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Sammanfattning 

Inledning: För företags lönsamhet och konkurrenskraft är upprättandet av bra 

övergripande och operativa mål viktigt. De flesta företag saknar dock viktiga mål 

i verksamheten och det har inte påträffats någon metodik för analys och förbätt-

ring av företags övergripande och operativa mål. Studiens syfte är att ta fram en 

metodik för analys och förbättring av företags utformning av övergripande och 

operativa mål. 

Metod: En fallstudie med ett abduktivt tillvägagångssätt har tillämpats i studien. 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar gjordes en litteraturgenomgång 

och empirisk insamling under studiens tidsperiod. Litteraturgenomgången for-

made den teoretiska referensramen och den empiriska datainsamlingen kartlagde 

en nulägesbild över fallföretaget, empirin bestod av 16 semistrukturerade inter-

vjuer samt 5 observationer. En analys av den teori och empiri som samlats in lig-

ger till grund för den metodik som utformades. 

Metodiken: Den framtagna metodiken består av tre faser, nuläge, analys och för-

bättringsförslag. Inledningsvis ska insamling av hur det ser ut idag på företaget 

ske. Därefter analyseras vad som kan förbättras med hänsyn till betydelsefulla 

faktorer så som: om det finns multidimensionella övergripande mål, om det finns 

ett samband mellan övergripande och operativa mål, samt om människan har ta-

gits i beaktande vid utformandet av mål och mätningar. Slutligen ges förbättrings-

förslag till företaget grundat i utförd analys.  

Slutsats: Studiens teoretiska bidrag är den framtagna metodiken samt väsentliga 

aspekter inom metodiken. Det praktiska bidraget till Företaget AB är en unik rap-

port, vars konkreta förbättringsförslag presenteras i ett skiljt kapitel. För att utvär-

dera metodikens användbarhet och nyttan med fortsatta metodikstudier, så behö-

ver metodiken tillämpas och utvärderas på ett eller flera företag. 

 

 

Nyckelord: övergripande mål, operativa mål, mätningar, ledning, metodik 
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Abstract 

Introduction: For business profitability and competitiveness, the establishment of 

good overall and operational goals is important. However, most companies lack 

important goals in the business and no methodology have been found to analyse 

and improve company's overall and operational goals. The purpose of this study is 

to develop a methodology to analyse and improve the design of company's overall 

and operational goals.  

Methods: A case study with an abductive approach has been applied in the study. 

In order to answer the study's purpose and questions, a literature review and em-

pirical collection were performed. The literature review shaped the theoretical 

framework and the empirical data collection charted the current situation of the 

company. The empirical data consisted of 16 semi structured interviews and 5 ob-

servations. Analysis of theory and empirics underlies the methodology that was 

designed. 

Methodology: The methodology developed consists of three phases: current situ-

ation, analysis and improvement proposals. First the current situation will be 

gathered. Then, analysis of what can be improved, with regard to significant fac-

tors such as: if there are multidimensional overall goals, whether there is a con-

nection between overall and operational goals, and whether man has been taken 

into account when designing goals and measurements. Finally, improvement sug-

gestions will be given to the company based on the analysis performed. 

Conclusion: The theoretical contribution of the study is the developed methodol-

ogy as well as essential aspects within the methodology. The practical contribu-

tion to the Company AB is a unique report, where concrete improvements are pre-

sented in an exclusive chapter. In order to evaluate the methodology’s usefulness 

and utility with further methodology studies, the methodology needs to be applied 

to one or more companies. 

Keywords: overall goals, operational goals, measurements, management, meth-

odology 
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1 Introduktion 

Detta kapitel är en introduktion till varför studien utförts, därefter presenteras 

studiens syfte, dess frågeställningar och en avgränsning i studien. Kapitlet avslu-

tas med en disposition över rapporten.  

1.1 Bakgrund 
Globaliseringen har lett till en ökad konkurrens på marknaden (Christopher, 2011) 

och allt hårdare krav från kunderna (Petersson et al., 2015). Det är inte bara de 

stora företagen som verkar på den globala marknaden (Singh et al., 2008), 99 pro-

cent av alla verksamheter i EU representeras av små till medelstora företag (Euro-

pean Commission, 2018). Dessa företag anses vara grunden till ekonomisk tillväxt 

i alla länder (Singh et al., 2008). De verksamheter som vill behålla sin produktion 

i Sverige konkurrerar fortfarande på den globala marknaden och det innebär att 

företagen ständigt måste förbättras (Bellgran och Säfsten, 2005) för att uppfylla 

kundens krav. 

 

Det har däremot framkommit att små till medelstora företag brister vad gäller att 

utveckla strategier för konkurrenskraft (Singh et al., 2008). Det har konstaterats 

att företag som länkar strategin till operativa initiativ konkurrerar ut motståndet 

(Singh et al., 2008). Trots vikten av att översätta övergripande mål till operativa 

mål (Forsberg, 2007) så upplever företag det utmanande att översätta övergri-

pande mål till något greppbart (Giordani da Silveira et al., 2018), speciellt de väs-

terländska företagen (Tennant och Roberts, 2001). Det finns mycket beskrivet om 

övergripande mål och framför allt om finansiella mål inom företag. Emellertid bör 

de finansiella målen kompletteras med icke- finansiella mål (Petersson et al., 

2015; Brandlinger, 2011; De Toni och Tonchia, 2001) eftersom det skapar möj-

lighet till ökad lönsamhet, detta har påpekats av både konsulter, akademiker och 

andra utövare sedan 1980-talet (Gosselin, 2005). Det har även visat sig att de 

flesta företag saknar viktiga icke-finansiella mål i verksamheten (Ittner och 

Larcker, 2003), särskilt inom producerande industriföretag (Gosselin, 2005).  
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För att ett företag ska vara fortsatt lönsamt och konkurrenskraftigt, är övergri-

pande mål och en strategi för att bryta ned dessa till konkreta mål på operativ nivå 

avgörande. Mål som inte bryts ned till något konkret för medarbetaren kan inte 

användas i ett förbättringsarbete (Petersson et al., 2015). Plan- Do- Check- Act 

(PDCA) är en metod som är lämplig för att förstå problem och ta fram förbätt-

ringsförslag, främst inom kvalitet (Olhager, 2013). Utifrån litteraturgenomgången 

har däremot ingen specifik metodik påträffats för analys och förbättring av ut-

formningen av övergripande mål och hur dessa ska översättas till operativa mål. 

Därmed är det ett viktigt ämne att studera, en metodik kan vara ett praktiskt red-

skap som på ett pedagogiskt tillvägagångsätt kan nyttjas för analys och förbättring 

av företags mål, steg för steg. Vidare kan den vara en bidragande faktor till ökad 

lönsamhet och konkurrenskraft för verksamheter.  

