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Sammanfattning  

Det är känt att mätningar påverkar en individ eller en grupps beteende och därför är det 

viktigt att vara noggrann i valet av mätetal samt att veta varför dessa mäts i det 

processorienterade arbetssättet. Syftet med studien är att identifiera vilka typer av 

förändringar som är lämpliga avseende mätetal och deras användning vid en övergång 

till ett processorienterat arbetssätt inom tillverkande industri. Baserat på detta har även 

rekommendationer till fallföretaget Setra Group utformats. Detta för att arbetet med 

mätningar skall gå i linje med det nya arbetssättet.  

 

Studien grundar sig i en fallstudie som genomförts på fallföretaget som befinner sig i 

denna övergång. För att samla teori om tidigare forskning inom området genomfördes 

en litteraturgenomgång för att skapa en teoretisk referensram att utgå ifrån inför 

datainsamlingen.  Data från fallföretaget har samlats in genom sju semistrukturerade 

intervjuer med olika ansvariga inom Setras produktionsledning, marknadsavdelning 

samt enhetsledningar. Efter datainsamlingen har den teoretiska referensramen 

kompletterats med ytterligare relevant teori om ämnen som tagits upp under 

intervjuerna. Forskningsansatsen som har använts kan därför beskrivas som en abduktiv 

forskningsmetod. Den insamlade teorin har sedan jämförts och analyserats med den 

framtagna empirin för att leda fram till en slutsats. Utifrån analysen har även 

fallspecifika rekommendationer tagits fram för Setra Group.  

 

Studien visar att det är viktigt för en processorienterad organisation att ha väl 

underbyggda mätetal som går i linje med det kundfokus som kännetecknar ett 

processorienterat arbetssätt. Det finns dock inget facit på hur många, vilka och hur stort 

fokus på dessa mätetal som en organisation bör ha då detta är organisationsspecifikt. 

Dock bör det finnas en balans mellan mätetalen som tillsammans täcker flera olika 

perspektiv och fokusområden samtidigt som det är tydligt uttalat vilka som är de 

huvudsakliga mätetalen. Vilka mätetal som är lämpliga att använda inom en 

organisation är beroende på ett flertal faktorer såsom organisationskultur, typ av 

produkt och bransch. Detta bör en enskild organisation själva avgöra genom en 

kartläggning av dess huvudprocess för att således avgöra organisationens 

framgångsfaktorer. Det har även visat sig vara viktigt att en organisation är självkritisk 

till de traditionella mätetal som används för undvika att de riskerar att överordna 

huvudprocessens förmåga att leverera produkter till kunden.  

 

Nyckelord: mätetal, processorientering, arbetssätt. 



 

 

Abstract  

It is known that measuring affects the behavior of an individual or a group and therefore 

it is important to be careful when deciding on what to measure and to know why it’s 

being measured when working process oriented.  The purpose of the study is to identify 

what changes are needed regarding measurements and the choice of what’s being 

measured in a situation where a function oriented organization within manufacturing 

will make a transition to a more process oriented way of working. Recommendations to 

the case study company have also been constructed based on this to adapt the 

measurements in line with the new way of working.  

 

The study is based on a case study conducted at Setra Group which currently is in this 

transition. A literature review was conducted to gather theory regarding previous 

research in this field to create a theoretical framework to proceed from before collecting 

data. To gather data from the company in the case study seven semi-structured 

interviews were conducted with different executives within Setras production 

management, marketing department and managing directors at different production 

units. After the data collection the theoretical framework was completed with additional 

relevant theory relating subjects that were discussed during the interviews. This research 

approach can be described as an abductive research method. The gathered theory and 

data has then been compared and analyzed to lead to a conclusion. Case-specific 

recommendations to the business case has also been presented to Setra Group. 

 

The study has shown that it is important for a process-oriented organization to measure 

aspects that is in line with the customer-orientation that characterizes a process-oriented 

way of working. There is however no key answer to how many measurements, which or 

how much focus an organization should have on these measurements since it differs 

from one organization to another. Although there is, however, a need for a balance on 

what is being measured so they together cover the different perspectives and focus areas 

while at the same time the main measurements are clearly defined. Which 

measurements that is suitable to use at an organization depends on a number of aspects 

such as culture within the organization, type of product and what industry the 

organization is operative in. An organization should decide this themselves by creating 

a map over their main process to get a good picture over their success factors. It has also 

shown to be important that an organization is self-critical towards the measuring they 

are conducting, to avoid that the measurements are treated in a way that they are 

limiting the main process ability to deliver products to the customer. 

 

Keywords: measuring, process orientation, work structure.  



 

 

Ordlista 

Förädlingskostnad – Totala kostnaden för framställning av en produkt exklusive 

råvarukostnad.  

 

Kapitalbindning – Kapital bundet i exempelvis varulager och därmed oanvändbart för 

andra ändamål.  

 

Mätetal/Nyckeltal – I rapporten används främst termen Mätetal, men det finns dock fler 

liknande termer i övrig litteratur.  

 

Post – Ett uttryck för en tillverkningssats eller tillverkningsbatch. 

 

Produktivitet – Förhållandet mellan resurser och produktionsresultat, kan också vara 

produktionens effektivitet.  

 

Silo-orienterad – Organisationer där informationsdelning mellan avdelningar inte 

förekommer alternativt är väldigt begränsad. 

 

Sågutbyte/utbyte – Den procentuella andelen volym av råvaran, i detta fall en 

timmerstock, som blir till den slutgiltiga produkten, sågade trävaror. Även kallat 

råvaruutnyttjande.  
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien samt dess syfte och forskningsfrågor. 

En disposition av studiens innehåll presenteras även i slutet av kapitlet.  

1.1 Bakgrund 

I dagens hårda konkurrenssituation bland företag finns ett behov av att fokus läggs på 

att skapa största möjliga värde för kunden. För att uppnå det menar Ljungberg och 

Larsson (2012) att fler och fler företag övergår till ett processorienterat arbetssätt från 

att tidigare vanligtvis ha arbetat funktionsorienterat. Zairi (1997) förklarar att ett synsätt 

där fokus är på processer istället för funktioner medför ökat kundfokus och minimerar 

hindren i arbetet mellan de vertikala funktionerna. Skillnaden mellan de olika 

arbetssätten anser Ljungberg och Larsson (2012) är att vid ett processorienterat arbetsätt 

så läggs fokus på att alla medarbetare i organisationen både ”tänker” och ”gör” istället 

för att ha synsättet ”tänk uppe” och ”gör nere” i det funktionsorienterade arbetssättet. 

Ljungberg och Larsson (2012) utvecklar tankesättet genom att förklara att inom de 

hierarkiska nivåerna i en funktionsorienterad organisation fokuserar medarbetare på att 

tillfredsställa chefen istället för kunden som i det processorienterade arbetssättet. 

Oskarsson et al. (2003) menar att utfallet då ofta blir att varje funktion eller avdelning 

optimerar sin verksamhet istället för att arbeta med flödet ur ett helhetsperspektiv 

kopplat till en kund eller produkt. Zairi (1997) menar att de flesta, om inte alla, företag 

och organisationer har aktiviteter som kan betraktas som traditionellt funktionella 

processer. Vidare menar han att det funktionella tillvägagångssättet skapar hinder för att 

uppnå och utveckla kundnöjdheten. Zairi (1997) anser också att det ofta kan uppkomma 

svagheter inom organisationen då avdelningar blir känsliga för så kallat 

organisationsbrus. Det kan till exempel vara bristande kommunikation inom företaget 

eller att avdelningar skyddar sig själva och tänker på sitt eget bästa i första hand istället 

för att se organisationens helhet.  

 

Ljungberg och Larsson (2012) argumenterar för att det är viktigt att vara noggrann i 

valet av mätetal samt att veta varför dessa mäts inom det processorienterade arbetssättet.  

Den vanligaste typen av mätetal som idag används för att mäta en försörjningskedjas 

prestation menar Melo et al. (2009) är mätetal baserade på att minska kostnaderna. 

Detta påpekar även Ljungberg och Larsson (2012) då de menar att många mått 
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traditionellt sett är för finansiellt fokuserade. Inom all sorts industri arbetas det i viss 

mån alltid med mätetal, dessa styr vad som uppmuntras och speglar vilka värderingar 

som är viktiga samt vilka prestationer som efterfrågas (Ljungberg och Larsson, 2012). 

Även Christopher (2011) menar att mätningar påverkar en individs eller en grupps 

beteende och det gäller i synnerhet inom organisationer där mätsystemet används som 

styrverktyg. Det har tidigare forskats om mätningar inom organisationer men Franco-

Santos et al. (2012) menar att ytterligare forskning behövs. Deras studie visar att 

mätningars resultat är beroende av individer och om de hanterar mätningarna på rätt 

sätt. Det är dock inte helt klargjort hur mätningar påverkar negativa beteenden hos 

medarbetare samt innovationsförmågan. Ofta brukar det sägas att ”det som mäts blir 

gjort”. Om det är så menar Ljungberg och Larsson (2012) att företag eller organisationer 

bör ägna stor omsorg åt att välja och bestämma vad som ska mätas. 

 

Studiens fallföretag, Setra Group, är i en fas där organisationens funktionsorienterade 

arbetssätt ska lämnas och istället ska organisationens arbetssätt bli mer 

processorienterat. I Setras nuvarande arbetssätt driver varje enhet inom Setra sin egen 

utveckling och förbättringar med begränsad hänsyn till helheten och de olika mätetalen 

som används är väldigt traditionella och fokuserar främst på att effektivisera 

produktionen och generera lönsamhet för organisationen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera vilka typer av förändringar som är lämpliga 

avseende mätetal och deras användning vid en övergång till ett processorienterat 

arbetssätt inom tillverkande industri. Baserat på detta ska även rekommendationer till 

fallföretaget Setra Group utformas.  

1.2.1 Forskningsfrågor  

 Hur bör en processorienterad organisation arbeta med mätetal?  

 Vilka effekter kan användandet av traditionella mätetal leda till ur ett 

processorienterat perspektiv på en tillverkande industri? 
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1.3 Disposition 

Nedan presenteras studiens innehåll.  

 

Kapitel 1:  Inledning – Presenterar en bakgrund till problemställningen samt studiens 

syfte. 

 

Kapitel 2:  Metod – Beskriver valda forskningsmetoder samt dess för- och nackdelar. 

 

Kapitel 3:  Teoretisk referensram – Genomgång av litteratur som presenterar tidigare 

forskning i ämnet.  

 

Kapitel 4:  Setra Group – Beskrivning av fallföretaget Setra Group samt 

sammanställning av insamlad data. 

 

Kapitel 5:  Analys och diskussion – Jämförelse mellan teori och framtagen empiri.  

 

Kapitel 6:  Rekommendationer till fallföretaget – Förslag och rekommendationer till 

Setra Group.  

 

Kapitel 7:  Slutsats – Presentation av undersökningens slutsats.  
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder och verktyg som använts vid genomförandet av 

studien för att besvara syfte och frågeställningar, samt motivering till varför de valts. 

2.1 Genomförande  

Studien har genomförts under tio veckors heltidsstudier våren 2016. Vid möte med en 

representant från fallföretaget Setra Group presenterade de sin situation och 

problematik. Studiens problemformulering utvecklades sedan genom samråd med 

fallföretaget samt Högskolan i Gävle och avgränsades till Setras produktgrupp sågade 

trävaror, därefter kunde arbetet påbörjas. Arbetet har mestadels utförts på Högskolan i 

Gävle men datainsamling har genomförts genom besök på två olika produktionsenheter 

samt på Setras kontor i Gävle.  

 

En litteraturgenomgång genomfördes för att samla in material om ämnet och tidigare 

forskning för att sedan skapa en teoretisk referensram. Datainsamling genomfördes 

sedan på fallföreaget i form av semistrukturerade intervjuer med sju representanter med 

olika befattningar. Samtliga intervjuer sammanställdes sedan och transkriberades. Under 

studiens gång har samtal och diskussion om arbetets framsteg förts med både 

handledare på högskolan samt studiens externa handledare på Setra.  

 

2.2 Fallstudie  

En fallstudie innebär enligt Thomas (2011) analyser och intervjuer av personer, 

evenemang, beslut, projekt, policys, institutioner och system som studeras med en 

helhetssyn. Detta menar han kan resultera i en djup insikt och kunskap i en relativt 

komplex omgivning. Vidare förtydligar Baxter och Jack (2008) att en fallstudie kan 

åstadkomma detaljerad kunskap i komplexa sammanhang såsom sociala relationer och 

hur processer fungerar. Detta genom att flera olika datainsamlingsmetoder kan 

kombineras och analyseras. Eisenhardt (1989) anser att den framtagna teorin från en 

fallstudie kan ses som mycket trovärdig då den tas fram genom empiriskt bevis och inte 

är beroende av tidigare forskning. Forskningsmetoden lämpar sig vid nya 

forskningsområden samt vid avsaknad av eller otillräcklig mängd tidigare forskning. 

Vidare menar Eisenhardt (1989) att metoden fallstudie är användbar för att komplettera 

traditionella forskningsmetoder såsom litteraturstudie.  
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Syftet med studien är att identifiera vilka typer av förändringar som är lämpliga 

avseende mätetal och deras användning vid en övergång till ett processorienterat 

arbetssätt inom tillverkande industri. Därför föll valet på metoden fallstudie för skapa en 

djupare förståelse och en större inblick i fallföretagets problematik. För att ta fram 

empiriskt material genomfördes intervjuer samt analyser av beslut och policys.  

 

Yin (2012) förklarar att det vid en fallstudie är viktigt att välja ett lämpligt fallföretag. 

Han förtydligar att valet inte bör grunda sig på anledningar såsom att det är lägligt eller 

lättillgängligt. Fallföretaget menar Yin (2012) istället bör vara valt utifrån en tydlig och 

logisk grund. Valet av fallföretag i studien kan motiveras med att Setra Group har 

beslutat att övergå till ett mer processorienterat arbetssätt från att tidigare ha arbetat 

väldigt funktionsorienterat. Branschen som organisationen är verksam inom har funnits 

under en väldigt lång tid och därför finns det en risk att många av de mätetal som 

används är av traditionell grund och att organisationens kultur är förlegad. Därför kan 

fallföretaget Setra Group utgöra ett exempel på en organisation som behöver förändras 

för att bli mer processorienterad.  

