) och länkas  till  övergripande 

målsättningar  (jfr  Franceschini, Galetto & Maisano 2007).  Prestationsmätningarna brister 

därmed i sin förmåga att förse med tillräcklig information om strategin och likt Silvis et al. 

(2015) beskrivning skapar detta ett informationsgap. Som en av respondenterna lyfter fram 

så är ett övergripande syfte med pulsmötena att nå målsättningarna för verksamheten. Med 

tiden kan säkerligen detta uppnås och de som har aktiva roller att implementera dessa 

pulsmöten i organisationen tycks ha en god kunskap kring pulsmötets funktion i styrningen 

mot uppsatta mål. Med tiden kan en större förståelse etableras och i takt med att nya KPI:er 

blir implementerade i verksamheten kan de fokusera på hur prestationsmätningssystemet 

ska hänga samman.  

 

Att prestationsmätningssystemet ännu inte är fullständigt kan förklara varför det råder en 

skiljd uppfattning vilka mått de faktiskt kommunicerar i pulsmötena. Denna förvirring är 

inte något unikt utan är vanligt förekommande inom organisationer (jfr Parmenter 2010). 

Denna skiljda uppfattning kan bli ett problem i hur deltagarna ser på pulsmötets funktion. 

Det är dagliga signaler de avser att identifiera mot övergripande KPI:er och KRI:er, därav 

för att använda pulsmötet i det syfte som avsatt anses en gemensam förståelse om att det är 

Performance Indicators de kommunicerar och inte övergripande mätetal i form av KPI:er 

och KRI:er.   
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Som resonemang fördes tidigare ger pulsmötet effekten av att implementera ett diagnostiskt 

tankesätt i organisationen vilket kan motverka att medarbetarna ifrågasätter mål och varför 

de mäter de aspekter som de gör. Detta anses med tanke på bristande koppling till strategier 

vara ett problem som borde beaktas inom Speed Group. Utan en tydlig koppling blir det 

svårare att ifrågasätta mätningar som genomförs på daglig basis, vilket kan leda till att de 

strikt styr sin verksamhet utifrån avvikelser, utan att veta om detta leder till att uppfylla 

övergripande målsättningar. Det framgår inte heller i pulsmötet vilka mätningar som är 

prioriterade. Detta innebär att deras tankesätt formas till att ständigt korrigera de 

allvarligaste avvikelserna, men kanske inte de avvikelser som är viktigast för att uppnå 

övergripande mål. Att hitta en balans och koppling till de övergripande målen anses därför 

vara viktiga för att tydliggöra vad som är väsentligt i ett längre perspektiv. Om exempelvis 

försäljningsmålen på övergripande nivå är prioriterade, borde mätningar som speglar 

försäljningen och kopplade till försäljningstillväxt att dessa mått får större utrymme i 

kommunikationen. I Speed Groups fall hade detta bidragit till att större vikt lagts på måtten 

antal utbokade och beläggning framför antal sjuka och bemanning. 

 

5.3.6.1 Möjliggör att kortsiktiga planer kan realiseras 

Ett av ekonomistyrningens syften är även att planera verksamheten (1965). Vad pulsmötet 

tycks ge hos Speed Group är att de kan planera sin dagliga verksamhet och ta tillvara på 

affärsmöjligheter. Pulsmötet har exempelvis visat sig vara ett användbart planeringsverkyg 

för att allokera personal mellan bolagen (jfr Lindlöf, Söderberg & Persson 2011). I ett 

kortsiktigt perspektiv verkar därmed en kontinuerlig avrapportering och hantering av 

prestationsmätningarnas utfall i pulsmötet ge effekten av att den operativa verksamheten i 

närliggande framtid kan ske utan störningar. Kontinuerlig avvikelserapportering och 

hantering möjliggör därmed att planer realiseras. Vad gäller en långsiktig planering så finns 

ingen tydlighet vad planerade åtgärder kan ge för effekter i ett längre perspektiv. Detta då 

mätetalen som ovan diskuterats inte kan kopplas till övergripande målsättningar.  
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5.3.7 Styrning av mänskliga beteenden 

Inför varje pulsmöte som sker på Speed Groups högkvarter känner samtliga mötesdeltagare 

till att de ska samla in information kring de mått som används i pulsmötet. Delvis för de 

som är i linje med förväntningarna men främst att de ska samla in relevant information 

kring de avvikande måtten för att informera om dess status. Det finns även en förväntan att 

de avvikelser som lyfts fram på pulsmötet ska åtgärdas. Pulsmötet är därmed inte bara ett 

sätt att rapportera och kommunicera utfall, utan skapar också handling, både innan och efter 

mötet. Vad dessa pulsmöten verkar ge effekter av anses därmed vara att styra mänskliga 

beteenden vilket är ett av ekonomistyrnings syfte (Nilsson, Olve & Parment 2011).  