Fallföretaget AB är ett medelstort, producerande företag som är verksamt i Sve-

rige. I studien kommer fallföretaget AB, som önskar vara anonymt, att benämnas 

Företaget AB eller fallföretaget AB. Kunder väljer Företaget AB på grund av hög 

kvalitet och leveransprecision. De har under ett par års tid önskat styra organisat-

ionen mot fler mål samt öka lönsamheten i verksamheten. Företaget AB har en rad 

olika övergripande mål, mestadels finansiella mål, dock upplever fallföretaget AB 

det utmanande att bryta ned dessa till konkreta operativa mål som går i linje med 

de övergripande målen. Verksamheter som lyckas väl med att bryta ned mål till 

något konkret på operativ nivå kan öka lönsamheten och vara konkurrenskraftiga 

på marknaden. Företaget AB är därmed intressant att studera, genom att upprätta 

en metodik förser studien företag med redskap för att på ett praktiskt sätt utföra 

analys och förbättring av företags mål. 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att ta fram en metodik för analys och förbättring av företags ut-

formning av övergripande och operativa mål. 

1.2.1 Frågeställningar 

1. Vilka faktorer är viktiga att beakta för att få fungerande övergripande och 

operativa mål? 
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2. Hur kan övergripande mål översättas till operativa mål? 

3. Vilka aspekter är väsentliga att beakta för hur mål ska mätas? 

4. Hur kan en metodik utformas? 

1.3 Avgränsning 
Fallstudien är avgränsad till ett kundorderstyrt, medelstort tillverkande företag 

med liten tillverkningsvolym.  

1.4 Disposition 
Kapitel 1: Introduktion - Introduktion till varför studien utförts, studiens syfte, 

frågeställningar, avgränsning och slutligen en disposition över rapportens inne-

håll. 

Kapitel 2: Metod – Tillvägagångssättet för studien och metodval framförs, etiska 

aspekter diskuteras och kapitlet avslutas med en diskussion om studiens kvalitet. 

Kapitel 3: Teori – Presentation av teorier och modeller som ansetts vara rele-

vanta för studien. Kapitlet avslutas med en sammanfattning, detta i form av ett 

preliminärt innehåll i metodiken som studien har till syfte att ta fram. 

Kapitel 4: Nulägesbeskrivning – Presentation av fallföretaget AB och redogörelse 

för insamlat nuläge, gällande Företaget ABs mål och mätningar. 

Kapitel 5: Analys - Analys av studiens frågeställningar med hänsyn till teori och 

nuläge. 

Kapitel 6: Slutsats – Studiens syfte besvaras samt dess praktiska och teoretiska 

bidrag. Kapitlet avslutas med rekommendationer för fortsatta metodikstudier. 
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2 Metod 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för studien och dess metodval, därefter 

resoneras det kring etiska aspekter i studien och kapitlet mynnas ut i en diskuss-

ion om studiens kvalitet.  

2.1 Tillvägagångssättet för studien 
En överblick över tillvägagångssättet för studien återges i figur 1. Studiens syfte 

är utgångspunkten i arbetet, för att uppnå syftet med studien utfördes en litteratur-

genomgång och empirisk insamling i form av intervjuer samt observationer, ett 

abduktivt tillvägagångssätt. Till en början genomfördes en litteraturgenomgång 

med syfte att få en överblick kring vad tidigare forskning uttryckt om ämnet. 

 

Figur 1: Överblick över tillvägagångsättet för studien, egen figur  
 
 
Därefter skedde det första mötet med fallföretaget AB, syftet med mötet var att få 

en bakgrund av verksamheten samt en möjlighet att ställa lämpliga frågor relate-

rade till studien. Efter första mötet fick studien en annan inriktning, det uttalade 

syftet med studien formulerades om. En djupare litteraturgenomgång genomför-

des och frågor i form av vilka faktorer är viktiga att beakta när övergripande mål 

ska översättas till operativa mål samt vad är viktigt att tänka på vid upprättandet 

av operativa mål, blev betydande att studera. I samband med detta skapades frå-

Syfte 
Empiri 

 

Förarbete 
Genomförande 

Efterarbete 

Litteraturgenomgång 
 

Teoretisk referensram 
 
 

Analys 

Metodik 

Slutsats 
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gor till intervjuerna, se Bilaga A. En grundlig nulägesbild behövde fastställas för 

att få en förståelse över hur verksamheten arbetat med målen samt hur medarbe-

tare upplever målen i verksamheten. Detta innebar att fler respondenter från flera 

funktioner och nivåer i verksamheten intervjuades. Betydelsen av att inkludera 

medarbetarna vid upprättande av mål ansågs viktigt under intervjuerna, en djupare 

litteraturstudie om medarbetarnas inkluderande vid upprättandet av mål var därför 

nödvändigt. Därefter genomfördes observationer av dagliga styrningsmöten samt 

fler intervjuer. Litteraturgenomgången fortlöpte under arbetets gång för att forma 

en teoretisk referensram och förarbete, genomförande samt efterarbetet av det 

empiriska materialet utarbetades. När insamling av teori och empiri samman-

ställts, utarbetades en analys och besvarande av studiens frågeställningar, därefter 

utformades en metodik utifrån analys av teori och empiri. Slutligen upprättades en 

slutsats av de viktigaste resultaten från studien.  

2.2 Fallstudie 
Det som kännetecknar en fallstudie är dess tillvägagångssätt att belysa ett eller 

flera fall i en verksamhet, en så kallad enfallsstudie eller flerfallsstudie (Yin, 

2007). En fallstudie gör det möjligt att ta del av ett förlopp och på så vis beskriva 

hur något är (Ejvegård, 2009). Vidare menar Bell (2008) att en fallstudie är en 

vanlig vetenskaplig forskningsstrategi lämpad för en studie med begränsad tidspe-

riod. En fördel med fallstudie är förmågan att beskriva hur det ser ut eller hur nå-

got är, med ett begränsat antal fall (Ejvegård, 2009). Vidare menar Biggam (2015) 

att en fallstudie ger ett djup i undersökningen som sker.  

 

Yin (2007) beskriver att ett typiskt eller representativt fall kan vara en grundfaktor 

till varför en enfallstudie tillämpas. En nackdel med en enfallstudie är risken att 

fallet inte representerar verkligheten fullt ut och kräver därför en viss försiktighet 

när slutsats skapas (Ejvegård, 2009). Emellertid ökar studiens värde om liknande 

fall drar åt samma slutsats (Ejvegård, 2009). Yin (2007) menar att det finns tre 

viktiga principer att ta hänsyn till när fallstudien ska uppnå en hög kvalitet, dessa 

innebär att fler än två källor ska uppvisa samma resultat, att det finns en bevis-

kedja samt en upprättad databas för studien. I en fallstudie används tidigare teore-
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tiska hypoteser vid analys och insamling av data samt flera källor i det empiriska 

beviset som grund (Yin, 2007). I ett tidigt stadie ansågs det angeläget att kartlägga 

nuläget hos Företaget AB, vilka övergripande och operativa mål som fanns samt 

hur dessa mättes. En fallstudie var ett givet val utifrån frågeställningarna, antal 

fall, begränsad tidsperiod och önskan att på djupet förstå fallföretaget ABs utma-

ningar. Det var av stor vikt att förstå medarbetarnas åsikter och uppfattningar om 

Företaget AB för att besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte. Fråge-

ställningarna var inte fastställda i början av arbetet och omformulerades under ar-

betets gång, det är ytterligare en faktor till varför en fallstudie valdes. Ejvegård 

(2009) beskriver att problemformuleringen går att precisera vid ett senare tillfälle 

i en fallstudie om ingen lämplig frågeformulering grundats i inledningsfasen. För 

att förstå problematiken och komma underfund med de utmaningar som Företaget 

AB upplevde, krävdes det att på djupet förstå de områden som var ämnande att 

studera, därför applicerades en kvalitativ metod.  