 

2.3 Forskningsansats 

Det finns enligt Bryman och Bell (2013) ett samband mellan befintlig teori och 

forskning där teorins betydelse kan ses på olika sätt. De två vanligaste 

forskningsmodellerna menar de är induktiv samt deduktiv ansats. Dock förekommer 

även fler forskningsmodeller utöver dessa, som exempelvis den abduktiva ansatsen 

(Alvesson och Sköldberg, 2008).  

 

Induktiv ansats 

Att använda forskningsmodellen induktiv ansats innebär att studiens teori tas fram 

baserat på den framtagna empirin (Bryman och Bell, 2013). Detta kan förtydligas som 

att genomförd datainsamling och dess resultat resulterar i presenterad teori. Bryman och 

Bell (2013) menar att induktiv ansats oftast förknippas med kvalitativ forskning.  

 

Deduktiv ansats 

En deduktiv ansats innebär att forskare utgår från den kunskap som redan existerar inom 

ett givet område, för att sedan ta fram en eller flera hypoteser att granska empiriskt. 
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Därav är det viktigt att hypotesen är formulerad på ett sådant sätt att den går att 

utforska. En deduktiv ansats innebär att teorin istället leder till observationer och 

resultat. Vanligtvis används den deduktiva ansatsen vid kvantitativ forskning (Bryman 

och Bell, 2013).   

 

Abduktiv ansats  

Abduktiv ansats är enligt Alvesson och Sköldberg (2008) den metod som ofta används 

vid fallstudiebaserade undersökningar. Vidare menar de att ansatsen i första hand utgår 

från ett enskilt fall som tolkas och undersöks. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att 

fallet då tolkas och förklaras utifrån hypotetiskt övergripande mönster. Den abduktiva 

ansatsen innehåller delar från både induktiv och deduktiv ansats. Abduktion utgår ifrån 

empirisk fakta men avskriver inte tidigare teori.  

 

Denna studie är baserad på en abduktiv forskningsansats. Detta då forskningen 

genomfördes genom en fallstudie där empiriskt material tolkats, analyserats och 

utvärderats. Empirin jämfördes sedan med tidigare framställd litteratur i ämnet i syfte 

att få ytterligare kunskap av den identifierade situationen. Denna process upprepas i 

syfte att skapa en växelverkan mellan teori och empiri.  

 

2.4 Vetenskaplig metod  

Det finns två huvudsakliga kategorier av metoder för att samla in data till en 

undersökning. Dessa kategorier klassificeras som kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Klassificeringen grundar sig på valet av insamlingsmetod samt dess tolkningar (Patel 

och Davidson, 2011). Bryman och Bell (2013) menar dock att många 

forskningsmetoder innehar egenskaper från de båda klassificeringarna. Vad som i 

huvudsak avgör vilken metod som ska användas är hur forskningsfrågan är specificerad 

och formulerad (Biggam, 2015). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att en 

grundläggande aspekt som skiljer dessa åt är att kvalitativa metoder grundar sig i 

studiesubjektets perspektiv. De kvantitativa metoderna menar de istället utgår från 

forskarens perspektiv och tankar.     
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Kvalitativ forskning 

Klassificeringen kvalitativ forskning kännetecknas av forskning som ger djupare 

förståelse och ofta besvaras frågor som exempelvis ’Varför?’ (Biggam, 2015). Metoden 

används ofta när syftet med undersökningen är att förstå ett beteende eller 

tillvägagångssätt (Trost, 2012). Kvalitativ forskning menar Trost (2010) exempelvis kan 

genomföras genom intervjuer där enkla och raka frågor ställs. Dessa frågor bör resultera 

i komplexa och innehållsrika svar ur vilka det går att finna många intressanta skeenden, 

åsikter, mönster och annan information gällande ämnet. Vid forskning med kvalitativa 

metoder menar Bryman och Bell (2013) att undersökningarna oftast genomförs genom 

en induktiv ansats.  

 

Kvantitativ forskning 

Det som främst kännetecknar kvantitativ forskning är att insamlad data oftast består av 

mätningar och statistik. Ofta besvaras frågor som exempelvis ’Hur många?’ eller ’Hur 

mycket?’ (Biggam, 2015). Trost (2012) förklarar att kvantitativa studier ofta används 

vid mätningar av exempelvis mått och frekvenser. Vidare redogör han även för att 

kvantitativ forskning kan bestå av frågor som innehåller ord som längre, fler eller mer, 

då dessa variabler mäts med hjälp av tal. 

 

Denna studie är genomförd med hjälp av kvalitativa metoder. Datainsamling har främst 

genomförts genom intervjuer för att framställa fallstudiens empiriska material. Detta för 

att utgå från subjektets förståelse i samband med datainsamlingen. En kvalitativ studie 

var i detta fall lämpligt då problemet är komplext och förståelse från flera 

ingångsvinklar krävts för analys och tolkning. 

 

2.5 Datainsamling  

Utgångspunkten för all datainsamling är ett identifierat problem som behöver lösas eller 

en fråga som undersökaren vill ha besvarad (Lantz, 2013). Dahmström (2005) menar 

även att utgångspunkten för insamlingen av data kan ligga till grund för avgörande 

faktorer vid beslutsfattande om olika åtgärder. För att då få mer och ny information 

samt en inblick i ämnet används datainsamling och vanligtvis kopplas flera olika 

datainsamlingsmetoder ihop. Detta kallas också för triangulering, där flera källor ger 

information som alla styrker samma sak (Biggam, 2015). Oberoende källor menar Leth 
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och Thuréns (2000) är källor som oberoende av varandra kommit fram till samma sak, 

vilket stärker dess trovärdighet. I de fall källorna exempelvis har kommunicerat eller 

inspirerats av varandra blir de istället beroende och därmed mindre trovärdiga. För att 

samla in data finns en mängd olika metoder, nedan presenteras de mest relevanta för 

studien.  

 

2.5.1 Primär- och sekundärdata  

Primär- och sekundärdata är enligt Biggam (2015) två olika varianter av 

informationsinsamling. Han menar att primärdata är den data som undersökaren själv 

samlat in, genom exempelvis observationer eller intervjuer. Sekundärdata menar 

Biggam (2015) istället är den data som sekundärt samlas in genom redan befintlig 

forskning. Dessa data ska röra studiens ämne för att få en grundläggande förståelse och 

kunskap av vad tidigare studier visat. Vidare menar Biggam (2015) att insamlad 

sekundärdata kan jämföras med insamlad primärdata för att sedan analyseras. 

 

Sekundärdata som använts i denna studie är information insamlad av Setra Group som 

studien sedan tagit del av. Studiens primärdata är framtagen utifrån intervjuer och har 

syftet att ge en bild av nuläget. Insamlad data från de olika intervjuerna har sedan 

jämförts med varandra och har således triangulerats. 

 

2.5.2 Litteraturgenomgång 

För att få bra och djup förståelse om ämnet är det enligt Biggam (2015) viktigt att i ett 

tidigt skede genomföra en litteraturgenomgång. Detta görs för att skapa en teoretisk 

referensram som ger en övergripande uppfattning om tidigare genomförd forskning 

inom området. Vidare menar han att det är viktigt med både en bred och djup 

litteraturgenomgång samtidigt som den visar kritisk fakta. Biggam (2015) förtydligar 

även att det är viktigt med en bred variation av författare och källor, publicerade i 

respektabla tidskrifter, böcker, rapporter och hemsidor.  

 

Hänsyn har tagits till åldern på den teori som använts till litteraturgenomgången. De 

flesta källor som använts är publicerade under 2000-talet och de äldre som använts har 

bedömts fortfarande vara gällande och relevanta för studien. Den teori som samlats in 
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till den teoretiska referensramen har även i största möjliga mån samlats in med variation 

av författare för att generera en bred inblick i ämnet. 

 

Vid litteraturgenomgången i denna studie användes sökord såsom: processorienterat, 

process oriented, effects of process orientation, process management, process 

orientation implementation, mätetal, nyckeltal, KPI, mätningar, measuring, 

konsekvenser av mätningar, effekter av mätningar, balanced scorecard och balanserade 

styrkort.    

 

De sökmotorer och databaser som främst använts är: Discovery, Emerald, Science 

Direct, Google Scholar och Higgins. Dessa har valts då de anses vara av hög 

tillförlitlighet, välkända inom forskarsamhället med granskade vetenskapliga artiklar 

samtidigt som de har rekommenderats av Högskolan i Gävle. Sökmotorerna valdes även 

utifrån studiens forskningsområde.   

 

2.5.3 Intervjuer  

Intervjuer är en lämplig metod för datainsamling när ämnet kräver en djupare insikt 

eller om ämnet kan anses vara känsligt (Andersen och Schwencke, 2013). Nedan 

presenteras olika former av intervjuer.   

 

Strukturerade och semistrukturerade intervjuer  

Strukturerade intervjuer är enligt Biggam (2015) intervjuer som genomförs genom att 

strikt följa förberedda frågor. I annat fall kan intervjuaren välja att vara mer flexibel 

genom att exempelvis ställa följdfrågor och följa med i den riktning som 

intervjuobjektet går med hjälp av sina svar. Detta kallas semistrukturerade intervjuer 

(Biggam, 2015).  Bryman och Bell (2013) förklarar att även vid semistrukturerade 

intervjuer är det lämpligt att förbereda sig. Dessa förberedelser innebär till skillnad mot 

för vid strukturerade intervjuer dock inte att man ska ha ett bestämt frågeformulär utan 

istället en intervjuguide som kan innehålla frågor, ämnen och nyckelord. En 

intervjuguide blir då något att utgå ifrån snarare än ett frågeformulär att följa (Bryman 

och Bell, 2013). Kvalitativ forskning menar Biggam (2015) ofta brukar genomföras 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer där så kallade öppna frågor ställs. Detta 
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innebär att frågorna inte har ett begränsat antal svar som exempelvis en fråga där man 

enbart kan svara ja eller nej. Denna typ av frågor kallas istället för stängda frågor. 

Öppna frågor brukar ofta användas för att få meningsfulla svar men i en intervju är det 

dock möjligt att kombinera de båda frågetyperna (Biggam, 2015). Bryman och Bell 

(2013) menar att det är lämpligt att använda sig av semistrukturerade intervjuer när 

forskningen har ett relativt tydligt fokus. Detta möjliggör att i intervjun fokusera på ett 

särskilt ämne men samtidigt vara flexibel och tillåta intervjuobjektet att svara utifrån sitt 

perspektiv. Intervjuerna som genomförts i denna studie har utförts genom 

semistrukturerade intervjuer där intervjuobjektet mestadels har ställts öppna frågor samt 

att följdfrågor har ställts för att föra en diskussion. Detta då intervjuns syfte har varit att 

få intervjuobjektets åsikter och tankar om kärnämnet. Intervjuarna har förberett sig inför 

intervjuerna genom att sammanställa olika intervjuguider till de olika intervjuobjekten, 

se bilaga 1,2 och 3. 

 

Vid intervjuer av positionsinnehavare där personen som blir intervjuad inte intervjuas 

om sin personliga verksamhet utan som en representant för organisationen eller 

företaget, kan det vara lämpligt med två intervjuare. Det kan anses som artigt att ställa 

upp med två intervjuare samtidigt som de kan komplettera varandra (Trost, 2010). 

Biggam (2015) menar även att en intervjuare ska komma väl förberedd till en intervju 

med genomtänkta frågor. Andersson (1985) betonar vikten av att vid intervjuer inte 

använda allt för vardagliga begrepp och termer för att undvika missförstånd. Vidare 

argumenterar Ryen (2004) för att det är lämpligt att anteckna resultatet av en intervju, 

antingen under tiden som intervjun pågår eller kort därefter. Detta för att det som 

framkommit under intervjun sedan ska kunna tolkas på rätt sätt. Ett annat lämpligt sätt 

att uppnå detta är att spela in intervjun och sedan transkribera den. Detta kan göras med 

eller utan att föra anteckningar (Ryen, 2004). Under de pågående intervjuerna i studien 

fördes anteckningar men de olika intervjuerna spelades även in för att sedan 

transkriberas. Dessa intervjuer har genomförts med två intervjuare, både för att 

komplettera varandra och förefalla artiga mot företaget. 

 

För att få en bred uppfattning och ett mångsidigt perspektiv intervjuades sju olika 

tjänstemän inom fallföretaget, alla med olika ledningsbefattningar. Intervjuerna 

genomfördes vid sex tillfällen och varade mellan 30 och 60 minuter. 
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Befattningsinnehavarna som intervjuades bestod av tjänstemän från högsta 

produktionsledning till platschefer på enskilda produktionsenheter, samt personer med 

marknadsansvariga roller inom organisationen. Valet av intervjuobjekt motiveras 

genom att det från produktionsledningens sida inbringas information och förståelse för 

dagens mätetal, dess bakomliggande tankesätt och betydelse. Marknadssidan inom 

organisationen intervjuades för att få inblick i deras mätetal och hur de påverkas av samt 

hur de påverkar sågverksproduktionen. Slutligen intervjuades även 

produktionsenheternas platschefer för att få en god inblick i det dagliga beslutsfattandet 

rörande mätetal och hur de nuvarande mätetalen fungerar och eftersträvas i praktiken.    

 

2.6 Kvalitet i studien 

Enligt Bryman och Bell (2013) är kvalitativ data som kan komma från intervjuer eller 

observationer ofta omfattande och bestående av ostrukturerat textmaterial vilket gör det 

svåranalyserat. Detta menar Bryman och Bell (2013) medför att det inte finns några 

tydliga regler eller någon tydlig struktur över hur analyseringen bör ske. Därför har 

ingen särskild metod för analysering och tolkning av insamlad data använts i studien.  

Ett vanligt sätt att diskutera studiens kvalitet i vetenskapliga sammanhang är att göra en 

distinktion mellan reliabilitet och validitet. Detta gör att en studie kan ha en hög 

reliabilitet utan att ha en hög valididet (Alvehus, 2013). Nedan presenteras de två olika 

aspekterna djupare.  

 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet i stort anger hur stor tillförlitlighet och säkerhet som studien har. Generellt 

sett kan det sägas att ju mer strukturerade metoder som används i en studie större desto 

sannolikhet är det att reliabiliteten är hög (Kylén, 2004).  Traditionellt sett menar Trost 

(2012) att reliabilitet eller tillförlitlighet syftar till att en mätning är stabil och inte utsatt 

för exempelvis slumpinfluenser. Vidare förklarar han detta som att exempelvis alla 

intervjuare skall ställa frågor på samma sätt och situationen skall vara likadan för alla 

intervjuobjekt. Därför har det traditionellt sett menats att reliabilitet avser att en mätning 

vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning (Trost, 2012). Det 

finns enligt Trost (2012) fler aspekter i begreppet reliabilitet. Exempel på dessa är 
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likheten mellan frågor som avser mäta samma sak, registrerandet av svar vid intervjuer 

eller enkäter samt intervjuarens sätt att registrera (Trost, 2012). 