 

Med dessa styrda beteenden och handlingar bedöms frekvensen och intensiteten i dessa 

pulsmöten vara en nyckelfaktor. Genom att tränga undan alla problemorienterade 

diskussioner i ett snabbt och fokuserat pulsmöte kan dessa istället utövas utanför 

pulsrummet och en respekt för de övrigas tid och behov kan främjas (jfr Runebjörk & 

Wendleby 2013). Att detta sker varje dag anses vara så pass frekvent att organisationens 

medarbetare kontinuerligt kan styras i att tänka och agera på ett önskvärt sätt, vilket 

Lindvall (2011) förklarar är ekonomistyrningssystemets avsikt att påverka. Tillit och att 

mötesdeltagarna känner ett individuellt ansvar till att bidra till pulsmötena bedöms därav 

vara viktigt för att pulsmötet ska fungera och att eftersträvat handlande erhålls. 
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5.3.8 Sammanfattande tabell av Speed Groups kommunikation av prestationsmått i 

pulsmöten 

I tabell 5 nedan återges en sammanfattning kring hur de kommunicerar prestationsmått i 

pulsmöten samt förklarande faktorer till detta. Tabellen summerar även de effekter och 

risker pulsmötet tycks ge för Speed Group.  

 

Analytisk summering  

Hur prestationsmått kommuniceras i pulsmötet Frekvent och snabb kommunikation med fokus på 

avvikande mätetal 

Förklarande faktorer Pulsmötesstrukturen från operativ nivå till 

ledningsnivå 

 Respekt för människans tid och behov 

 Standardisering 

 Visualisering som centralt hjälpmedel 

 Beslut att bli en leanorganisation och en alltmer 

formaliserad styrning 

Effekter Samordnad och koordinerad kommunikation 

 Ökad roll för kommunikationen i styrningen 

 Skapar en leanidentitet och formaliserad styrning 

 Kultur av att styra bort avvikelser och eliminera 

slöserier 

 Främjar decentralisering av beslutsfattanden 

 Kontinuerlig kontroll av verksamheten 

 Minskad osäkerhet från ledningen 

 Realiserar kortsiktiga planer 

 Ett helhetsperspektiv på verksamheten 

 Stärkt integration mellan dotterbolagen 

 Stärkt sammanhållning 

 Påverkan av mänskliga beteenden och handlanden 

Risker Olika mått och olika visualiseringar 

 Bristfällig koppling till strategi 

 Skiljda uppfattningar om vilka mått de använder 

 Tränger undan ett interaktivt tänkande 

 Mindre nytta för de som deltar via telefon 

 Problem att kontrollera subjektiva värderingar över 

tid 

(Tabell 5 – Analytisk summering) 
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6 Slutsats 

Kommunikation är centralt inom en organisation och har även visat sig vara viktig i 

användandet av prestationsmått. Det faktum att ett behov har identifierats att öka 

kunskapen kring ämnet motiverar genomförandet av denna studie. Frågan ställdes därmed 

hur och varför Speed Group använder pulsmöten som kommunikationskanal av 

prestationsmått och på vilket sätt det påverkar organisationens styrning. 

 

För att få pulsmöten att fungera vilar dessa möten på några grundläggande aspekter. 

Betydelsen av standardisering tycks skapa en förutsättning för att hålla pulsmötena snabba 

och fokuserade på avvikande prestationsmått. Det har även visat sig att pulsmöten hålls 

frekvent på daglig basis. Ett praktiskt verktyg som även visat sig skapa förutsättningar för 

effektiv kommunikation av prestationsmätningar i pulsmötena är den mötestavla som 

används. Tavlan visualiserar de mått som kommuniceras och stödjer därmed 

mötesdeltagarna i kommunikationen av prestationsmått.  

 

Ur studiens resultat framgår att lean kommunikation utgör grunden för pulsmötets 

utformning, med en respekt för mötesdeltagarnas tid och behov av information. Denna 

respekt har visat sig kunna uppnås genom att knyta samman pulsmöten i en 

pulsmötesstruktur. Anledningen varför Speed Group implementerat pulsmöten tycks 

främst bero på beslutet att bli en leanorganisation men även av ett ökat behov av 

formaliserad styrning.  

 

Framstående effekter av pulsmötet är att ett helhetsperspektiv har antagits och att 

integrationen mellan bolagen har ökat. Studien pekar även på att pulsmötet är ett kraftfullt 

verktyg för att påverka beteenden och handlingar inom organisationen och för att 

kontninuerligt kontrollera verksamheten. Pulsmöten tycks även ge effekten av att 

implementera en kultur att eliminera slöserier och styra verksamheten diagnostiskt. 

 

Något som även framkommer i studien är effekten av att kommunikationen får en alltmer 

avgörande roll i Speed Groups styrning efter införandet av pulsmöten. Detta, tillsammans 

med övriga effekter som pulsmötet tycks ge, indikerar att en organisation behöver ha ett 

strategiskt förhållande till hur de internt kommunicerar prestationsmätningar. Beroende på 

vilka effekter organisationen avser att eftersträva bör därför kommunikationen utformas på 

ett sätt som främjar dessa.  
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Det finns ett antal utmaningar i sättet Speed Group kommunicerar. Hur stor frihet som 

användarna ska få i att utforma unika mått för att pulsmötet ska hållas effektivt anses 

vara en av dessa utmaningar. En annan tycks vara att knyta samman mätningarna som 

kommuniceras i pulsmötet till övergripande mål, för att inte riskera glapp i 

prestationsmätningssystemet och skapa en osäkerhet varför de kommunicerar som de gör. 