2.3 Litteraturgenomgång  
Genomförande av litteraturgenomgången kan ske på olika tillvägagångssätt. För 

att finna rätt litteratur i form av vetenskapliga artiklar och böcker är det av ytterst 

vikt att genomföra litteraturgenomgången och sedan göra ett urval av det som 

finns (Yin, 2007). Att söka via bibliotekets databaser är ett bra sätt att finna litte-

ratur i form av vetenskapligs artiklar, böcker och rapporter (Ejvegård, 2009). För 

att finna relevanta böcker eller vetenskapliga artiklar kan ett ämne ringas in med 

hjälp av sökord och nyckelord (Ejvegård, 2009). Det är av största vikt att bedöma 

tillförlitligheten hos källorna som används för att öka trovärdigheten (Ejvegård, 

2009). Det finns fyra steg vid val av vetenskapliga källor, se tabell 1).  

 

Tabell 1: 4 steg vid val av vetenskapliga källor (Ejvegård, 2009) 

Krav Förklaring 

Äkthet Är materialet falskt eller oäkta. 

Oberoende Var den primära källan härstammar från och om det är möjligt att 
fastställa den ursprungliga källan. 
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Färskhet Nya källor är i de flesta fall bättre att använda sig av men inte att för-
ringa de äldre grundläggande källorna. 

Samtid Böcker som beskriver händelsen nära inpå tiden kan vara mer verk-
lighetstrogen än den som publicerats längre från händelseförloppet. 

 

Till en början studerades böcker och vetenskapliga artiklar för att få en bred upp-

fattning kring ämnet och ge en grund till arbetet. Bibliotekets databas nyttjades för 

att finna böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och andra dokument relevanta 

inom området. Emerald Insight och Science Direct är andra artikeldatabaser som 

användes för att erhålla vetenskapliga artiklar. Nyckelord i form av "Performance 

measurement", "Strategic goals", “Methodology” samt andra sökfraser användes 

för att hitta relevant teori. Publiceringsdatum, antal citerade och kända forskare 

var några faktorer som ansågs extra viktiga när vetenskapliga artiklar eftersöktes. 

Detta för att öka tillförlitligheten i källan och för att få den mest aktuella och rele-

vanta informationen till studien.  

 

En artikel som påträffades med många citeringar från forskare och vetenskapliga 

artiklar ansågs trovärdiga. När en trovärdig artikel anträffades nyttjades källorna i 

artikeln för att finna fler relevanta artiklar inom området. En struktur i sökandet av 

vetenskapliga artiklar upprättades i ett separat dokument, artiklarna skrevs in i en 

tabell tillsammans med år för publicering, antal citerade och en kommentars ruta 

för eventuella reflektioner om artikeln. Detta skapade en överskådlig bild av vilka 

artiklar som lästs och det mest väsentliga i artiklarna. Kvantitativ data i form av 

dokument av befintlig organisationsstruktur, ägardirektiv, mål och nyckeltal er-

hölls av Företaget AB. Detta för att få en exakthet av data som inte kunde uppnås 

genom intervjuer, detta ökade validiteten i studien. 

2.4 Observationer  
Observationer kan göras av en process eller annan händelse inom en organisation 

som sedan beskrivs (Ejvegård, 2009). Det finns både för- och nackdelar med ob-

servationer, en fördel kan innebära möjligheten till att förstå hur något skett på 
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djupet (Ejvegård, 2009). En observatör kan påverka ett händelseförlopp genom att 

bli känslomässigt involverad och på så vis påverka ett händelseförlopp som stude-

rats, detta är en nackdel enligt Ejvegård (2009). En informell observation kan ut-

föras även om andra metoder applicerats under fallstudien, exempelvis intervjuer 

(Yin, 2007). Vidare är en deltagande observatör passiv till omgivningen 

men närvarande i miljön, syfte är att dokumentera och observera (Eliasson (2013). 

Observationen ska dokumenteras i form av observationsprotokoll eller anteck-

ningar (Eliasson, 2013). Fem observationer genomfördes på olika avdelningar, 

detta för att få en inblick i hur dagliga styrningsmöten genomfördes. Författarna 

till studien hade ingen funktion i verksamheten och deltog inte aktivt vid utföran-

det av daglig styrning, därmed passade deltagande observatör bra som observat-

ionsmetod. Observationerna utfördes som en del i den empirisk insamlingen, för 

att erhålla en helhetsbild av nuläget. Under observationerna antecknades händelse-

förloppet.  

2.4.1 Förberedelser  

Innan observationerna ägde rum utfördes en litteraturgenomgång om daglig styr-

ning, innehållet i en daglig styrnings tavla och information kring symbolers olika 

betydelse. Orsaken till detta var möjligheten att vara passiv till omgivningen och 

samtidigt ta del av hur ett dagligt styrningsmöte gick till samt för att få en grund-

läggande förståelse kring det som observerades. Författarna till studien kunde 

därmed fokusera på vad som förekom, tillvägagångssättet under daglig styr-

ning och hur medarbetare agerade. Innan observationen påbörjades lokaliserades 

mötesplatserna samt tog del av vilken tid mötena ägde rum för att minimera onö-

dig stress. 

2.4.2 Genomförande  

Observationer genomfördes på daglig styrningsmöten i funktioner enligt tabell 2. 

 

Tabell 2: Observationer genomförda i Företaget AB 

Lager Produktion Inköp Planering Ledningsgrupp 
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En observation varade i genomsnitt mellan fem till femton minuter på varje av-

delning. Författarna dokumenterade tillvägagångsättet, vad som sades och medar-

betares agerade. 

2.4.3 Efterarbete  

Alla observationer utfördes under samma arbetsdag och efter att samtliga obser-

vationer genomförts, dokumenterades alla anteckningar i ett gemensamt doku-

ment. Kommentarer sammanställdes och en påbörjad analys upprättades.   