 

Trost (2012) förtydligar reliabilitet genom ett exempel. Han menar att om det används 

negationer, krångliga ord eller ordvändningar i en fråga så kan det tänkas att de 

svarande missuppfattar frågan och därmed genereras en lägre grad av reliabilitet. Om 

det däremot används enkla satser med begripliga och vanliga ord menar Trost (2012) att 

alla förhoppningsvis uppfattar frågan på samma sätt och en hög grad av reliabilitet 

uppnås.  

 

Studiens datainsamling har genomförts av samma individer genom hela undersökningen 

och varje intervju har utförts av samma intervjupar. Dessutom har intervjuerna 

genomförts på samma sätt och det har strävats efter att metodiken ska vara strukturerad. 

Där personer inom samma avdelning har intervjuats har de även intervjuats utifrån 

samma intervjuguide med tydliga och enkla frågor utan ord som är svåra att förstå. 

Samtliga intervjuer har dessutom spelats in och sedan transkriberats kort efter det att 

intervjun genomförts. Detta har ökat studiens reliabilitet och utöver det har även 

triangulering genomförts med insamlad data. Studiens resultat återspeglar dock inte 

nödvändigtvis det resultat som erhålls i de fall en studie genomförs på en annan 

organisation som inte är i samma situation som fallföretaget. 

 

Källkritik menar Kylén (2004) innebär att bedöma tillförlitligheten på data som samlats 

in samt hur de källor som valts har påverkat urvalet av insamlad data. Vidare menar han 

att en vanlig frågeställning för att avgöra datas trovärdighet är att avgöra om källan är 

primär eller sekundär, det vill säga om det är första- eller andrahandsuppgifter som har 

presenterats. I studiens insamling av data har källkritik tagits i beaktning genom valet av 

litteratur, dess härkomst samt författare. De vetenskapliga artiklar som används har 

samtliga varit vetenskapligt granskade och publicerade i välkända tidsskrifter. Det har 

även strävats efter ett brett urval i insamlingen vilket har ökat studiens reliabilitet.   

 

Då det vid ett tillfälle genomfördes intervjuer med två intervjuobjekt vid samma 

intervjutillfälle kan detta ha påverkat intervjuobjektens svar, vilket i sin tur kan sänka 

studiens reliabilitet. Anledningen till denna lösning var att det ursprungliga 
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intervjuobjektet på eget initiativ tog med sig ytterligare en tjänsteman inom företaget 

som personen ansåg vara relevant till intervjuns ämne.    

2.6.2 Validitet 

Validiteten anger insamlad datas relevans och värde (Kylén, 2004). Alvehus (2013) 

förklarar det som forskningsresultatets praktiska användbarhet. För att försäkra datas 

validitet finns det frågor som är lämpliga att ställa om datainsamlingen. Kylén (2004, 

sida 140) menar att dessa frågor är ’Har vi fått de uppgifter vi behöver för att kunna 

uppfylla syftet med vår utredning?’, ’Saknas det data som skulle göra undersökningens 

resultat mer användbara?’ och ’Har vi fått in data som inte gäller vårt uppdrag?’. För 

att en studie ska vara valid bör metoderna för datainsamlingen vara lämpliga för 

forskningens syfte så att forskningen blir accepterad av forskarsamhället (Biggam, 

2015).  

 

Alvehus (2013) skriver att det finns tre alternativa begrepp för validitet, dessa är 

kommunikativ validitet, pragmatisk validitet samt hantverksvaliditet. Kommunikativ 

validitet innebär att kunskapsanspråk testas i dialog genom att undersöka resonemangets 

bärighet och relevans. Pragmatisk validitet innebär att kunskapen måste vara relevant i 

den utsträckningen att det påverkar samhället. Hantverksvaliditet menar Alvehus (2013) 

innebär att studiens resultat och slutsatser grundar sig i metodiskt arbete med 

datainsamlingen och att analysen genomgås flertalet gånger samt att dess rimlighet 

ifrågasätts. Detta resulterar sedan i att det fenomen som undersöks problematiseras 

teoretiskt och således kan belysas ur flera perspektiv. Vidare förklarar Alvehus (2013) 

även att hantverksvaliditeten genomsyrar så gott som samtliga delar av en rapport, från 

problemformuleringen via analysen till diskussionen och slutsatsen. I denna studie har 

hantverksvaliditeten därför varit det främsta tillvägagångssättet för att bedöma 

datainsamlingens validitet. Kyléns (2004) nämnda frågor har även tagits i beaktande i 

syfte att i största möjliga mån säkerställa studiens validitet. Ett sätt att öka studiens 

validitet hade kunnat vara datainsamling från fler enhetsledningar och andra roller inom 

produktionsledningen i fallföretaget. 

2.6.3 Generaliserbarhet 

En fallstudie som genomförs på ett enda fallföretag menar Bryman och Bell (2011) inte 

är representativt för hur det fungerar i alla företag. Det vill säga att det inte är direkt 
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generaliserbart. Bryman och Bell (2011) är tydliga med att oavsett vilken bransch det 

handlar om så är en satsstorlek på en organisation för litet. De redogör även att det finns 

forskare som anser att fallstudiemetodens partikularisering i ett specifikt fall är dess 

främsta styrka då det ger en detaljerad bild av det unika i fallet och en djup förståelse av 

dess komplexitet uppnås. Detta förtydligar även Wallén (1996) genom att beskriva det 

som att resultatet i en enskild fallstudie ej direkt kan tillämpas på en annan situation 

men att det kan ses vara som en god förebild. Wallén (1996) utvecklar däremot att ny 

kunskap inom fallstudier alltid bildas under specifika förhållanden så detta borde därför 

vara väl redovisat, diskuterat och förklarat så tydligt som möjligt. Även tillämpbarheten 

på resultaten bör undersökas. För att öka en studies generaliserbarhet menar Wallén 

(1996, sida 118) också att valet av undersökningsobjekt bör vara i åtanke genom 

frågeställningen ’Är det som studeras representativt eller vanligt förekommande?’. 

 

Det finns inget som talar för att fallföretaget i studien är i en unik situation då svaret på 

Walléns (1996) frågeställning troligen är ja. Detta talar därför för att fallstudiens resultat 

kan generaliseras och användas som god förebild för organisationer inom branschen 

tillverkande industri och som är i en liknande situation som fallföretaget. För att öka 

studiens generaliserbarhet skulle en större datainsamling kunna genomföras. Denna 

datainsamling skulle kunna ha insamlats från fler organisationer eller företag som 

Bryman och Bell (2011) menar. Detta för att undersökningen grundar sig på ett 

fallföretag vilket innebär att resultatet eventuellt inte speglar ett utfall inom andra 

organisationer identiskt.  

 

2.7 Etik 

Genom hela undersökningstiden har hänsyn tagits till etiska aspekter och i synnerhet vid 

intervjuerna som genomförts i studien. Gällande lagar och regler har följts inklusive 

plagiering samt eventuella konfidentiella intressen har bevarats. Rapporten i sin helhet 

har redovisats för intervjuobjekten och fallföretaget innan publicering. Detta för att 

säkerställa att korrekta tolkningar har gjorts utifrån de intervjuer som genomförts samt 

att ingen känslig information om företaget publiceras. Detta är enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är en viktig etisk aspekt att tänka på vid intervjuer på fallföretag. 
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3. Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras relevant teori för att via analys och diskussion besvara syftet och 

dess forskningsfrågor. Kapitlet behandlar ämnen såsom processorientering, olika typer 

av mätetal samt dess effekter.  

3.1 Process 

Begreppet process kommer från början från latinets ”processus” och ”procedere” vilket 

betyder ungefär ”framåtskridande” eller ”gå framåt” (Bergman och Klefsjö, 2012). 

Bergman och Klefsjö (2012, sida 457) presenterar definitionen ”En process är ett 

nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde åt någon 

extern eller intern kund”.  

 

Ett företag eller en organisation kan enligt Bergman och Klefsjö (2012) beskrivas som 

ett nätverk av olika processer. De menar vidare att de olika processerna kan struktureras 

efter de uppgifter processen har och vilken typ av kunder de i första hand ska skapa 

värde för. Bergman och Klefsjö (2012) förklarar att det vanligtvis skiljs mellan tre olika 

typer av processer, dessa presenteras nedan samt i figur 3.1.  

 Huvudprocesser – Avser att uppfylla externa kunders behov och förädla de 

produkter organisationen erbjuder. Huvudprocesserna har alltså externa kunder.  

 Stödprocesser – Har till uppgift att tillhandahålla resurser och stöd till 

huvudprocesserna och har därmed interna kunder. 

 Ledningsprocesser – Dessa har till uppgift att besluta om organisationens mål 

och strategier samt stödja utvecklingen av organisationens övriga processer. 

Ledningsprocesserna har därmed också interna kunder. 

 

Figur 3.1: Figuren visar olika typer av processer inom en organisation utifrån vilken uppgift processen har (Bergman 

och Klefsjö, 2012).  
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En organisations olika typer av processer kan även delas in i delprocesser. En sådan 

indelning kan kopplas till det antal personer som är involverade i processen. Bergman 

och Klefsjö (2012) anser att denna indelning är individuella processer som är processer 

som utförs av en individ, funktionella processer som är knutna till en viss avdelning, 

funktion eller enhet och kärnprocesser, som skär rakt igenom organisationen över flera 

funktioner eller avdelningar. 

 

3.2 Processorienterad organisation 

Det blir allt mer vanligt att företag går över till ett processorienterat arbetssätt för att 

sätta större fokus på företagets processer och vad som skapar värde för kunden 

(Kohlbacher och Reijers, 2013; Tang et al., 2013; Pritchard och Armistead, 1999). 

Implementation av det processorienterade arbetssättet menar Kohlbacher och Reijers 

(2013) ofta tillämpas för att lämna synsättet inom organisationens klassiska funktionella 

och hierarkiska struktur. Oskarsson et al. (2003) exemplifierar detta genom att i en 

funktionsorienterad organisation arbetar varje funktion eller avdelning separerat från 

avdelningarna före och efter. De menar då att utfallet ofta blir att varje funktion eller 

avdelning optimerar enbart sin verksamhet. Exempelvis kan en inköpsavdelning försöka 

uppnå så låga kostnader som möjligt för de köpta artiklarna. I en processorienterad 

organisation menar Oskarsson et al. (2003) att medarbetare från olika funktioner istället 

arbetar med flödet kopplat till en produkt eller kund. De menar då att effekten blir att 

fokus flyttas till att försöka optimera dessa flöden eller processer istället för de enskilda 

funktionerna.  

 

En utveckling av ett process- och teambaserat arbetssätt kan implementeras i såväl 

offentlig som privat sektor. Det ökande intresset för implementeringar för en 

teamorganiserad organisation kan sammankopplas med att det förespråkas inom många 

moderna management- och produktionskoncept, exempelvis Total Quality Management 

(TQM), Business Process Reengineering (BPR) eller Lean Production (Ellström och 

Kock, 2009). Vidare menar Kohlbacher och Reijers (2013) att en processorienterad 

organisation kan liknas vid andra välkända uttryck såsom ”horisontal organisation”, 

”processcentrerad organisation”, ”processfokuserad organisation” eller helt enkelt 

”processorganisation”.   
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3.2.1 Implementering av ett processorienterat arbetssätt 

Det finns flera olika dimensioner vid införande av ett processorienterat arbetssätt som 

flera författare anser vara avgörande. För att leda en organisation som baseras på dess 

processer krävs det enligt författarna Kohlbacher och Gruenwald (2011), Kohlbacher 

och Reijers (2013) samt Pritchard och Armistead (1999) stor kunskap om dessa och hur 

de är relaterade till varandra. Detta görs vanligtvis genom en kartläggning av 

processerna i organisationen och anses vara startpunkten för att arbeta processorienterat. 

I en processorienterad organisation anser Kohlbacher och Gruenwald (2011) samt 

Kohlbacher och Reijers (2013) att ledningens engagemang även spelar en mycket stor 

roll. De menar att det är en stor risk att processorientering misslyckas om ledare inte 

inser vikten av sitt ledarskap och främjandet av ett processorienterat tänk. Existensen av 

processägare är också enligt Kohlbacher och Gruenwald (2011), Kohlbacher och Reijers 

(2013) samt Pritchard och Armistead (1999) den största skillnaden mellan ett företag 

som arbetar med fokus på processer och ett traditionellt företag. Denna processägare bör 

ha det övergripande ansvaret och full befogenhet att förbättra och mäta processen.  

 

Genom att fokusera mätningar och mätetal på processen snarare än funktionerna i 

organisationen kan enligt Kohlbacher och Gruenwald (2011), Kohlbacher och Reijers 

(2013) samt Pritchard och Armistead (1999) ett gemensamt fokus skapas för olika 

enheter. Implementering av mätningar och korrigeringar av redan existerande mätetal 

leder till förbättrad ledning, detta då en process endast kan bemästras om den kan mätas. 

Att arbeta med processorientering innebär också kulturella aspekter. Kohlbacher och 

Gruenwald (2011) samt Kohlbacher och Reijers (2013) menar att kulturen inom 

organisationen spelar en stor roll eftersom människor och processer ska kombineras och 

tillsammans producera en produkt. Vidare förespråkar de att en kultur som baseras på 

laganda, vilja att förändras, kundfokus, personligt ansvar och en samarbetande ledarstil 

fungerar bra tillsammans med processorientering. Kohlbacher och Reijers (2013) anser 

även att en processorienterad organisation bör ha en struktur som följer processernas 

syfte. Pritchard och Armistead (1999) menar också att organisationen bör planera, 

kommunicera och utbilda utifrån processen. 

 

Enligt Kohlbacher och Gruenwald (2011), Kohlbacher och Reijers (2013) samt 

Pritchard och Armistead (1999) är det viktigt att arbeta med kontinuerliga 
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processförbättringar för att på så sätt åstadkomma förbättringar i de redan existerande 

processerna.  Kohlbacher och Gruenwald (2011) menar att processens medarbetare 

måste ha tillräcklig kunskap, expertis och färdigheter för att arbeta inom processen. De 

menar även att det är viktigt att inom organisationen ha tillgång till människor med 

skickligheter och kunskap i processomvandlingar. 