Ytterligare en utmaning anses vara att främja ett interaktivt tänkande, då pulsmötet har 

visat sig leda till ett diagnostiskt synsätt på organisationens styrning.   

 

Slutligen rekommenderas Speed Group att beakta valet av mätningar i framtiden och om 

dessa behöver koordineras för att bibehålla kommunikationens fokus när organisationen 

växer sig större med fler enheter som deltar i pulsmötet. De rekommenderas även att beakta 

hur de ska hantera de mätningar som bedöms på subjektiva värderingar över längre 

tidsperioder. En möjlighet anses vara att knyta samman hela prestationsmätningssystemet 

så att tydliga orsakssamband synliggörs. Detta för att öka förståelsen för varför de 

kommunicerar i pulsmöten.  

 

6.1 Rekommendationer för framtida forskning 

Då detta är en enfallsstudie är generaliserbarheten begränsad. För att öka 

generaliserbarheten och en nyanserad bild över ämnet rekommenderas att genomföra 

flerfallstudier för att finna likheter och skillnader i hur organisationer kommunicerar 

prestationsmått  i  pulsmöten.  Förslag  ges  även  att  bidra  till  ökad  kunskap  kring 

begreppet lean kommunikation och hur detta kan ge uttryck i olika organisationer i 

deras kommunikation av prestationsmått. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide representanter från dotterbolagen 
 

Kan du berätta om dig själv och din roll inom Speed Group? 

 

Kan du berätta om er verksamhet? 

 

Kan du berätta hur ni kommunicerar prestationsmätningar inom ert affärsområde? 

 

Kan du berätta hur processen går till när ni kommunicerar i pulsmöten? 

 

Vad är syftet med era pulsmöten? 

 

Vilken information är lämplig i pulsmötet? 

 

Hur gick processen till vid bestämmandet vilken information som skulle behandlas i 

pulsmötet? 

 

Hur påverkar sättet ni kommunicerar mellan olika affärsområden och ledningen? 

 

Upplever du att det blivit mer effektivt när ni kommunicerar i pulsmöten? 

 

Vad får du ut av mötet? 

 

Är viss information lättare att ta till sig än annan? 

 

Har dina behov av att ta egna initiativ till att kommunicera med olika aktörer förändrats 

efter införandet av pulsmötet? 

 

Hur kommunicerade ni innan? Vad är de största skillnaderna? 

 

Hur påverkas kommunikationen av att alla inte är fysiskt närvarande i pulsmötet? 

 

 

8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide CFO 
 

Kan du berätta om dig själv och din roll inom Speed Group? 

 

Kan du berätta om Speed Groups målsättningar och för de olika affärsområdena? 

 

Hur styr ni mot dessa mål? 

 

Hur använder ni er av prestationsmätningar för att styra mot målen? 

 

Vilken roll har pulsmötena i denna styrning? 

 

Vad är syftet med pulsmötet? 

 

Varför började ni kommunicera i pulsmöten? 

 

Kan du beskriva er organisationsstruktur. Är den centraliserad eller decentraliserad? 
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8.3 Bilaga 3 - Intervjuguide Projekt och System 
 

Kan du berätta om dig själv och din roll inom Speed Group? 

 

Kan du beskriva om Speed Groups lean transformation? 

 

Vad är din roll i detta arbete? 

 

På vilket sätt är det nya sättet att kommunicera via pulsmöten lean? 

 

Hur har kommunikationen förändrats? 

 

Vilka fördelar följer med denna förändring? 

 

Vilka nackdelar följer med denna förändring? 

 

Vad är syftet med pulsmötet? 

 

Vad är syftet med pulsmötesstrukturen? 

 

Vilka visuella hjälpmedel använder ni er av när ni kommunicerar? 

 

 

8.4 Bilaga 4 - Intervjuguide HR-chef 
 

Kan du berätta om dig själv och din roll inom Speed Group? 

 

Kan du beskriva Speed Groups situation och hur ni hamnade där ni är idag med ett 

förändringsarbete? 

 

Hur är tanken kring att styra Speed Group mot lean? 

 

Vad är syftet med denna förändring? Varför behövdes den göras? 

 

Hur satta ni agendan för vad som ska tas upp på dessa pulsmöten? Vilka var involverade? 

 

 

8.5 Bilaga 5 - Intervjuguide COO 
 

Kan du berätta om dig själv och din roll inom Speed Group? 

 

Kan du berätta om Speed Group styrning med prestationsmått? 

 

Hur styr ni med prestationsmätningar på olika nivåer inom Speed Group? 

 

Hur hänger prestationsmätningssystemet ihop inom hela koncernen? 

 

Hur hänger kommunikationen av prestationsmätningar ihop inom hela koncernen?
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