2.5 Intervjuer 
En kvalitativ intervju fokuserar på respondentens uppfattning och synsätt (Bry-

man, 2011) och en semistrukturerad intervju lämpar sig väl för kvalitativa inter-

vjuer (Bryman, 2011; Ejvegård, 2009). En kvalitativ intervju tar del av åsikter, 

uppfattningar och fakta från respondenter i en population (Evjegård, 2009). En 

fördel med intervjuer är att frågeställningar fokuserar helt på fallstudien samt ger 

kopplingar och nya insikter (Yin, 2007). Emellertid menar Bryman (2011) och 

Yin (2007) att respondenten kan svara på frågan utifrån vad den tror är rätt, vad en 

respondent själv upplever eller tycker. Att utföra intervjun per telefon kan mini-

mera risken för felkällor eftersom respondenten inte kan läsa av intervjuarens 

minspel (Bryman, 2011). En nackdel med intervjuer kan innebära att dess fråge-

ställningar är mindre bra formulerade och kan feltolkas, det kan generera i skev 

information (Yin, 2007).  

 

Intervjuernas process är tidskrävande, omfattande och kostsamma både i genom-

förande och i efterarbetet (Ejvegård, 2009), emellertid är det en viktig källa för in-

formation i en fallstudie (Yin, 2007). Att genomföra flera intervjuer kan främja 

behandling av konfidentiella uppgifter (Ejvegård, 2009). Bryman (2011) rekom-

menderar mellan tjugo till trettio intervjuer, likväl kan en teoretisk mättnad upple-

vas tidigare än vid rekommenderat antal intervjuer när transkriberingen pågår. 

Fallstudien är baserad på ett semistrukturerat tillvägagångssätt med öppna frågor, 
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se Bilaga A, som genomfördes på fallföretaget AB. Semistrukturerade intervjuer 

applicerades för att gå på djupet och ge respondenter möjlighet att svara fritt. In-

tervjuer genomfördes inom olika befattningar, på alla nivåer i verksamhetens hie-

rarki för att få en bred uppfattning av nuläget. Det var respondenternas perspektiv, 

kunskap och åsikter som hade en avgörande roll och var grunden i studien. Det 

fanns ett grundläggande intresse att ta reda på vad respondenterna hade för känne-

dom kring Företaget ABs mål samt egna reflektioner och kunskaper inom ämnet. 

Frågeställningar som formulerades var av en öppen karaktär för att inte leda re-

spondenterna åt något håll och frågor i form av "Vilka övergripande mål finns det 

på Företaget AB?" och "Vilka mål och nyckeltal finns på din avdelning?" behand-

lades bland annat. Frågorna strukturerades upp i olika teman med en viss ord-

ningsföljd, se Bilaga A, däremot fanns det utrymme för följdfrågor och utveck-

lande svar för att gå på djupet med vissa frågor under intervjun. 

2.5.1 Urval 

Det finns olika tillvägagångssätt när ett urval av respondenter ska genomföras. För 

att göra ett urval av populationen krävs en förteckning av populationen, en urvals-

ram, för att välja individer som ska delta i studien (Eliasson, 2013). För att slutsat-

sen ska inkludera en hel population är det viktigt att urvalsramen är så komplett 

som möjligt och att alla i populationer har lika stor chans att bli valda (Eliasson, 

2013). För att få en fullständig urvalsram av fallföretaget AB så nyttjades organi-

sationsstrukturen som en grund för att fastställa hur stor populationen var på Före-

taget AB. Organisationsstrukturen gav en översikt över hierarkin på Företaget 

ABs alla funktioner och nivåer.  

 

Att uppnå en representativ bild av fallföretaget AB och dess utmaningar var av 

största vikt, därför genomfördes intervjuer inom alla olika skikt samt avdelningar 

på Företaget AB. För att få svar på frågeställningar gällande bland annat mål och 

mätningar intervjuades samtliga inom ledningen som har yttersta ansvaret för må-

len. Vidare intervjuades arbetsledare från samtliga avdelningar förutom en. Den 

uteblivna arbetsledaren rekryterades i samband med att insamling av empirin av-

slutades. Operatörer intervjuades från respektive avdelning inom produktionen 
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och detta skedde slumpmässigt. Övriga tjänstemän intervjuades från varje avdel-

ning och urvalet skedde slumpmässigt på respektive avdelning. Det resulterade i 

att 16 intervjuer genomfördes med totalt 17 personer, tillsammans innefattar det 

24 befattningar. Befattningarna framkommer i tabell 3. 

 

Tabell 3: Intervjuade befattningar i Företaget AB 

Huvudägare Delägare VD Ledning 

Produktionschef Kvalitetsansvarig Konstruktionschef Ekonomichef 

Marknads/ 
Försäljningschef 

Arbetsledare 
tillverkning/ytbehandling 

Arbetsledare  
service/rep 

Arbetsledare  
lager/fastighet 

Key Account 
Manager 

Redovisningsansvarig Controller Konstruktör 

Internrevisor Produktutvecklare Huvudplanerare Operatör lager 

Operatör 
service/rep  

Operatör 
ytbehandling 

Operatör svets Operatör  
montering  

 

2.5.2 Förberedelser 

Det är viktigt att välja ut respondenter och förbereda intervjuer noggrant (Ej-

vegård, 2009). Hur frågorna är formulerade kan vara avgörande och ledande frå-

gor borde uteslutas, en kvalitativ fallstudie förespråkar öppna frågor (Ejvegård, 

2009). Öppna frågor ger utrymme för respondentens egna åsikter och tankar kring 

fakta som respondenten angivit (Yin, 2007). Direkta intervjuer, ansikte mot an-

sikte, borde ske på en ostörd plats och kan med fördel förberedas innan intervjun 

påbörjas (Ejvegård, 2009). Intervjufrågor kan skickas ut på förhand för att förbe-

reda respondenten inför intervjun, emellertid inget krav (Ejvegård, 2009).  

 

Innan arbetet påbörjades kontaktades fallföretaget AB och ett första möte med 

ledningen planerades in. Företaget AB kontaktades tidigt i studien för att garan-

tera att de tillfrågade kunde delta under det första mötet. Efter mötet upprättades 

en intervjuguide, se Bilaga A, med öppna frågor i olika teman som är baserade på 
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teorin som studerats, detta för att uppnå studiens syfte. Utrymme för följdfrågor 

fanns om det under intervjun uppstod en situation där frågan kunde få ett större 

djup, detta på grund av kunnighet i ämnet eller andra orsaker som inte hade beak-

tas då frågorna hade tagits fram. Frågorna bearbetades och strukturerades upp i 

lämplig ordning utifrån teman, se Bilaga A. Inga intervjufrågor skickades ut i för-

väg, för att garantera att en rättvis och trovärdig bild av nuläget kunde kartläggas. 

Det går inte att garantera att respondenter hade blivit upplysta om svaren på frå-

gorna om dessa hade skickats ut på förhand, då hade ingen rättvis bild av nuläget 

återskapats. Respondenten fick ta del av frågorna först när intervjun genomfördes. 

På förhand valdes en ostörd plats ut där respondenten kunde tala fritt utan att bli 

avbrutna eller avlyssnas av kollegor. Genom att anlända i god tid till utvald plats 

innan intervjutid fanns det möjlighet för förberedelser. Inspelningstekniken testa-

des, ljud korrigerades och lämplig placering fastlades för att ta emot ljudet bäst, 

detta för att undvika störande moment. 