 

3.2.2 Effekter av ett processorienterat arbetssätt  

Processorientering kan enligt Ljungberg och Larsson (2012) förändra bland annat synen 

på organisationsform, system och strukturer liksom attityder och organisationskultur. 

Vidare förklarar de att det processorienterade tankesättet kan förändra de grundläggande 

värderingarna och ge nya synsätt på hur verksamheten ska utformas och bedrivas. 

Ljungberg och Larsson (2012) anser därför att processorienteringen påverkar hur 

verksamheten är utformad, hur den leds, hur arbete bedrivs och hur organisationen 

utvecklas. En konkret effekt av att arbeta mer processorienterat är att transparensen ökar 

inom organisationen vilket kan leda till att icke värdeskapande moment lättare 

identifieras och därmed kan reduceras. Detta menar Kohlbacher och Reijers (2013) kan 

leda till kostnadsbesparingar som i sin tur kan leda till förbättrad lönsamhet. Utöver de 

reducerade kostnaderna menar de att detta även kan leda till förbättrad led- och cykeltid. 

Škrinjar et al. (2008) påpekar också att effekterna av en processorienterad organisation 

förbättrar de icke-finansiella resultaten vilket indirekt leder till ett bättre ekonomiskt 

resultat. 

 

En studie som Tang et al. (2013) har genomfört påvisar att införandet av ett 

processorienterat arbetssätt påverkar organisationens och individuella medarbetares 

innovationsförmåga. Tang et al. (2013) argumenterar även för att en processyn i en 

organisation är positivt relaterat till korsfunktionell integration inom företaget. Vidare 

menar de att detta i sin tur också leder till utveckling av hela organisationens 

innovationsförmåga, vilket Kohlbacher och Reijers (2013) menar också kan leda till 

reducerad tid till marknad för nya produkter. 

 

I silo-orienterade organisationer förekommer det sällan att medarbetare koncentrerar sitt 

arbete mot kunden och dess problem (Tang et al., 2013). Eftersom att ett 

processorienterat arbetssätt fokuserar mer på kundens efterfrågan i alla led av 
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organisationen menar Tang et al. (2013) att det också bör leda till högre kundnöjdhet. 

Utöver detta anser de att även integration och samarbete mot kunder förbättras. Om en 

organisation eller företag inte har sina processer under kontroll anser Kohlbacher och 

Reijers (2013) att det i vissa fall kan leda till bristande leveranssäkerhet. Vidare menar 

de att tidigare studier som gjorts visar att processorientering medför en god effekt för 

leveranstillförlitligheten och därför kan det sägas att processorientering leder till 

förbättrad leveranssäkerhet.   

 

3.3 Mätetal 

Mattsson (1997, sida 118) definierar mätetal som ”Ett mätetal är ett mått som på ett 

förenklat sätt uttrycker ett resultat, en prestation eller en annan intressant företeelse för 

att beskriva dess relativa värde”.   

 

Slack et al. (2006) menar att någon form av prestandamätning är en nödvändighet för att 

avgöra om en operation fungerar bra eller dåligt. Vidare menar de att det utan 

prestandamätning är omöjligt att löpande ha uppsikt över en pågående operation. För att 

mätningar ska vara så effektiva som möjligt påpekar Slack et al. (2006) att de bör stödja 

de pågående förbättringarna. Ju mer övergripande ett mätetal är desto mer reflekterar 

det verksamhetens strategi. Detta då det visar en omfattande bild över verksamhetens 

prestation och dessutom påverkas av många olika aspekter inom organisationen. Om 

mätetalet däremot är mer detaljerat beskriver det istället vad som sker och vad som 

borde inträffa inom den aktuella operationen (Slack et al., 2006). 

 

3.3.1 Olika typer av mätetal 

KPI, vilket står för Key Performance Indicator, är en vanligt förekommande typ av 

mätetal (Parmenter, 2007). KPI definierar Parmenter (2007) som mätningar som 

fokuserar på de aspekter av en organisations prestation som är de mest kritiska för 

organisationens nutida och framtida resultat. Han förklarar också att det även finns PI, 

vilket står för Performance Indicator. PI är mätetal som inte har lika stor påverkan på 

företagets verksamhet som ett KPI. Skillnaden förklarar Parmenter (2007) som att PI 

visar vad man bör göra och KPI visar vad man bör göra för att förbättra prestationen 

avsevärt.  Parmenter (2007) förklarar också KRI, som står för Key Result Indicator 
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vilket är en resultatindikator som visar det aktuella resultatet för organisationen. 

Skillnaden mellan dessa tre olika typer av mätetal illustreras i figur 3.2. KPI kan enligt 

Mattsson (2004) också översättas till nyckeltal. 

 

Figur 3.2: Figuren illustrerar skillnaden mellan KPI, PI och KRI. KPI är kärnan och det som påverkar mest, PI de är 

de många lager som har viss påverkan och KRI är det som ofta syns utifrån i form av exempelvis resultat (Parmenter, 

2007).  

 

Ett KPI ska ha följande 7 egenskaper (Parmenter, 2007):  

 Icke-finansiell mätning 

 Mäts ofta och regelbundet 

 Följs upp av berörda chefer och ledning 

 Förståelse för mätningen och korrigerande åtgärder bland alla medarbetare 

 Binder ansvar till individer eller lag 

 Stor påverkan  

 Positiv påverkan 

 

Parmenter (2007) understryker att en mätning som är uttryckt genom ekonomi inte är ett 

KPI utan en resultatindikator, alltså ett KRI. Parmenter (2007) förklarar också att en 

organisation inte bör ha mer än 10 KPI. Däremot kan ett företag utöver dessa ha upp till 

80 PI och 10 KRI. Slack et al. (2006) redogör för vikten av att hitta balansen mellan att 

ha rätt mängd övergripande mätetal och rätt mängd detaljerade mätetal. 
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Cai et al. (2009) har tagit fram olika mönster av KPI som är lämpliga att följa för olika 

önskade resultat och ett av dessa kallar de för efficiency supply chain pattern. Detta 

mönster fokuserar i första hand exempelvis på att öka försäljningen och minska 

kostnaderna. Mönstret är främst baserat på följande KPI: försörjningskedjekostnader, 

lagerkostnader, kapitalavkastning, omsättningskostnader, försäljning och flexibilitet 

samt försäljning av nya produkter. Av dessa anser Cai et al. (2009) att kapitalavkastning 

och omsättningskostnader bör vara bland de viktigaste och de som prioriteras högst 

eftersom de påverkar organisationens lönsamhet mest.  

 

Ett mätetal som Catasús et al. (2001) menar kan leda till ökad lönsamhet för många 

företag är NKI vilket står för Nöjd-Kund-Index. NKI är en sammanvägning av olika 

faktorer som sammanställs i ett index för att mäta hur nöjda organisationens kunder är 

och är ett exempel på ett kvalitetsmått. Andra kvalitetsmått kan vara att mäta hur stor 

andel enheter som klarar eller inte klarar en kvalitetskontroll eller att mäta antalet 

klagomål eller reklamationer.  Andersson et al. (1992) anger även leveranssäkerhet som 

ett av de huvudsakliga mätetalen vid styrning av materialflöden. Ett sätt att arbeta med 

ett övergripande kvalitetsmått är att arbeta mot så hög andel perfekta ordrar som 

möjligt. Detta definierar Thakkar et al. (2009) som en indikator av en organisations 

åtagande att ha noll logistiska avvikelser.   

 

3.3.2 Balanserande styrkort 

Ett bra sätt enligt Bergman och Klefsjö (2012) för att ta fram, visualisera och följa upp 

de intressantaste mätetalen i processerna är att utnyttja de så kallade balanserande 

styrkorten, skapat av Kaplan och Norton (1992). Traditionellt sett menar Bergman och 

Klefsjö (2012) att många organisationer länge låtit sig styras av rent ekonomiska 

mätetal. Vidare menar de också att enkla ekonomiska mätetal inte ensamt kan styra de 

viktiga värderingarna som exempelvis kvalitets- och verksamhetsutveckling. Därför 

menar Bergman och Klefsjö (2012) att en bättre form av styrning erhålls med hjälp av 

att balansera ekonomiska mätetal med mätetal från andra områden, som exempelvis 

kunder, medarbetare och processer, se figur 3.3. 

 

Avsikten med dessa styrkort är att inte enbart fokusera på kortsiktiga finansiella mätetal 

utan också styra och följa upp verksamheten med mera långsiktiga styrtal. Dessa 
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styrkort kan sägas bidra till att balansera gårdagens, dagens och morgondagens 

utveckling (Bergman och Klefsjö, 2012). Med hjälp av de balanserade styrkorten menar 

Bergman och Klefsjö (2012) att den traditionella ekonomistyrningen utvidgas med mått 

från andra viktiga områden, så väl externa som interna. Kaplan och Norton (1992) 

menar därför att de interna måtten i de balanserade styrkorten ska grunda sig i 

organisationens framgångsfaktorer och det som skapar mest värde för kunden. Vidare 

förtydligar de att organisationen kan ställa sig själva frågan; vad måste vi bli bäst på? 

Bergman och Klefsjö (2012) redogör för att det i de ursprungliga styrkorten finns fyra 

perspektiv för styrningen. Förutom det finansiella perspektivet finns externa kunders 

nöjdhet som benämns som kundperspektivet, interna kunders nöjdhet vilket är 

medarbetarperspektivet samt processernas förmåga, som kan ses som ett 

effektivitetsmått.   

 

Figur 3.3: Figuren visar tankesättet bakom de balanserade styrkorten (Bergman och Klefsjö, 2012).  

Dessa balanserade styrkort menar även Carlson (2014) är viktiga för att skapa ett 

modernt och komplett angreppssätt för att i sin tur utforma och utveckla företagets 

affärsstrategi och styra det mot långsiktig framgång. Carlson (2014) understryker att 

ingen disciplin ensam räcker för att styra verksamheten samtidigt som de olika delarna 

måste balanseras. Det finansiella perspektivet har en lång tradition och därför goda 

förutsättningar för att fungera i det balanserade styrkortet. Utmaningen menar Carlson 

(2014) istället finns inom de andra och ofta nya perspektiven samt i att utveckla en 

balanserad helhetsbild där inget perspektiv överordnar de andra.   

 



 

23 

 

Kaplan och Norton (1999) menar att de fyra olika perspektiven även kan kopplas 

samman genom ett så kallat orsak-verkan samband. De aspekter som beaktas i varje 

perspektiv påverkar på längre sikt varandra i följd, se figur 3.4. Kaplan och Norton 

(1999) anser att ett sätt att nå långsiktig lönsamhet därför är att fokusera på att utveckla 

och ta till vara på medarbetarnas färdigheter. Detta skapar en kedjereaktion som 

påverkar processkvalitet och dess cykeltid, leveranspunktlighet, kundlojalitet och 

därmed till sist även organisationens lönsamhet.  

 

Figur 3.4: Figuren illustrerar de olika faktorerna inom de olika perspektiven och hur de påverkar varandra (Kaplan 

och Norton, 1999). 

 

3.3.3 Mätningars effekter  

Christopher (2011) skriver att mätningar påverkar en individs beteende, i synnerhet när 

mätningar används som en organisations styrsystem. Användandet av mätetal kan 

dessutom få konsekvenser som inte nödvändigtvis enbart är positiva (Christopher, 2011; 

Ljungberg och Larsson, 2012). Parmenter (2007) menar att det kan hända att anställda 

lägger för stort fokus på att mätetalets resultat ska bli bra och ignorerar övriga 

konsekvenser. Exempelvis menar Christopher (2011) att användandet av mätetalet 

produktionskostnad per enhet kan medföra att större satser produceras för att minska 

enhetskostnaden. Detta leder då till mindre flexibilitet och större lager. Många 

organisationer har för traditionella mått som Ljungberg och Larsson (2012) anser 

uppmuntrar fel beteenden och handlingar. De menar att detta kan ske på två olika sätt, 

medvetet eller omedvetet. Vidare anser Ljungberg och Larsson (2012) att dessa 

traditionella mått som vanligtvis används bidrar till att organisationen ofta framställs 

som en vinstmaskin eller kassako och därmed brister mätandet av de variabler som 

säkrar överlevnad och konkurrenskraft på längre sikt. Detta eftersom varje mått som 
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används inom organisationen ska representera en värdering med ambitioner, 

viljeyttringar, önskan eller ett krav. Sambandet mellan värderingar och mått är mer eller 

mindre starkt och lämnar ibland utrymme för egna tolkningar om vad som är viktigt 

(Ljungberg och Larsson, 2012). Av den orsaken att flera av de mått som används inom 

olika organisationer idag tillkommit av en tillfällighet menar Ljungberg och Larsson 

(2012) att det också saknas en koppling till en aktuell värdering. De tolkningar som görs 

av medarbetarena om vilken den bakomliggande värderingen är, kommer i sådana fall 

att vara fel.  

 

Ljungberg och Larsson (2012) exemplifierar också effekterna av att mäta felaktigt inom 

en organisation. Flygbolaget Continental Airlines hade från början mätetal som var 

fokuserade på att mäta kostnader inom bolaget, där det strävades efter 

kostnadsbesparingar i alla led. Detta medförde bland annat att piloter stängde av 

luftkonditioneringen och flög långsammare för att spara in på driftskostnaderna. Dessa 

initiativ blev i slutändan mer kostsamma för företaget än vad besparingen blev. Det på 

grund av förseningar som innebar att passagerare inte hann med sina anslutande flyg 

och därför behövde ombokas till andra flygningar eller hotellövernattningar. Senare 

undersökte företagets nya VD vilka faktorer som egentligen gjorde passagerarna mest 

nöjda och började sedan lägga större fokus på dessa aspekter. Det visade sig att 

punktlighet var den aspekt som skapade mest kundvärde och det var på det Continental 

Airlines skulle fokusera, vilket också var en av flygbolagets egentliga 

framgångsfaktorer. Detta genomfördes med hjälp av införandet av ett bonussystem för 

alla anställda genom en bonus när kontinuerlig tidhållning uppnåtts. Inom några år var 

företaget det flygbolag med bäst punktlighet inom USA och därmed ökade företagets 

värde drastiskt.        