2.5.3 Genomförande 

Det finns en rad olika faktorer att ta hänsyn till vid intervjutillfället. I kvalitativ 

forskning har formulering av frågeställningen inledningsvis en generell betoning 

(Byman, 2015). Det är viktigt att uppge vad syftet är med intervjun, vad som hän-

der med materialet, respondentens roll och vilka forskarna är (Ejvegård, 2009). 

Att spela in intervjun är att föredra men det finns både för- och nackdelar med in-

spelningsteknik. En fördel är att det går att skriva ner intervjun i efterhand och 

därefter kunna gå tillbaka till det inspelade materialet (Ejvegård, 2009). Vidare 

hävdar Yin (2007) att det ger en bättre bild och mer fullständig skildring av inter-

vjun. Möjligheten att fokusera, sortera och uppmärksamma eventuella självmotsä-

gelser under intervjun är större om intervjun spelas in, detta i jämförelse om end-

ast anteckningar förs under intervjun (Bryman, 2011). En nackdel kan vara att in-

tervjun kan hämma vissa respondenter som inte vågar uttrycka sig när inspelning-

en pågår (Ejvegård, 2009) och när respondenten känner oro över att det som påta-

las kommer bevaras (Bryman, 2011). Det har emellertid visat sig att anteckna un-

der intervjun kan ha samma hindrande effekt (Ejvegård, 2009). Respondenter som 

accepterat inspelningen är trots nervositet öppna och samarbetsvilliga i de allra 

flesta fall (Bryman, 2011). De som inte godkänner eller på något vis uppvisar 
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osäkerhet när inspelning pågår, ska inte spelas in (Yin, 2007). En intervjus längd 

kan variera i kvalitativa intervjuer, från tre timmar till en trekvart, emellertid ska 

inte korta intervjuer förkastas när dessa kan bidra med värdefull information 

(Bryman, 2011). Om inte tillräckligt med tid finns för att transkribera inspelat 

material ska inte intervjun spelas in eftersom att det är energikrävande och tidsö-

dande (Yin, 2007). Samtliga intervjuer var frivilliga och intervjuerna utfördes un-

der befintlig arbetstid för alla respondenter på Företaget AB. Intervjuerna hade 

näst intill obehindrad tid för att minimera stress som kunde påverka resultatet. In-

nan intervjun startades fick respondenterna en förklaring till varför intervjun ägde 

rum. I förklaringen angavs det att intervjuarna var studenter från Högskolan i 

Gävle och hade som avsikt att skriva ett examensarbete på fallföretaget AB. In-

formation gavs att studenterna genomförde intervjuer för att kartlägga nuläget på 

Företaget AB gällande mål och nyckeltal, både vad fallföretaget AB använde sig 

av för mål samt nyckeltal och vilka mål samt nyckeltal som medarbetarna på Fö-

retaget AB kände till. Vidare framgick det att intervjuerna inte var avsedda för att 

sätta någon på plats, utan bara för att få en samlad bild och förståelse av nuläget. I 

samband med detta förklarades det att respondenteten och materialet från inter-

vjun hanteras konfidentiellt.  

 

Respondenten fick ta ställning till anonymitet och om intervjun fick spelas in eller 

inte. Samtliga respondenter samtyckte till inspelning och en person ansåg att det 

räckte med att titeln angavs, i övrigt önskade denna person anonymitet. Alla inter-

vjuer skedde bakom stängd dörr för att respondenten inte skulle anpassa svaren av 

rädsla för att någon annan lyssnade. I början av intervjun ombads respondenten 

uppge namn, avdelning och hur länge individen arbetat på Företaget AB. Inter-

vjuguiden, se Bilaga A, med dess olika teman ställdes i ordningsföljd med ut-

rymme för följdfrågor, om det ansågs finnas ett behov av följdfrågor. Inga ledande 

följdfrågor ställdes, de följdfrågor som ställdes var av öppen karaktär, detta för att 

få en djupare förståelse i direkt relation till nuläget. Under intervjun tillämpades 

öppna frågor för att inte leda respondenter till ett förväntat svar. Fallstudien grun-

dade sig på respondenternas egna åsikter och uppfattningar och har en stor tyngd i 

arbetet. Intervjuerna tog i genomsnitt 35-40 minuter. 
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2.5.4 Efterarbete 

I de flesta kvalitativa intervjuer ligger intresset i vad respondenten säger och hur 

de säger det (Bryman, 2011). Vid transkribering ska inspelningen lyssnas igenom 

och det som är nödvändigast för studien ska användas (Ejvegård, 2009). Proble-

met med att skriva ut intervjun är dess tidsödande process, en timmes intervju kan 

ta mellan fem och sex timmar att transkribera enligt Bryman (2011). Transkribe-

ring behåller intervjun ordagrant och med uttryckssätt, däremot innefattar dessa 

mycket textmassa som ska analyseras (Bryman, 2011). Det är viktigt att försäkra 

sig om god kvalitet (Bryman, 2011). Mått och kvalitet kan tillämpas för att för-

säkra samt kontrollera kvaliteten, dels är det viktigt vilken omgivning intervjun 

spelas in i för att ha förmågan att höra exakt vad som sades utan några störande 

ljud eller avbrott. Det går att skicka in en kopia av transkriberingen till responden-

terna för att få möjlighet att rätta till något (Ejvegård, 2009). 

  

Intervjuerna spelades in, med samtycke från respondenterna och efteråt transkri-

berades samtliga 16 intervjuer. Transkriberingen skedde ordagrant för att undvika 

möjliga misstolkningar och minimera risken att missa innehåll. På inspelningstek-

niken fanns det möjlighet att spela upp intervjun långsammare, snabbspola och 

stoppa med enkla knapptryck. Det skapade förutsättning för att gå tillbaka och 

lyssna igen, detta för att undvika misstolkningar av innehållet. Respondenterna 

kategoriserades som ledning, arbetsledare, operatörer och övriga tjänstemän för 

att behålla anonymitet, vidare skapade det en generalisering på de olika nivåerna. 

Antal respondenter och intervjuer per respondentgrupp var enligt tabell 4. 

 

Tabell 4: Antal respondenter och intervjuer per respondentgrupp 

Respondentgrupp Ledning Arbetsledare Operatörer Övriga tjänstemän 

Antal respondenter 4 3 5 5 

Antal intervjuer 3 3 5 5 
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Texten bearbetades och grupperades efter ämnen med hjälp av olika färger. Ge-

nom textens olika färger underlättades analysarbete och en tydlig struktur kunde 

efterföljas. En analys av teori, empiri samt Företaget ABs dokument genomfördes 

och kategoriseras, därefter tillämpades det i utformningen av metodiken.  

2.5.5 Etiskt övervägande  

Ur ett etiskt övervägande finns det en rad olika faktorer att ta hänsyn till. Utifrån 

Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav inom forskning som ska tas i be-

aktande, en sammanställning på detta finns i tabell 5. 

 

Tabell 5: Etiska krav inom forskningen (Vetenskapsrådet, 2002) 

Krav Innebörd 

Information Deltagarna ska tilldelas information om villkor och dess roll 

Samtycke Rätten att bestämma över medverkan och dess villkor. Påver-
kan eller påtryckning får inte influera deltagarens beslut om att 
delta och ett samtycke måste hämtas. 

Konfidentialitet Tystnadsplikt för känslig data och etiska känsliga uppgifter. All 
dokumentation av uppgifter som rör identifierbara personer ska 
inte kunna identifieras av utomstående personer. 

Nyttjande Enskilda uppgifter som samlats in för forskningen får inte an-
vändas ur icke-vetenskapliga skäl eller lånas ut till andra. 

 

Innan varje enskild intervju i fallstudien framfördes lika information till alla del-

tagare innan intervjun påbörjades, därmed främjades informationskravet. Arbetets 

syfte presenterades, deltagarens roll förtydligades och dess villkor vid deltagan-

det. Deltagarna fick information om att svaren som angavs skulle vara en del i 

kartläggning av nuläget på fallföretaget AB och att det var helt frivilligt att delta. 

Detta gav deltagarna möjligheten att välja om de ville vara en del av studien och 

vad det i så fall innebar för den enskilda deltagaren, vidare främjade detta sam-

tyckeskravet. Däremot gick det inte att garantera att påtryckningar från arbetsgi-

vare hade förekommit före intervjun. Om detta var fallet så kan det tänkas att re-
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spondenten haft svårighet att avböja en medverkan i intervjun. Deltagarna tillfrå-

gades om anonymitet önskades och in inspelning av intervjun var okej. Detta gav 

den medverkande möjligheten att påverka intervjun. Samtliga deltagare samtyckte 

till inspelning och samtyckte till att avdelning angavs. Allt material från intervju-

erna hanterades av intervjuarna och två andra utomstående personer. Däremot 

hade ingen på Företaget AB tagit del av hela intervjumaterialet, enbart rapporten 

och resultatet presenterades för Företaget AB. Alla inspelade intervjuerna radera-

des efter avslutad studie av etiska skäl för att skydda alla respondenter och fallfö-

retaget AB, detta främjade konfidentialitetskravet. I hänsyn till nyttjandekravet så 

återlämnades alla dokument som mottagits av Företaget AB, detta för att säker-

ställa att materialet inte spreds vidare. 

2.6 Studiens kvalitet 
Det vetenskapliga värde som forskningsresultatet vill uppnå kräver rätta under-

sökningar, mätningar och variabler passande för studien (Ejvegård, 2009). Be-

greppen validitet och reliabilitet är viktiga i en vetenskaplig kontext. 

2.6.1 Validitet  

Validitet innebär hur väl mätningar och observationer lyckats mätas enligt fråge-

ställningarna. För att erhålla en hög validitet krävs det i första hand att återberätta 

hur något mäts, därefter kontrollera att det som mäts är sant och genomförbart på 

ett vetenskapligt korrekt sätt. Det kan ske i form av att definiera ett begrepp som 

avser att mäta och är passande med den teoretiska ramen. Att använda sig av indi-

katorer som ett mått för validitet är ett annat sätt, de innebär förmågan att jämföra 

olika indikationer som visar på samma resultat. En hög validitet vill erhållas för 

att få iakttagelser att stämma överens med operationaliseringar (Eliasson, 2013). 

Bryman (2011) menar att validitet kan beskrivas som studiens trovärdighet. Ut-

gångspunkten i studien var syftet samt att besvara frågeställningarna. Det krävdes 

att författarna till studien alltid återvände till syftet och frågeställningarna för att 

hålla sig till det som skulle mätas. Det var viktigt att titta på rätt saker, ställa rätt 

frågor, utföra rätt observationer och söka rätt litteratur genom att alltid gå tillbaka 

och besvara frågeställningarna samt syftet. Detta gav en bra trovärdighet till stu-
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dien, en bra validitet. I studien nyttjades litteratur som sammanställts i form av te-

ori inom ämnet samt intervjuer som skapade en nulägesbild av Företaget AB, var 

fallföretaget AB befann sig i avseende till mål och det som mättes. Erhållna do-

kument från ledningen i form av Företaget ABs ägardirektiv, mål och nyckeltal 

användes. Fallstudien anses lämplig för syftet med studien, när både kvalitativ och 

kvantitativ data brukas ger det en högre validitet i studien, alltså en bättre trovär-

dighet. I en stor del av intervjuerna uttryckte respondenter likartade utmaningar på 

fallföretaget AB och tillsammans med teorin kunde problematiken styrkas. Detta 

skapade en högre validitet i arbetet, när flera av respondenter uttryckte samma 

problematik och när teori kunde styrka detta. Validitet innebär även att det ska 

finnas bevis för forskarens slutsatser för att skapa trovärdighet. Intervjufrågorna 

formades utifrån syftet i studien för att öka validiteten. Intervjuerna följde en ord-

ningsföljd med utrymme att ställa följdfrågor för att få ett djup i vissa frågor. 

Följdfrågor ställdes enbart vid några specifika fall, under den större andelen av in-

tervjuerna ställdes inga följdfrågor utan intervjuguiden följdes. 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig en mätning är, skulle mätningen uppnå 

samma resultat om någon annan skulle utföra mätningarna (Eliasson, 2013). För 

att utöka reliabiliteten arbetas det bland annat med variabler, förbereda undersök-

ningar väl, synka med forskare och koda all data rätt för att ökar reliabiliteten 

(Eliasson, 2013). Bryman (2011) menar dock att reliabilitet kan beskriva som på-

litlighet inom kvalitativ forskning. För att kunna bedöma tillförlitligheten ska det 

finnas en skildring av forskningens olika faser, detta kan bland annat vara val av 

respondenter och problemformulering (Bryman, 2011). 16 stycken intervjuer ge-

nomfördes på alla nivåer, bland olika befattningar i hierarkin för att få en trovär-

dig bild av verksamheten. Att flera intervjuer utfördes istället för en enskild inter-

vju var för att få en gemensam bild över situationen. Om endast en intervju hade 

genomförts skulle det inte vara möjligt att beskriva hur verksamheten arbetar eller 

fungerar. Att genomföra flera intervjuer ökade därför tillförlitligheten i studien. 

Alla intervjuer utfördes i ett enskilt rum med stängd dörr för att minimera risken 

för att bli avbrutna eller påverkade av kollegor, chefer eller andra anställda. Re-

spektive intervju spelades in och sammanställningen skedde ordagrant med möj-
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lighet att gå tillbaka för att inte misstolka något. I de flesta fall påvisades en ge-

mensam bild över situationen och likasinnade åsikter återkom under ett flertal 

gånger. Detta ökade tillförlitligheten och reliabiliteten i studien. Inga intervjufrå-

gor skickades ut på förhand till respondenterna innan intervjun, detta för att und-

vika att respondenterna ”inhämtade fakta” eller tog reda på svaren när syftet med 

intervjuerna var att ta reda på vad medarbetarna visste om de befintliga målen. 