 

Franco-Santos et al. (2012) har sammanställt en lista över hur mätsystem kan påverka 

en organisation. Listan är uppdelad i tre kategorier, dessa är: påverkan på personers 

beteende, organisationens förmågor samt påverkan på prestation. Listan som Franco-

Santos et al. (2012) sammanställde presenteras nedan. 
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1. Påverkan på personers beteende 

 Strategiskt fokus 

 Samarbete, koordination och deltagande 

 Motivation 

 Medborgerliga beteenden 

 Rollförståelse och arbetstillfredsställelse 

 Beslutsfattande, lärande och självgranskande 

 Ledarskap och kultur 

 Tillfredställelse 

 Uppfattning av subjektivitet, rättvisa och förtroende 

 Omdömesfördomar 

 Konflikter och anspänningar 

2. Organisationens förmågor 

 Strategiprocesser: inriktning, utveckling, implementation och utvärdering 

 Kommunikation 

 Strategiska förmågor 

 Ledningens rutiner 

 Ledningens kontroll 

3. Påverkan på prestation 

 Organisations- och affärsenhetsprestation 

 Lagprestation 

 Ledningens prestation 

 Prestationer mellan organisationer 

 

Huruvida dessa saker påverkas positivt eller negativt menar Franco-Santos et al. (2012) 

är beroende på hur mätsystemet är utformat, utvecklat och används samt hur väl det är 

anpassat efter sitt användningsområde. Enligt Ellström och Kock (2009) kan 

användandet av mätetal exempelvis bidra till underlättat arbete med koordinering av 

verksamheter, initiering och bevakning av förbättringsarbeten, beslutsfattande och 

prioriteringar, visualisering av kompetens, jämförelser mellan enheter samt belöningar. 

Vidare menar de att valet av mätetal spelar stor roll över vilken nytta mätningen gör och 

att det är viktigt att välja rätt mätetal för rätt typ av verksamhet. Detta stämmer väl 
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överens med Fishers (1997) tankesätt att olika produkttyper kräver olika slag av 

försörjningskedjor. Exempelvis menar han att en funktionell produkt kräver en effektiv 

försörjningskedja. En funktionell produkt menar han är en produkt som har en lång 

produktlivscykel, låg vinstmarginal och variation samt förutsägbar efterfrågan. 

Motsatsen till en funktionell produkt menar Fisher (1997) är en innovativ produkt där 

det istället bör satsas på en flexibel och reaktionseffektiv försörjningskedja. Innovativa 

produkter har stora förändringar i efterfrågan, kort produktlivscykel och hög 

vinstmarginal. Dessa produkter är vanliga i branscher som exempelvis mode och 

elektronik.   

 

3.3.4 Faktorer som påverkar mätningar 

Bourne et al. (2002) kom fram till att två av de faktorer som mest påverkar 

implementationen av mätningar är ledningens engagemang samt uppfattningen av 

fördelarna med prestandamätning i förhållande till ansträngningen. Författarna 

poängterar också att en vanlig anledning till att man misslyckas med implementeringen 

av mätningar är att det saknas eller finns brister i systemen där data från mätningarna 

ska presenteras och förmedlas. Parmenter (2007) förklarar även han att ledningens 

involvering spelar stor roll. Det är viktigt att införandet av mätningar inte ses som 

kontrollverktyg från ledningen. Detta då det ofta medför att medarbetare strävar mot 

implementeringen av mätningar vilket kan leda till konflikter mellan ledning och 

medarbetare. Prestationsmätning ska istället vara vägledande, uppmuntra samarbete, 

upprätta beteendemönster och samtidigt gynna alla personer eller enheter inom 

organisationen (Parmenter, 2007). Ljungberg och Larsson (2012) understryker även 

vikten av att organisationen har en kultur som värdesätter mätningar för att således få 

mätningarna att användas på ett korrekt sätt. Detta kan enligt Ljungberg och Larsson 

(2012) uppnås genom att uppmana tanken att syftet med mätningar inte är att göra 

diagram, utan att ge kunskap. Vidare menar de att en organisationskultur där fokus 

läggs på öppenhet, förtroende, ärlighet, samarbete, kundfokusering och flexibilitet ger 

ett organisationsklimat där mätningar fungerar bra. Samtidigt ska framtiden vara det 

centrala. Detta bör då resultera i att mätning uppfattas som något som är till för att lära 

och utveckla snarare än att straffa och belöna. 
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Torkko et al. (2014) understryker vikten av att medarbetare behöver någon form av 

träning om hur mätetal bör hanteras för att lyckas med mätningarna. Torkko et al. 

(2014) påpekar också att de mätetal som är mest motiverande för individen är de som 

direkt påverkar just den individens arbete.  

 

Det är viktigt att den data som samlas in vid mätningar hanteras på rätt sätt. Ljungberg 

och Larsson (2012) föreslår därför en handlingsplan med sex steg att följa för att hantera 

insamlad data. Dessa steg är:  

 Datafångst – vilken data ska registreras samt när och hur? 

 Sammanställning – hur ska data bearbetas för att bli till information? 

 Presentation – hur ska resultatet framföras? 

 Kommunikation – till vem ska informationen framföras? 

 Analys – vem ska analysera vad och hur ska det genomföras? 

 Åtgärd – vilka beslut och/eller åtgärder kan informationen leda till? 

 

Anand och Grover (2015) förklarar att ett vanligt misstag vid införandet av mätningar är 

att mätetalen ofta är svåra att applicera då de är baserade på något som är allt för icke-

holistiskt. Detta leder ofta till att helheten inte gynnas i tillräckligt stor utsträckning. 

Ljungberg och Larsson (2012) redogör också för att många mått traditionellt är för 

internt fokuserade samt strukturerade efter den egna organisationen. De menar att 

organisationer ofta fokuserar för mycket på dess egna behov av information och 

kunskap på ett sätt som inte alltid tar hänsyn till om kunskapen är relevant ur ett 

kundperspektiv. Dessa mått beskriver bara det som sker inom en begränsad del av 

verkligheten, det vill säga inom ett ansvarsområde eller en juridisk gräns. Denna typ av 

mått kan vara svåra att värdera då de ofta kan sakna externa referenspunkter. Ljungberg 

och Larsson (2012) förtydligar också att många traditionella mått är allt för 

funktionsorienterade vilket leder till suboptimering då funktioner kan motverka 

varandra ur en helhetssyn.  

 

Det är vanligt att ett mätetal är för historiskt. I många fall är detta logiskt då mätningen 

baserats på något som har hänt. Dock bör mätningar i många fall flyttas framåt i en 

händelsekedja för att förbättra förutsättningarna för styrning och utveckling. Annars blir 
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mätningen och dess lärande av typen ”det borde vi ha tänkt på” eller ”vi gör det bättre 

nästa gång”. Ett annat vanligt problem som gäller många mätetal är att de uppmuntrar 

allt för kortsiktigt tänkande (Ljungberg och Larsson, 2012). 

 

Exempel på övriga misstag som är vanliga vid användandet av mätetal är enligt 

Ljungberg och Larsson (2012) att: 

 De fokuserar för mycket på inflöde istället för utflöde 

 De genererar för mycket information  

 De är för övergripande 

 De ger för lite information om framtiden  

 Dess belöningssystem är felaktigt utformade 

 

Prestandahanteringen inom försörjningskedjan kan idag vara komplex och innefatta 

väldigt många mätetal. Detta kan medföra ett antal problem. Exempelvis kan flertalet 

mätetal vara sammankopplade eller korrelerande vilket kan leda till att en åtgärd som 

förbättrar ett mätetal kan försämra ett annat. Användandet av flera mätetal kan dessutom 

ibland också resultera i en flaskhals i arbetet med flödesförbättringar då tveksamheter 

kring vilka mätetal som ska prioriteras kan uppstå. En lösning som numer används för 

att underlätta detta är att använda ett av flertalen datorsystem som mäter och övervakar, 

såsom i2, SAP och Oracle EPM (Cai et al., 2009).  

 

3.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen  

Processorientering definierar Oskarsson et al. (2003) som ett arbetssätt där fokus läggs 

på att de olika funktionerna ska arbeta för att hela flödet ska förbättras. Detta till 

skillnad från det funktionsorienterade arbetssättet där fokus istället ofta läggs på att 

optimera enskilda funktioner. Det processorienterade arbetssättet lägger ett större fokus 

kopplat till huvudprocessen, kunden samt vad den värderar och dess produkt. Vidare 

menar Ljungberg och Larsson (2012) att processorientering medför ett flertal fördelar 

såsom att transparensen i organisationen ökar vilket medför att icke värdeskapande 

moment enklare identifieras och således kan elimineras. Detta utvecklar Kohlbacher och 

Reijers (2013) som förklarar att detta kan leda till minskade kostnader samt förkortade 

led- och cykeltider. Škrinjar et al. (2008) förklarar även att ett processorienterat 
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arbetssätt förbättrar de icke-finansiella resultaten vilket indirekt förbättrar de 

ekonomiska resultaten.  

  

Mätningar kan påverka en verksamhet på många olika sätt och ha effekter som kan vara 

både positiva och negativa. Exempel på faktorer som påverkas av mätningar är 

effektiviteten, prestationen i olika delar av organisationen, kommunikationen, rutiner 

och motivationen (Franco-Santos et al., 2012; Christopher, 2011; Cai et al., 2009). 

Ljungberg och Larsson (2012) förklarar att det finns en risk att vissa mätningar kan 

uppmuntra fel beteenden och handlingar och att detta kan ske både medvetet och 

omedvetet. Detta gäller i synnerhet i organisationer som använder traditionella mätetal.  

 

De faktorer som påverkar arbetet med mätningar är exempelvis ledningens engagemang 

och uppfattningen av fördelarna med prestandamätningar (Bourne et al., 2002; 

Parmenter, 2007). Ljungberg och Larsson (2012) understryker också vikten av att en 

organisation ska ha en kultur som värdesätter mätningar. De uttrycker även vikten i att 

mätningarna är väl underbyggda och förståelse för dem finns inom hela verksamheten 

för att minimera risken för att medarbetare gör egna tolkningar och prioriteringar. 

Ljungberg och Larsson (2012) menar även att uppfattningen ska vara att mätningarna 

genomförs för att ge kunskap och inte enbart för att skapa diagram. 

 

Anand och Grover (2015) understryker vikten av att använda mätetal som gynnar 

helheten. Vidare menar Kohlbacher och Gruenwald (2011) att ett mätetal som fokuserar 

på hela processen istället för enskilda funktioner skapar ett gemensamt intresse för olika 

enheter. Kaplan och Norton (1992) föreslår konceptet balanserade styrkort för att 

använda flera olika mätetal baserade på flera olika perspektiv för att hitta en balans av 

mätetal som främjar helheten.  
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4. Setra Group 

I detta kapitel presenteras studiens fallföretag samt resultatet av insamlad data.  

4.1 Företagsbeskrivning  

Studiens fallföretag är ett av Sveriges största träindustriföretag, Setra Group. Med fokus 

på ansvarsfullt brukade skogar erbjuder Setra klimatvänliga produkter till byggnationer 

och boende på en global marknad. Företaget har omkring 900 anställda och omsätter 

cirka 4,1 miljarder kronor. Den största delen av Setras försäljning utgörs av sågade 

trävaror som produceras på Setras nio olika sågverk runt om i Sverige, från Kalix i norr 

till Vimmerby i Söder. Utöver sågverk omfattar koncernen tre förädlingsenheter och två 

husfabriker. De förädlade produkterna utgörs av exempelvis limträ, massiva trägolv, 

faspanel och trall. Setras husfabriker producerar trähusbyggnader av typerna 

gruppbyggda småhus och radhus, lägenheter, hotell samt äldreboenden. Biprodukter 

från alla de olika enheterna såsom flis, spån och bark efterfrågas och levereras till bland 

annat energisektorn samt pappers- och massaindustrin (Setra Group, 2016). 

 

Ungefär 60 procent av Setras försäljning utgörs av export till länder inom Europa men 

också till Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Kunderna finns främst inom bygg- och 

träindustrin och Setra har egna säljkontor i länder som exempelvis Storbritannien, 

Tyskland, Spanien, Japan och Kina (Setra Group, 2016). 

 

4.2 Nulägesbeskrivning 

Idag har Setras organisation ett arbetssätt som mestadels kan liknas vid 

funktionsorientering. Ett av Setras utvecklingsområden under 2015 till 2017 är att 

lämna det funktionsorienterade arbetssättet, där varje enhet inom Setra driver egen 

utveckling och förbättringar med begränsad hänsyn till helheten, och börja arbeta mer 

processorienterat. En början på en övergång till ett mer processorienterat arbetssätt 

genomförs därför i dagsläget där målet är att utvecklas och ha en balans mellan de två 

olika arbetssätten. Balansen innebär att Setra strävar att hamna någonstans mitt emellan 

de två olika arbetssätten, genom att varken vara helt funktionsorienterade eller 

processorienterade, se figur 4.1. För att börja detta arbete har Setra genomfört 

kartläggning av sina huvudprocesser och fokus inom organisationen ska på sikt inriktas 

mot ett mer kundfokuserat perspektiv. Arbetet med detta är dock i ett tidigt skede och 
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visionen med det nya arbetssättet i organisationen är att skapa långsiktig 

konkurrenskraft genom att fokusera mer på prestationerna i sina processer.  

 

 

Figur 4.1: Figuren visar Setras vision om i vilken utsträckning de vill uppnå ett processorienterat arbetssätt.  

 

Setra definierar sina framgångsfaktorer som bland annat produktfokus, där de menar att 

produkten ska skapa stort kundvärde på marknader under tillväxt. De anser även att 

produktionen ska vara storskalig och bestå av industriella produkter som produceras 

med högt kapacitetsutnyttjande och en effektiv produktion. De redogör även för tre 

mjukare framgångsfaktorer. Dessa är att vara en värderingsdriven organisation, de skall 

säkerställa organisationens kompetens samt utveckla ledare och hela organisationen på 

sikt.    

 

Genom de intervjuer som genomförts framkommer det att det i dagsläget inom Setra 

används väldigt många olika mätetal och måltal. Det framkommer också att det idag 

inte finns strukturerat vilka som är de huvudsakliga mätetalen inom produktgruppen 

sågade trävaror. I tabell 4.1 sammanställs de mätetal som framkommit vid intervjuerna. 

Mätningarna följs upp månadsvis genom uppföljningsmöten och presenteras med 

transparens för alla enheter. På dessa möten deltar enhetsledningen för det specifika 

sågverket samt Setras centrala controller och produktionsdirektör. Arbetet med 

mätningar har i dess nuvarande form genomförts sedan 2012. Sedan 2008 mättes dock 

mycket av det som även mäts idag men det var då inte lika strukturerat eller tydligt 

upplagt. Ett belöningssystem baserat på de enskilda enheternas prestation finns inom 

Setra, men detta sker i relativt liten omfattning.  
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Tabell 4.1: Tabellen visar framkomna mätetal och måltal uppdelade i tre kategorier: produktion, marknad och övriga. 

Produktion Marknad Övriga 

Sågutbyte Fakturerad volym Sjukfrånvaro  

Produktivitet Nettopris per m³ Personalomsättning 

Kvalitetsfördelning  Lageromsättningshastighet   

Förädlingskostnad Utomstående fodringar  

Produkter i arbete Orderingång  

Lagernivåer  Estimerad volym/marknad  

Kapitalbindning   

Reklamationer    

 

4.2.1 Produktionsledningens syn på mätningar 

I intervjuer med personer i Setra Groups centrala produktionsledning framkommer det 

att de mätningar som genomförs inom organisationen idag är med mätetal som främst är 

baserade på lönsamhetskalkyler. Detta innebär att Setra vill uppnå maximal ekonomisk 

vinning från den inköpta råvaran vilket i sin tur medför att Setras mätetal främst grundar 

sig i produktionen. Dessa mätetal anses vara av ett långsiktigt tänk för att skapa 

konkurrenskraft på längre sikt. Exempel på dessa mätetal som används idag är sågutbyte 

samt produktivitet i alla maskinavsnitt och delar av produktionslinan vilket ofta mäts i 

volym per timme. Övriga produktionsmätetal är exempelvis förädlingskostnad per 

kubikmeter, lagernivåer och produkter i arbete. Flera av mätetalen har uppsatta mål, 

dessa är individuella för de olika produktionsenheterna och sågverksledningen på 

respektive enhet har själva varit delaktiga i utformandet av målen. I intervjuerna 

framkommer att verksamhetens problem är att optimera alla olika mätetal samtidigt som 

de är i harmoni med varandra och hitta den rätta avvägningen. Under intervjuerna 

framkommer det även att det upplevs som att Setras arbete med att bli en mer 

processorienterad organisation än så länge inte fått fäste. Detta grundar sig i att det finns 

en upplevelse av att det kommuniceras mycket om organisationens processtänk men att 

arbetet fortfarande är väldigt funktionsorienterat. Det exemplifieras genom den 

affärsplan som Setra arbetar efter och hur den är strukturerad. Denna affärsplan lägger 

fortfarande stort fokus på de enskilda funktionerna istället för processens helhet.     
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Vid intervjuerna framkommer det även att mått som produktionsledningen anser sig 

sakna är lageromsättningshastighet per produkt samt någon form av kvalitetsmått för 

avvikelser, både vad gäller produktkvalitet och leveranssäkerhet. Inom ledningen finns 

även åsikter om att mätningarna som genomförs anses relevanta till det arbete som Setra 

vill genomföra. Dock framkommer det att det råder oenighet kring tydligheten om 

varför mätningarna genomförs. Vissa anser att detta skulle kunna vara tydligare 

klargjort men andra anser att det redan idag är förklarat för de som påverkas av 

mätningarna.   

 

Produktionsledningen tror inte att dagens mätetal leder till en mindre effektiv 

leveransförmåga på bekostnad av att produktionen ska nå hög effektivitet. Om detta 

sker så är det enbart en tillfällighet. Det strävas efter och finns ett riktmärke inom Setra 

att leverera det kunden efterfrågar samt att göra det på det mest effektiva sättet. Dock 

framkommer det från produktionsledningen att fel prioriteringar av produktionen med 

avseende på mätetalen har skett tidigare inom Setra men att det undviks idag genom god 

kommunikation, förståelse och planering.  

 

Produktionsledningen uttrycker att samarbetet mellan marknadssidan och produktionen 

idag fungerar bra och de tillsammans ser till att nivåerna i färdigvarulagren hålls på en 

bra nivå och är under kontroll. Arbetet fungerar tack vare god kommunikation och 

koordination samt att underlag för detta tas fram varje månad. Det finns restriktioner på 

marknadsavdelningen för att enheterna skall kunna producera effektivt. Likaså har 

produktionen restriktioner att enbart tillverka det som är på försäljningskontrakten. 

Därmed upplever produktionsledningen inte att något av marknadssidans mätetal 

missgynnar produktionens effektivitet.  

 

4.2.2 Marknadsavdelningens syn på mätningar 

Setras marknadsavdelning använder mätetal som skiljer sig en del från produktionen. 

Exempel på marknadsavdelningens mätetal är volym av leveranser, med förutbestämda 

estimat per försäljningsmarknad, nettopris per kubikmeter, prisutveckling, orderbok och 

kostnader. Utöver dessa används även produktionsrelaterade mätetal såsom nivå på 

färdigvarulager, lageromsättningshastighet och den producerade volymen.  
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Utifrån de intervjuer som gjorts med Setras marknadsavdelning framkommer det att de 

saknar vissa mått. Exempelvis saknas lönsamhet per kund och lönsamhet per produkt. 

Det finns en problematik i att mäta dessa och det är en anledning till varför det inte mäts 

idag. Det framförs även att marknadsavdelningen efterfrågar mätetal som rör kvalitet 

och dess avvikelser men även leveranssäkerhet. Dessa mått efterfrågas både i termer 

som antalet och andelen avvikelser, varför det sker samt vad det innebär ekonomiskt. 

Det efterfrågas även i form av mjukare termer där exempelvis nöjd-kund-index samt 

nöjd-medarbetar-index föreslås, då dessa mjuka mätetal anses saknas helt i 

organisationens nuläge.  

 

Ledningen för marknadsavdelningen anser att kommunikationen mellan dem och 

produktionen idag fungerar relativt bra, men inte tillräckligt och den kan därför bli 

bättre. Deras intryck är att produktionen i vissa fall inte är tillräckligt nära marknaden 

och därmed att det saknas kunskap i produktionen om dess kunder och efterfrågan. 

Detta förtydligas genom att i de lägen det utförs kundundersökningar så anses resultatet 

vara angeläget enbart för marknadsavdelningen när det borde vara lika angeläget för 

produktionen att veta om kunderna är nöjda eller inte. Det framkommer däremot att 

produktionsledningen har tillgång till mycket information rörande marknaden men tar 

den inte alltid i beaktande.  

 

Vid intervjuerna med marknadsledningen framkommer det att de upplever att det finns 

en potentiell risk för att produktionens mätetal kan överordna kundens efterfrågan. 

Generellt sett menar de att detta skall vara samordnat och att det inte finns någon 

ambition att denna överordning ska ske. Intervjuobjekten framför dock att de tror att det 

har förekommit tidigare samt att det även kan finnas en liten risk att det sker idag. 

Därför menar de att detta kan förebyggas genom att genomföra mätningarna på ett annat 

sätt, exempelvis genom tydligare och bättre kommunikation om målen. Det kommer 

även fram att det eventuellt finns en risk att det finns mätetal inom Setra som är 

sammankopplade och därmed kontraproduktiva. Ett intervjuobjekt exemplifierar detta 

genom att förklara att strävan mot minskade logistiska kostnader kan medföra att målen 

för leveranstid och kvalité inte uppnås. De menar dock att det förebyggs i största 

möjliga mån med hjälp av god kommunikation inom organisationen.  
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4.2.3 Enhetsledningens syn på mätningar 

Utifrån de intervjuer som genomförts med enhetsledningar framkommer det att de 

huvudsakliga mätetal som produktionen arbetar utefter är produktivitet, utbyte, 

kvalitetsfördelning och förädlingskostnader. Dessa hårda mätetal bryts även ned i 

underliggande mätetal och påverkande faktorer tas även i beaktning. Detta kan liknas 

vid en pyramid. Ett mätetal som nu används mer frekvent än tidigare är nivå på 

färdigvarulager med en uttalad målnivå. Utöver dessa finns en stor mängd mätetal som 

innefattar allt från skyddsfrågor till diesel- och elförbrukning. Mätetalen följs upp på 

enheterna både av enhetens ledning men också i vissa fall av enskilda förmän eller 

operatörerna som själva kan ha egenuppsatta målsättningar och uppföljningar. Idag 

används inte några direkta mjuka mätetal inom Setra men de mäter bland annat 

sjukfrånvaro och personalomsättning. Även personalundersökningar genomförs i viss 

utsträckning regelbundet men dessa anses inte vara tillräckliga. Dock är 

enhetsledningarna medvetna om att för en väl fungerande verksamhet krävs det att 

medarbetarna trivs och mår bra på jobbet. 

 

Under intervjuerna framkom önskemål om ett mätetal som ger en bättre syn över hela 

kedjan där flera parametrar tillsammans kan beaktas för att påvisa kedjans prestation. 

Även mätetal som leveranssäkerhet och köptrohet framkommer som nya tänkbara 

mätetal. Intresset för att införa mjuka mätetal såsom nöjd-kund-index eller nöjd-

medarbetar-index upplevs som vagt. De misstänker att ett nöjd-kund-index kan få 

negativa effekter i produktionen. Exempelvis menar de att operatörer eventuellt kan ta 

egna initiativ att börja överarbeta produkten eller sortera för noggrant för att på så sätt 

höja produktens kvalité mer än nödvändigt i de fall indexet är för lågt. Om indexet 

istället är högt misstänker de att produkter istället riskerar att underarbetas eller inte 

kontrolleras tillräckligt. Det enda mätetal som finns idag och är jämförbart med 

kundnöjdhet är dagens mätetal för reklamationer.  

 

Det förtydligas även att det läggs stort fokus på att ha mätetalen i harmoni och hela 

tiden sätta talen i sin kontext. Hänsyn tas till enheternas olika tekniska förutsättningar 

såsom typ av utrustning och enhetens geografiska tillgång på timmer. Det finns även en 

förståelse för att det inte får läggas allt för stor vikt vid enskilda mätetal som kan 

medföra icke optimal produktion mot kundens faktiska efterfrågan. Mätetalen redovisas 
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månadsvis för produktionsledningen i form av ett månadsbokslut inklusive en rapport. 

Enhetsledningarna upplever även att mätetalen idag är vägledande och styrande för 

produktionen. Mätningarnas betydelse för enheterna uppfattas som oerhört stor för att 

kunna utvecklas och hela tiden sträva efter förbättringar då de enkelt och tydligt visar 

hur det presteras i nuläget. Enheternas ledningar upplever därför inte mätningarna i 

första hand som kontrollverktyg från produktionsledningen även om man bedöms efter 

mätningarnas resultat. Samtidigt menar de att mätetalen påvisar hur de behöver 

producera det kunden efterfrågar, vilket är en bra produkt till rätt pris. 

Enhetsledningarna menar att genom hög produktivitet och ett bra utbyte så reduceras 

kostnader och därmed skapas en säljbar och prisvärd produkt, som i sin tur också leder 

till ett bra resultat. Detta medför att enhetens ledning anser att produktionens mätetal är 

lämpliga ur både ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv.  

 

Det framkommer även att det på flera produktionsenheter inom Setra finns en så kallad 

produktionspremie. Det finns ingen standard över hur denna premie bör vara utformad 

men den kan exempelvis grunda sig på produktiviteten i samspel med resultat. Utöver 

detta kan det även finnas premier för exempelvis ordning och reda och 

energiförbrukning. Syftet med dessa är att medarbetarna ska fokusera mer på dessa 

frågor samtidigt som de inser vikten av dessa mätetal och att det skapar ett intresse för 

medarbetarna att prestera. Enheterna har också ett fokus på att uppnå nya 

produktionsrekord vilket belönas genom exempelvis tårtor eller extra fikabröd beroende 

på rekordets omfattning. När medarbetarna på en enhet närmar sig ett produktionsrekord 

ger det effekten att alla gör sitt yttersta och verkligen strävar efter att nå målet.     

 

Enhetsledningarna är överens om att det är viktigt att det förs en bra dialog med 

marknadsavdelningen om vad som är bra och dåligt ur ett produktionsperspektiv. Detta 

är något de anser att Setra har utvecklat med tiden och idag har marknadssidan bra och 

väl integrerad insikt och förståelse för produktionens perspektiv. Däremot anses det att 

det ibland kan ta lite väl lång tid för marknadsavdelningen att upptäcka och förstå ett 

problem när det väl uppstår.  

 

Med hjälp av lagernivåstyrningen minskas risken för överproduktion då produktion av 

den aktuella produkten stoppas till dess att lagernivån minskat. Dessutom anses att 
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produktionsledningens förståelse också medför att det idag undviks produktion av 

produkter i syfte att förbättra mätetalen och nå upp till målbudgetar. Däremot 

framkommer det att i de fall det finns möjlighet att uppnå ett nytt produktionsrekord kan 

det förekomma att operatörerna lägger stort fokus på att åstadkomma detta. Därmed kan 

det i vissa fall förekomma beslut om att flytta en produktionspost för att underlätta att 

uppnå rekordresultatet.      
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5. Analys och diskussion  

I detta kapitel analyseras och diskuteras den insamlade empirin och jämförs med den 

teoretiska referensramen för att leda fram till svar på forskningsfrågorna och vidare till 

en slutsats.   

5.1 Hur bör en processorienterad organisation arbeta med mätetal?  

Nedan analyseras och diskuteras svar kring studiens första forskningsfråga. Svaret är 

uppdelat i fem avgörande aspekter. Dessa är hämta inspiration från balanserade styrkort, 

skapa helhetssyn och gör kontinuerliga processförbättringar, säkerställ ledningens 

engagemang och förståelse, kategorisera och organisera mätetal samt ta hänsyn till 

produkttyp.  

 

Hämta inspiration från balanserade styrkort  

För att få en bra balans över organisationens mätetal och ett mer processorienterat tänk, 

genom ökat kundfokus, kan balanserade styrkort användas (Kaplan och Norton, 1992). 