Skulle intervjufrågorna skickats ut innan intervjun påbörjades skulle det inte gå att 

garantera att en sanningsenlig bild av verksamheten återskapats. Vidare ökade 

detta pålitligheten i studien och gav en bra reliabilitet. För att öka tillförlitligheten 

i studien ansågs det viktigt att ta hänsyn till publiceringsår, antal citeringar och om 

författarna publicerat flera vetenskapliga artiklar, när vetenskapliga artiklar skulle 

väljas. Anledningen till detta var för att få aktuella artiklar av ämnet som stude-

rats, att författarna var erkända och publicerat flera artiklar som citerats av andra 

ökade tillförlitligheten. Det gav en trovärdighet då författarna vad omnämna i 

flera andra artiklar som uppdagades, att artiklarna var nära inpå tiden då studien 

genomfördes gjorde att det gick att relatera till dessa studier och ta lärdom av de 

som omnämndes i artiklarna.  

      

Under studiens process blev det uppenbart att några företeelser kunde utförts an-

norlunda. Tidigt i analysarbetet uppstod det svårigheter med analys och struktur 

av vad som angavs för övergripande mål och operativa mål i frågan ”Vilka mål 

och nyckeltal finns på din avdelning?”. Frågan innan följde ”Vilka övergripande 

mål finns på Företaget AB?” där respondenter redan hade fått svara på vad de 

hade för övergripande mål på Företaget AB. Det hade varit mer fördelaktigt att 

formulera en fråga mer specifik, för vilka operativa mål som fanns på Företaget 

AB, det kunde ha underlätta analysarbetet och dess kategorisering. Istället gick 

mycket tid åt att särskilja de operativa målen från de övergripande målen som 

angavs, för att sedan jämföra dessa med erhållna dokument från Företaget AB 

samt den teori som samlats in ifrån litteraturgenomgången. Det hade varit av 

större fördel att först kartlägga vad respondenterna uppfattade för mål, därefter ut-

fört fler intervjuer och frågat specifikt hur alla mål mättes. En mer specifik fråga 

om hur målen mäts hade underlättat både strukturering av empiri och analysar-
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bete. Under ett intervjutillfälle så intervjuades två respondenter samtidigt. Det 

gick inte att garantera att utfallet av den intervjun hade sett annorlunda ut om var-

dera respondenten intervjuats enskilt. Respondenterna under intervjutillfället ver-

kade inte ha påverkats av varandras närvaro under intervjun. I efterhand hade det 

däremot varit bättre att utföra två enskilda intervjuer för att helt kunna garantera 

att respondenterna inte påverkade varandra. 

2.6.3 Generaliserbarhet 

Vanligaste generaliseringen är den statistiska generaliseringen som drar slutsatser 

kring populationer (Yin, 2007) däremot är analytisk generalisering mer lämpad 

för fallstudier och kvalitativ forskning (Kvale och Brinkmann, 2014; Yin, 2007). 

Kvale och Brinkmann (2014) anser att det går att generalisera ett enstaka fall och 

en analytisk generalisering kan utföras oavsett vilken analysform som appliceras. 

Vidare menar Yin (2007) och Bryman (2011) att en fallstudie ska utvecklas och 

generaliseras till teorin, inte till en population. Generaliseringen bygger på teorin 

enligt Kvale och Brinkmann (2014). Den metodik som arbetats fram har som syfte 

att vara generell, den är utformad utifrån analys av empiri och teori. Teorin och 

dess faktorer är av en generell karaktär, därmed bör den teori som applicerats i 

metodiken vara generaliserad. Detta ger en indikation på att metodiken kan till-

lämpas på företag oavsett storlek och bransch. Däremot är Företaget AB inte ge-

nerellt utan ett kundorderstyrt, medelstort tillverkande företag med liten tillverk-

ningsvolym. Faktorer som analyserats utifrån empirin grundar sig på företagets 

omvärld, metodiken kan därmed vara användbar för likvärdiga tillverkande före-

tag. Utifrån den analytiska generaliserbarheten, med teori som grund i metodiken, 

anses studien vara generaliserbar. Följaktligen kan metodiken appliceras och vara 

användbar som ett praktiskt redskap för analys och förbättring av företags mål.  
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier och modeller som ansetts vara relevanta för 

studien. De teorier och modeller som valts har för avseende att ge läsaren till-

räckliga teoretiska kunskaper kring studiens område och att vara stöd till ana-

lysen av studien. Kapitlet avslutas med en summering av de teorier och modeller 

som presenterats, detta i form av ett preliminärt innehåll i metodiken som studien 

har till syfte att ta fram.  

3.1 Viktiga faktorer för att få fungerande övergripande 
och operativa mål 

I studerad litteratur är det tunt skrivet om operativa mål. Därför saknas det under-

rubriker i teorikapitlet för vad som är viktigt specifikt för operativa mål. Detta be-

skrivs istället som något viktigt för både övergripande och operativa mål.  

3.1.1 Att företag har multidimensionella övergripande mål 

Det är viktigt att målen ger en balanserad multidimensionell bild av verksamheten 

(Cocca och Alberti, 2010; Abdel-Maksouda et al., 2005). Att sätta upp representa-

tiva mål är viktigt eftersom handlingar kommer skapas utifrån de uppsatta målen 

(Latham och Locke, 1979). De aspekter som påfunnits bidra till multidimension-

ella övergripande mål i den studerade litteraturen presenteras här nedan: 

Övergripande mål i linje med företags framgångsfaktorer 

För att samtliga i verksamheten ska sträva åt samma riktning behöver företag 

identifiera företagets framgångsfaktorer och sätta upp övergripande mål för dessa 

(Bergman och Klefsjö, 2012; Forsberg, 2007; Bellgran och Säfsten, 2005). Fyra 

vida accepterade faktorer att ge företag framgång, är att prestera bra inom kvalitet, 

leverans, kostnader och flexibilitet (Olhager, 2013; Hallgren et al., 2011; Singh et 

al., 2008; Bellgran och Säfsten, 2005). Enligt Bhatti et al. (2014) är kvalitet en 

framgångsfaktor för varje organisation och företag behöver kontinuerligt förbättra 

den. Andra vanliga framgångsfaktorer är pålitlighet, innovation, att vara tillmö-

tesgående mot kundernas krav (Carpinetti et al., 2000), företagets kompetens 
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(Bendoly et al., 2007; Roth och Jackson, 1995) och tillfredställelse hos medarbe-

tarna (Bhatti et al., 2014). 