Ändamålet med dessa balanserade styrkort är ett mer långsiktigt tänk genom att inte 

enbart använda kortsiktiga finansiella mätetal. De balanserade styrkorten menar 

Bergman och Klefsjö (2012) utvidgar och kompletterar den traditionella 

ekonomistyrningen till ett mer övergripande synsätt där andra viktiga områden tas i 

beaktande, så väl externa som interna. Styrkorten består av fyra grundperspektiv, dessa 

är finansiella, kund-, medarbetar- och processbaserade. Tanken är att generera en 

balanserad helhetsbild där inget perspektiv överordnar de andra. Setras mätetal idag är 

främst fokuserade på det finansiella samt det processbaserade perspektivet och därför 

saknas idag mätetal som täcker de andra två perspektiven. Dock genomförs 

personalundersökningar i begränsad utsträckning vilket kan kategoriseras som en del av 

det medarbetarbaserade perspektivet. Kaplan och Norton (1999) belyser även vikten av 

att sätta fokus på medarbetarna och deras färdigheter för att det på sikt kan vara ett bra 

verktyg för att nå lönsamhet. Denna tankegång finns även inom Setra men däremot 

arbetar de inte aktivt för att nå detta mål. Vid en övergång till ett processorienterat 

arbetssätt menar Kohlbacher och Reijers (2013) att större fokus bör läggas på att skapa 

värde för kunden och därför bör det även läggas vikt på kundens perspektiv vid 

mätningar. Tang et al. (2013) menar också att det processorienterade arbetssättet 

genererar ett större fokus på kundens efterfrågan från alla led i organisationen. Detta 
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kan enligt Catasús et al. (2001) mätas genom ett nöjd-kund-index där avgörande 

faktorer för kunden sammanställs i ett index för att mäta hur nöjda organisationens 

kunder är. Fallföretaget har idag mätetal som rör reklamationer men det används inte i 

någon större utsträckning. Marknadsavdelningen på fallföretaget är positivt inställda till 

ett införande av ett mått liknande nöjd-kund-index. Däremot framkommer det från 

enhetsledning en misstänksamhet kring detta mätetal då de menar att det kan medföra 

flertalet negativa effekter för produktionen. Detta styrker även marknadsavdelningens 

påstående att det finns ett bristande intresse hos produktionsenheterna för vad kunden 

värdesätter.  

 

Skapa helhetssyn och gör kontinuerliga processförbättringar 

Kohlbacher och Gruenwald (2011) menar att mätningar och mätetal bör fokuseras på 

hela processen istället för de enskilda funktionerna, för att på så sätt skapa ett 

gemensamt intresse för olika enheter. Ofta är även traditionella mätetal allt för internt 

fokuserade samt strukturerade efter den egna organisationen (Ljungberg och Larsson, 

2012). Dagens mätetal på fallföretaget är i grund och botten baserade på organisationens 

olika funktioner, men de flesta enskilda funktionerna har dock en förståelse för hur 

deras mätetal påverkar processen i sin helhet. Däremot finns det idag inget mätetal inom 

Setra som anses ge en tydlig överblick över hela kedjan där hänsyn tas till flera 

parametrar. Dock är detta något som efterfrågats från enhetsledningar. Thakkar et al. 

(2009) ger exempel på ett sätt att arbeta med ett övergripande kvalitetsmått vilket är att 

arbeta mot så hög andel perfekta ordrar som möjligt.  

 

I en processorienterad organisation är det även viktigt att arbeta med kontinuerliga 

processförbättringar i de redan existerande processerna (Pritchard och Armistead, 

1999). Detta är något Setra arbetar mycket och väl med då stort fokus läggs på att 

dagens mätningar är till för att lära och utveckla då det hela tiden strävas efter att 

mätetalens resultat ska förbättras. Mätningarna ses även som nödvändiga för att på lång 

sikt ha stark konkurrenskraft jämfört med sina konkurrenter och för att kunna erbjuda 

attraktiva produkter till kunden. Detta passar väl överens med det tankesätt som Škrinjar 

et al. (2008) beskriver, att en processorienterad organisation strävar efter att förbättra de 

icke-finansiella resultaten vilket indirekt leder till ett bättre ekonomiskt resultat.  
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Säkerställ ledningens engagemang och förståelse  

Arbetet med mätetal påverkas i stor utsträckning av ledningens engagemang (Bourne et 

al., 2002). Detta finns inom fallföretaget Setra Group då de har både stort engagemang, 

förståelse samt god kommunikation, främst mellan produktionsledningen och 

enheternas ledningsgrupper. Bourne et al. (2002) understryker också fördelarna med att 

ge en tydlig och väl underbyggd förståelse för varför mätningarna utförs och vilka 

fördelar de har. På fallföretaget upplevs det från produktionsenheterna att förståelsen för 

mätetalen och varför mätningarna utförs i hög grad finns. Denna förståelse och kunskap 

finns både bland enhetsledning men också bland övriga medarbetare på enheterna. 

Däremot framkom det att de bakomliggande tankesätten och anledningarna till 

mätningarna tydligare skulle kunna förklaras av produktionsledningen. Ljungberg och 

Larsson (2012) anser att mätetal bör vara starkt förknippade med samt ha ett samband 

med dess bakomliggande värderingar. Utan detta menar de att det kan lämnas utrymme 

för egna tolkningar om vad som är viktigt. Det är vanligt i de fall där mätetal tillkommit 

av en tillfällighet och ofta är de aktuella värderingarna då ej tydligt förankrade i 

mätetalen. I Setras fall är mätningarna i stort sett enbart baserade på vad som ligger till 

grund för en lönsamhetskalyl och därmed blir denna punkt delvis bristande då det inte 

är tydligt klargjort. I det dagliga operativa arbetet finns också indikationer på att 

organisationen fortfarande arbetar konservativt och därmed väldigt funktionsorienterat. 

Detta trots att det nu kommuniceras mycket om organisationens arbete med processer 

från organisationens ledning. 

  

Kategorisera och organisera mätetal  

På Setra finns idag väldigt många olika mätetal och även måltal, vilket är uppsatta mål 

för mätetalen om vad som eftersträvas att uppnå. Att ha många skilda mätetal anser 

Parmenter (2007) inte vara något problem. Däremot förtydligar Slack et al. (2006) att 

det är viktigt att finna balansen mellan de övergripande samt de detaljerade mätetalen. 

Inom Setra råder dock vissa oklarheter kring detta och vilka tal som är de huvudsakliga 

mätetalen och därmed bör prioriteras. Detta menar Cai et al. (2009) även kan orsaka en 

flaskhals i arbetet med flödesförbättringar. Parmenter (2007) vidareutvecklar tankesättet 

genom att förtydliga att det inom en organisation som mest bör finnas tio huvudsakliga 

mätetal, dessa kan dock kompletteras med upp till 80 andra underliggande mätetal. 
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Startpunkten för att börja arbeta med ett processorienterat arbetssätt är enligt Pritchard 

och Armistead (1999) att genomföra en kartläggning av en organisations processer. 

Detta underlättar även beslutandet om hur mätetalen ska prioriteras. Kartläggningen ger 

också kunskap om organisationens alla olika processer och hur de är relaterade till 

varandra. Detta är något fallföretaget har i åtanke då de arbetar med att ta fram en 

huvudprocesskarta över organisationen. Organisationens mätningar bör även enligt 

Kaplan och Norton (1992) grunda sig på sina framgångsfaktorer för att de ska kunna 

veta vad som ska prioriteras och därmed mätas. I Setras fall är de duktiga på att mäta 

och arbeta enligt organisationens hårdare framgångsfaktorer, såsom produktfokus samt 

storskalig och effektiv produktion. Däremot saknas mätetal som grundar sig i de 

mjukare framgångsfaktorerna i och med att Setra har ett bristande fokus på kunder och 

medarbetare. 

 

Ta hänsyn till produkttyp  

Ytterligare en parameter som bör tas till hänsyn till vid valet av mätetal är produktens 

typ. Ellström och Kock (2009) anser att olika typer av verksamheter och produkter 

kräver olika mätetal och det är därför viktigt att välja rätt mätetal för rätt verksamhet. 

Fisher (1997) menar att det finns två olika klasser av produkter, innovativa och 

funktionella. Vid en funktionell produkt erfordras en mer effektiv försörjningskedja och 

därför bör även de aspekterna mätas. En innovativ produkt kräver däremot en mer 

reaktionseffektiv försörjningskedja och därför andra mått. Detta kan sammankopplas 

med det tankesätt som Tang et al. (2013) redogör för att en processorienterad 

organisation medför förbättrad innovationsförmåga. Därmed kan det argumenteras för 

att organisationer som tillhandahåller en innovativ produkt också är mer lämpade för en 

processorientering än organisationer med funktionella produkter. Företaget i fallstudiens 

produktgrupp sågade trävaror är i allra högsta grad en funktionell produkt och har 

därmed under lång tid använt sig av mätetal som mäter effektiviteten. Därför är 

fallföretagets vision om att ha en balans mellan de två arbetsätten lämplig. 

 

5.1.1 Summering  

En processorienterad organisation bör ha en bra balans i valen av mätetal där det tas 

hänsyn till flera olika viktiga perspektiv som speglar det processorienterade tänket. 
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Dessutom är det viktigt att det finns mätningar och mätetal som fokuserar på hela 

huvudprocessen istället för de enskilda funktionerna. I en processorienterad organisation 

ska det strävas efter att förbättra de icke-finansiella resultaten och därför är det även 

viktigt att organisationen använder mätetal som främjar kontinuerliga 

processförbättringar. För att lyckas med arbetet med mätningar i en processorienterad 

organisation är även det viktigt med engagemang från ledningen och förståelse i hela 

organisationen. Det är viktigt att ledningen strävar efter att mätetalen inom 

organisationen har väl underbyggd förståelse och är starkt förknippade med dess 

bakomliggande värderingar. En processorienterad organisation bör också ha tydligt 

uttryckt vilka mätetal som är de huvudsakliga och därmed ska prioriteras för att undvika 

missförstånd. Det är också viktigt att en organisation betänker vilken typ av produkt de 

tillhandahåller och anpassar sina mätetal utefter detta.     

 

5.2 Vilka effekter kan användandet av traditionella mätetal leda till ur ett 

processorienterat perspektiv på en tillverkande industri? 

Nedan analyseras och diskuteras svar kring studiens andra forskningsfråga. Svaret är 

uppdelat i fyra avgörande aspekter. Dessa är bristande förståelse, snedstyrning, 

missgynnar helheten samt oklarhet kring prioriterade och sammankopplade mätetal. 

 

Bristande förståelse  

En effekt av användandet av traditionella mätetal kan vara att de genom bristande 

förståelse uppmuntrar fel beteenden och handlingar. Detta kan bero på att det inte finns 

några tydliga bakomliggande tankar, värderingar, ambitioner och krav till mätetalen. 

Vidare menar Ljungberg och Larsson (2012) att det då kan lämnas utrymme för den 

enskilda medarbetaren att själv tolka vad som är viktigt. På Setra används idag många 

traditionella mätetal som främst är effektivitetsbaserade mått. Dessa mått har tyvärr inte 

några bakomliggande värderingar och tankar förutom att de skall bidra till att skapa en 

bra lönsamhet för organisationen. Däremot finns en stor förståelse för mätetalen och 

varför det fokuseras på dessa samt varför de används inom produktionen. 

Produktionsenheterna har även en god uppfattning om hur dessa ska användas i harmoni 

med varandra samt att det måste tas hänsyn till många andra parametrar. Det 

framkommer dock även att vissa mätningar hanteras och följs upp av förmän och 

operatörer själva och därmed är risken stor att individens egna tolkningar får stora 
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effekter. Ljungberg och Larsson (2012) menar att om mätningarna saknar 

bakomliggande tankar och värderingar finns det en risk att det lätt uppfattas som att 

syftet med dem endast är att skapa diagram och statistik istället för att generera kunskap 

och lärande för organisationen. Detta är dock inget problem som upplevs på Setra bland 

enhetsledningarna då de istället upplever att syftet med mätningarna är att utveckla och 

förbättra.  

 

Snedstyrning 

Mätningar inom en organisation kan enligt Franco-Santos et al. (2012) medföra både 

positiva och negativa effekter beroende på mätsystemets utformning, användning och 

hur det är utvecklat. En mätning påverkar en individs beteende och detta gäller i 

synnerhet när mätningar används som ett styrsystem (Christopher, 2011). Exempelvis 

menar Parmenter (2007) att det finns en risk att medarbetare lägger för stort fokus på att 

mätetalens resultat ska bli bra och ignorerar andra konsekvenser. Ljungberg och Larsson 

(2012) förtydligar att detta kan ske både omedvetet och medvetet. Detta kan liknas vid 

exemplet med Continental Airlines som beskrivs av Ljungberg och Larsson (2012) då 

felprioriteringar som skadade företaget gjordes. Från fallföretaget framkommer det att 

det finns indikationer på att sådana scenarion med snedstyrning har skett inom företaget 

tidigare. Exempelvis har det tidigare i vissa fall prioriteras att producera vissa produkter 

före andra för att förbättra mätetalens resultat. Idag undviks detta i största möjliga mån 

och det finns ingen ambition att detta ska ske. Men utifrån intervjuerna framkommer det 

att prioriteringar likt dessa kan ske vid enstaka fall även i dagsläget när medarbetare 

strävar att uppnå produktionsrekord. Detta kan förekomma genom att 

prioriteringsändringar sker i produktionen i syfte att underlätta att nå upp till det nya 

rekordet. Effekter av detta skulle kunna vara att ledtiden för en produkt blir längre än 

planerat samtidigt som lagernivån för den varan som prioriteras blir högre än 

nödvändigt vilket i sin tur ökar kapitalbindningen.   

 

Missgynnar helheten 

Många traditionella mätetal är ofta allt för funktionsbaserade. Anand och Grover (2015) 

anser att ett vanligt misstag vid införandet av mätningar är att de är allt för icke-

holistiska och därför inte gynnar helheten i tillräckligt stor utsträckning. Ett 

övergripande mätetal med helhetssyn är också något som efterfrågats från fallföretaget 
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då de flesta av deras mätetal idag är funktionsbaserade. Oskarsson et al. (2003) skriver 

om att det finns en risk med att en funktionsorienterad organisation ofta optimerar 

enskilda funktioner istället för hela processen. Även Ljungberg och Larsson (2012) 

menar att funktionsbaserade mätningar har samma effekt, där funktioner kan motverka 

varandra ur en helhetssyn. Detta är något som skulle kunna inträffa på Setra just för att 

de använder sig mycket av funktionsorienterade mätetal. Dock har Setra utvecklat 

mätningar för att undvika detta genom bland annat mållager som kan styra produktionen 

samt att det finns en förståelse av helheten som är utpräglad hos de 

produktionsansvariga.     

 

Oklarhet kring prioriterade och sammankopplade mätetal 

I de fall där en organisation använder sig av flertalet mätetal utan att ha definierat vilka 

de huvudsakliga mätetalen är menar Cai et al. (2009) kan medföra en flaskhals i arbetet 

med flödesförbättringar. Detta då tveksamheter om vilka mätetal som ska prioriteras kan 

uppstå. Slack et al. (2006) redogör också de för vikten av att hitta balans genom att ha 

rätt mängd övergripande och rätt mängd detaljerade mätetal. Det kan jämföras med 

Parmenters (2007) modell för KPI, PI och KRI, se figur 3.2. På Setra upplevs det som 

att detta är bristande då det finns en stor mängd olika mätetal men det är inte definierat 

vilka som är de huvudsakliga mätetalen och som därmed ska prioriteras. Mätetal kan 

även enligt Cai et al. (2009) vara sammankopplade eller korrelerande vilket kan 

innebära att en åtgärd som förbättrar ett mätetal kan försämra ett annat. Detta menar de 

kan bero på att prestandahanteringen i försörjningskedjan idag ofta är väldigt komplex 

och kan innefatta en stor mängd mätetal. Sammankopplade eller korrelerande mätetal är 

något som idag eventuellt kan finnas inom Setra men de upplever att detta förebyggs i 

största möjliga mån med hjälp av god kommunikation.    

 

5.2.1 Summering 

En effekt av traditionella mätetal kan vara att de uppmuntrar fel beteenden och 

handlingar på grund av att det inte finns några tydliga bakomliggande tankar, 

värderingar samt ambitioner till mätetalen. Vid felaktig användning av mätetal kan det 

påverka en individs beteende negativt om det läggs för stor vikt på att mätetalens 

reslutat ska bli bra och inte beaktar övriga konsekvenser, detta kan ske både medvetet 

och omedvetet. En annan effekt av traditionella och främst funktionsbaserade mätetal är 
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att de kan medföra att funktioner motverkar varandra ur en helhetssyn då de inte är 

tillräckligt holistiska. 

 

Något som kan medföra en flaskhals i arbetet med flödesförbättringar är om en 

organisation använder sig av flertalet mätetal utan att ha definierat vilka de 

huvudsakliga mätetalen är. Därför är det viktigt att tydligt definiera detta samt att hitta 

rätt balans mellan mängden övergripande samt detaljerade mätetal. En organisation bör 

även beakta att deras mätetal kan vara sammankopplade eller korrelerande vilket kan 

innebära att en åtgärd som förbättrar ett mätetal kan försämra ett annat. 
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6. Rekommendationer till fallföretaget  

I detta kapitel framförs förslag till utveckling för fallföretaget Setra Group utifrån den 

analys som genomförts i studien.    

Setras mätetal idag är främst fokuserade på det finansiella samt det processbaserade 

perspektivet utifrån det balanserade styrkortets synsätt. Därför bör de även införa 

kompletterande mätningar för att också lägga fokus på de andra två huvudsakliga 

perspektiven, nämligen medarbetar- och kundbaserade. Detta för att få mer balans i de 

övergripande mätetalen, enligt Kaplan och Nortons koncept med balanserade styrkort 

som även illustreras av Bergman och Klefsjö i figur 3.3. Exempel på kundbaserade 

mätetal som kan användas är nöjd-kund-index, leveranssäkerhet eller mätningar av 

andelen perfekta ordrar. Dessa kan även ses som övergripande mätetal som ger en tydlig 

överblick över hela processen. Detta bidrar också till att organisationen ska utvecklas 

mer i den processorienterade inriktningen och således lägga större fokus på det kunden 

värderar och ett mer processfokuserat tänk. Det föreslås även att det införs mätetal som i 

större grad berör det medarbetarbaserade perspektivet än dagens sporadiska 

personalundersökningar. Detta kan exempelvis genomföras genom ett nöjd-medarbetar-

index som kan baseras på mer regelbundna och enklare undersökningar. Vid införandet 

av kompletterande mätetal såsom dessa är det viktigt att ha i åtanke att de ska vara väl 

underbyggda och dess värderingar kommuniceras till samtliga medarbetare för att skapa 

en förståelse för alla som arbetar med mätningarna och minimera risken för egna 

tolkningar. Detta bör även utvecklas för de redan existerande mätetalen inom Setra. 

Dessutom bör fallföretaget även tydligt förmedla och redogöra vilka mätetal som ska 

anses vara de huvudsakliga mätetalen inom organisationen för att undvika missförstånd 

samt att skapa en gemensam syn. Ett förslag på hur detta kan genomföra är genom att 

strukturera mätetalen likt Parmenters kategorisering av mätetal, som illustreras i figur 

3.2.      

 

Ett vanligt misstag vid användandet av mätningar är att dess belöningssystem är 

felaktigt utformat. Den kultur som finns på flera av Setras produktionsenheter där det 

sker en strävan efter att hela tiden uppnå nya produktionsrekord kan både ha positiva 

och negativa påföljder. De positiva följder som finns kan exempelvis vara den ökade 

motivationen bland medarbetare samt att det gynnar arbetet med ständiga förbättringar. 
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Setra rekommenderas dock att beakta att rekordjakten inte blir allt för prioriterad så att 

det går ut över Setras förmåga att leverera produkter till kund. Detta är något som idag 

sker i begränsad utsträckning utan allvarliga följder. Det kan dock behöva tas i åtanke 

att det indirekt kan ha negativ påverkan genom att det exempelvis ändras i 

produktionsföljden för att nå rekordet. De övriga belöningssystem eller 

produktionspremier som idag också används inom Setra för att motivera medarbetare 

och skapa gemensamma mål, bör även de ses över. Därför rekommenderas det att Setra 

tar fram en övergripande och generell struktur för hur det mest lämpade 

belöningssystemet ska utformas på de olika produktionsenheterna. Dock krävs även 

varsamhet vid utformningen och användandet av ett belöningssystem då det kan 

påverka mätningarna som i sin tur kan styra verksamheten fel genom exempelvis 

omprioriteringar i produktionsföljden. 

 

Det som också ska tas i åtanke är att Setra och deras produktion av sågade trävaror är i 

en bransch med väldigt funktionella produkter. Detta innebär att efterfrågan är relativt 

jämn och vinstmarginalen är låg. Det har i sin tur gjort att företaget naturligt har lagt 

stort fokus på att utveckla en försörjningskedja som är effektiv för att skapa och behålla 

konkurrenskraft gentemot andra aktörer. Vidare har det medfört att de mätetal som har 

använts tidigare och används idag därför är utformade för att skapa högsta möjliga 

produktivitet och därmed skapa lönsamhet för organisationen. Därför rekommenderas 

Setra att behålla dessa effektivitetsbaserade mätetal även i framtiden men att vissa 

kompletterande mätetal bör tillkomma.  
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7. Slutsats 

Kapitlet presenterar studiens slutsatser som besvarar syftet samt förslag till fortsatt 

forskning inom ämnet.     

Syftet med studien är att identifiera vilka typer av förändringar som är lämpliga 

avseende mätetal och deras användning vid en övergång till ett processorienterat 

arbetssätt inom tillverkande industri. Studien visar att en organisations mätetal ska 

kännetecknas av deras avgörande framgångsfaktorer och ge medarbetarna vägledning 

för att organisationen ska prestera bra. I en processorienterad organisation är det viktigt 

att ha en väl balanserad avvägning vid valet av mätetal för att täcka flera olika viktiga 

områden. Dessa olika områden kan exempelvis vara baserade på de balanserade 

styrkortens synsätt med ett processperspektiv, finansiellt perspektiv, kundperspektiv 

samt medarbetarperspektiv. Studien visar även att det i en processorienterad 

organisation är viktigt med övergripande mätetal som ger en överblick och täcker hela 

processen istället för enskilda funktioner. Det är också viktigt att de olika mätetalen är 

väl underbyggda eftersom de styr vilket beteende som uppmuntras, speglar vilka 

värderingar som är viktiga samt vilka prestationer som efterfrågas. Ur ett 

processorienterat perspektiv är det då viktigt att det finns mätetal som är noggrant 

utvalda för att spegla det processorienterade tankesättet där det sätts fokus på 

organisationens processer och vad som skapar värde för kunden. Att en organisation har 

många olika mätetal är inget problem, men en aspekt att tänka på är att organisationen 

tydligt bör definiera vilka mätetal som är de huvudsakliga mätetalen och således ska 

prioriteras.  

 

Ytterst viktigt är det även att undersöka om det kan finnas mätetal inom organisationen 

som riskerar att överordna huvudprocessens förmåga att leverera produkter till kunden. 

Detta i de fall där det läggs allt för stort fokus på enskilda mätetal som i praktiken 

medför att huvudprocessen försämras. Exempel på när detta kan ske är om de nu 

använda mätetalen inte innefattas av väl underbyggd förståelse och kunskap bland 

medarbetare. Detta kan medföra att medarbeten gör sin egen tolkning om vad som är 

viktigt. För att undvika detta gäller det att medarbetare och organisationen i sin helhet 

har alla dess mätetal i harmoni med varandra för att det inte ska uppstå en situation där 

avdelningar eller mätetal blir kontraproduktiva.  
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Studien har kommit fram till att en organisation också måste ha i åtanke vilka produkter 

organisationen eller företaget erbjuder. Olika produkter kräver olika fokus inom 

försörjningskedjan och därmed även olika fokus för mätningarna. Vissa produkter och 

branscher kräver ett större fokus på effektivitet och produktivitet för att nå lönsamhet. 

För andra produkter är en mer reaktionseffektiv försörjningskedja nödvändig vilket 

kräver större fokus på att producera utefter kundens behov och efterfrågan för att nå 

lönsamhet.  

 

7.1 Studiens teoretiska bidrag 

Studien bidrar med en systematisk genomgång som illustrerar vilka typer av 

förändringar som är lämpliga avseende mätetal och deras användning vid en övergång 

till ett processorienterat arbetssätt inom tillverkande industri. Studien förtydligar även 

att det krävs förändringar i en organisations arbete med mätetal vid denna övergång. Det 

finns dock inget facit på hur många, vilka och hur stort fokus på mätetalen som en 

processorienterad organisation bör ha då detta är väldigt organisationsspecifikt. Studien 

bekräftar även att organisationer bör vara vaksamma vid användandet av traditionella 

mätetal som kan riskera att genom snedstyrning överordna organisationens 

huvudprocess i de fall mätetalen saknar väl underbyggda värderingar. Därmed bidrar 

studien med kunskap kring de ämnen där Franco-Santos et al. (2012) anser att 

ytterligare forskning behövdes. Det har även framkommit under studien att variabler 

såsom produkttyp och bransch påverkar vilka typer av mätetal en processorienterad 

organisation bör fokusera på. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att mer djupgående undersöka hur mätetal påverkar 

de operativa medarbetarna inom en processorienterad organisation. Det bör undersökas 

hur medarbetare uppfattar, tolkar och influeras av strukturerade mätningar, satta mål 

och måltal inom tillverkande industri. Det föreslås även att ytterligare forskning 

genomförs om belöningssystem eller produktionspremier som är baserade på 

produktivitet och dess effekter, utformning samt långsiktiga följder. För att styrka 

studiens resultat bör även studier liknande denna genomföras inom andra organisationer 

som är i en övergång till processorientering.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide till produktionsledning  

Intervju – Produktionsledning 

1. Vilka mätetal finns för sågade trävaror idag?  

a. Hur länge har dagens mätetal använts?  

b. När reflekterades det senast om dagens mätetal och dess betydelse för 

organisationen? 

 

2. Varför används just dessa mätetal? 

a. Finns det några bakomliggande tankar eller värderingar till dagens mätetal? 

b. Är dagens mätetal utvecklade för att gynna alla funktioner inom 

organisationen?  

 

3. Hur följs mätningarna upp?  

a.   Belönas goda resultat?  

b.   Hur kommuniceras det? 

 

4. Vilket beteende tror du att dagens mätetal uppmuntrar?  

a.   Kortsiktigt/långsiktigt tänkande?  

 

5. Har du några synpunkter på Setras arbete med mätningar?  

a. Något mätetal du tycker dig sakna eller funderat på?  

b. Om ja, vet du varför det inte används idag?  

c. Tycker du att dagens mätningar hanteras rätt?  

 

6. Vet du om det finns några funderingar på eventuellt kompletterande mätetal vid 

övergången till processorientering?  

 

7. Tror du att det finns mätetal på försäljningssidan/marknadssidan som 

missgynnar produktionen och därmed ökar kostnader och i slutändan reducerar 

Setras förmåga att producera effektivt?  

 

8. Är det möjligt att Setra blir mindre effektiva att leverera på bekostnad av att 

sågen ska nå hög produktivitet? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide till marknadsavdelning  

Intervju – Marknad 

1. Vilka mätetal används idag inom marknadsavdelningen?  

a. Tycker du att det saknas något mätetal idag? 

 

2. Finns det idag mätetal som är vägledande, uppmuntrar samarbete, upprättar 

beteendemönster och samtidigt gynnar alla enheter inom organisationen? 

 

3. Berörs Setras marknadsavdelning/försäljning av produktionens mätetal?   

 

4. Tror du att det finns något mätetal idag som kan bidra till att sänka prestationen 

på Setras leveranser?  

a. Har ni någon gång upplevt att produktionens mätetal överordnar kundernas 

efterfrågan?  

 

5. Hur fungerar informationsutbytet mellan marknadsavdelning och produktion?  

 

6. Mäter Setra idag hur bra ni är på att verkställa leverans från att ett säljkontrakt är 

fastställt? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide till platschef  

Intervju - Platschef 

1. Vilka mätetal finns för sågade trävaror idag?  

 

2. Hur följs mätningarna upp?  

a. Belönas goda resultat?  

b. Hur kommuniceras det? 

 

3. Hur uppfattar ni att mätetalen påverkar ert arbete? 

 

4. Finns det något mätetal idag som får produktionen att producera sämre?  

 

5. Tror du att det finns något mätetal idag som kan bidra till att sänka prestationen 

på Setras leveranser?  

 

6. Uppfattas dagens mätetal som något som är till för att lära och utveckla eller att 

”straffa och belöna”? 

a. Vad uppfattar ni är syftet med mätningarna?  

b. Uppmuntrar mätetalen värdeskapande produkter för kunden eller ses de mer 

som kontrollverktyg från ledningen? 

c. Tycker du att dagens mätetal är vägledande, uppmuntrar samarbete, 

upprättar beteendemönster och samtidigt gynnar alla enheter inom 

organisationen? 

 

7. Vilket beteende tycker du dagens mätetal uppmuntrar?  

a.   Uppmuntrar det ett kortsiktigt/långsiktigt tänkande?  

 

8. Finns det sammankopplade mätetal?  

 

9. Har du några synpunkter angående Setras arbete med mätningar?  

a. Något mätetal du tycker dig sakna eller funderat på?  

b. Om ja, vet du varför det inte används idag?  

c. Tycker du att dagens mätningar hanteras på rätt sätt?  

 

 

 