Övergripande mål både för finansiellt och icke-finansiellt 

Små till medelstora företag tenderar ofta att fokusera på finansiell mätning (Car-

pinetti et al., 2008), mätning som görs i form av pengar (Bruzelius och Skärvad, 

2011). För att överleva och vara fortsatt konkurrenskraftig är det viktigt att företag 

kan hantera de förändringar som sker (Alvesson och Sveningsson, 2008; Forsberg 

2007). De finansiella målen behöver kompletteras med icke finansiella mål (Pe-

tersson et al., 2015; Brandinger, 2011; De Toni och Tonchia, 2001). Detta har på-

pekats av konsultföretag, akademiker och andra utövare sedan slutet av 1980-talet 

(Gosselin, 2005). Anledningen till varför icke-finansiella mål behövs, är för att fi-

nansiella mål är otillräckliga (Nudurupati et al., 2011). De icke-finansiella variab-

lerna har inverkan på företags kostnader och intäkter trots att de är svåra att defi-

niera i ett konkret mätetal (Bruzelius och Skärvad, 2011; De Toni och Tonchia, 

2001). Det har också visat sig att de flesta företag saknar viktiga icke-finansiella 

mål i verksamheten (Ittner och Larcker, 2003) och särskilt producerande industri-

företag (Gosselin, 2005).  

Övergripande mål som balanserar kostnad/kundvärde 

Den ökade konkurrensen har resulterat i allt hårdare krav från kunderna (Peters-

son et al., 2015). Kundnöjdhet är således ett vanligt mål (Parmenter, 2009; Neely 

et al., 2005; Flin et al., 2000; Ittner och Larcker, 1998) och för att maximera lön-

samheten i företag krävs det ett bra samband mellan kostnader och värde för kun-

den (Olhager, 2013).  

   

Sänkta kostnader är ett viktigt mål (Bellgran och Säfsten, 2005; Neely et al., 2005; 

Koufteros et al., 2002; De Toni och Tonchia, 2001; White, 1996) och brukar sät-

tas som övergripande mål på företag (Bellgran och Säfsten, 2005). Sänkta kostna-

der ökar företagets konkurrenskraft (Bhatti et al., 2014; Singh et al., 2008; Lagace 

och Bourgault, 2003) och har en direkt koppling till ökad lönsamhet (Olhager, 

2013; Bellgran och Säfsten, 2005). Ett vanligt problem på små till medelstora fö-

retag är överdrivna kostnader för produktutveckling (Chorda et al., 2002). För 
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långsiktig lönsamhet krävs det att företag producerar produkter med kvalitet (Ol-

hager, 2013; Abdel-Maksouda et al., 2005). Därför brukar företag sätta övergri-

pande mål på kvalitet (Bruzelius och Skärvad, 2011; Heckl och Moormann, 2010; 

Bellgran och Säfsten, 2005; Gosselin, 2005; Neely et al., 2005; De Toni och Ton-

chia, 2001; Badri et al., 1995). Dessutom är den utlevererade kvaliteten från små 

till medelstora företag av signifikant vikt för att dessa företag ska vara fortsatt 

konkurrenskraftiga (Singh et al., 2008).  

 

Företag behöver inte bara leverera produkter med kvalitet utan också sträva efter 

att öka kvaliteten (Singh et al., 2008), detta ger företag konkurrenskraft (Lagace 

och Bourgault, 2003) och en positiv inverkan på lönsamheten (De Toni och Ton-

chia, 2001). Dessutom förväntar sig kunden att kvaliteten stämmer överens med 

specifikationen och om detta inte stämmer blir kunden missnöjd (Greve, 2009; 

Hill och Hill, 2009; Bhatti et al., 2014). För långsiktig lönsamhet krävs det också 

att företag presterar bra vad gäller leveranser, både vad gäller leveranssäkerhet 

och leveransprecision (Olhager, 2013), vidare är det ett konkurrensmedel (Fors-

berg, 2007) och ett utav de viktigaste målen (Heckl och Moormann, 2010; Fors-

berg, 2007; White, 1996). Därför brukar det sättas övergripande mål för företags 

leveransförmåga (Bellgran och Säfsten, 2005). 

 

Flexibilitet är ett vanligt mål (De Toni och Tonchia, 2001; White, 1996) och blir 

en viktig konkurrensfördel i de flesta fall (Lumsden, 2015). Det är vanligt att flex-

ibilitet sätts som ett övergripande mål (Bellgran och Säfsten, 2005). I de fall där 

flexibiliteten är en konkurrensfördel påverkas lönsamheten positivt när företag 

presterar bra i den dimensionen (Olhager, 2013). Beslut om företagets flexibilitet 

behöver tas parallellt med beslut om kostnader då dessa två dimensioner påverkan 

varandra (Hallgren et al., 2011). Små till medelstora företag tenderar att fokusera 

mest på kostnader och ge minst uppmärksamhet till flexibilitet (Dangayach och 

Deshmukh, 2005). 
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Övergripande mål för hållbarhet 

Triple bottom line visar på tre viktiga områden att ta hänsyn till när mål ska form-

uleras i form av socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar (Bruzelius och 

Skärvad, 2011), figur 2. 

 

Figur 2: Tripple-bottom-line (Bruzelius och Skärvad, 2011) 
 

Global Report Initiative är en självständig internationell organisation som produ-

cerar hållbarhetsrapporter. Rapporterna är en samhällsnytta och därmed gratis, de 

har kontinuerligt förbättrats i 20 år och de representerar "best practices" inom re-

dovisning av ekonomi, miljö och socialt. Rapporterna har EU-kommissionens 

stöd (GRI, 2016). Global Report Inititativs förslag på vad företag ska redovisa för 

mål och resultat är på närmare 100 sidor, detta har sammanfattats i textruta 1. 

 

Socialt ansvar 

Ekonomiskt ansvar 

Miljöansvar 
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Textruta 1: Sammanfattning av vad GRI (2016) föreslår att företag ska redovisa 
för mål och resultat, egen sammanfattning. 

 

Parmenter (2009) och Mapes et al. (1997) menar att tillfredsställelse hos de an-

ställda är ett vanligt mål. Företag med stor tillväxt fokuserar mer på företagets ar-

betsmiljö (O’Regan et al., 2006). Vidare menar Bruzelius och Skärvad (2011) att 

det finns förutsättningar till ökad tillväxt genom att se till att medarbetare känner 

tillfredsställelse på arbetsplatsen. Det är sedan tidigare känt att framgångsrik im-

plementering av Lean ger betydande konkurrensfördelar (Weele, 2012). I Lean 

framhävs vikten av "respekt för människan" (Coetzee et al., 2016; Petersson et al., 

2015), vilket är något som ska praktiserar dagligen (Emiliani, 2006), men sedan 

Ekonomi 
Inom ramen för hållbar ekonomi så berörs företags påverkan på de ekonomiska 
villkoren för sina intressenter och på ekonomiska system på lokal, nationell och 
global nivå. Målet är att öka företags prestanda. Detta genom att till exempel öka 
intäkter och marknadsandelar samt att minska kostnader. Detta ska samtidigt gö-
ras på ett hållbart sätt. Att inneha monopol är till exempel inte tillåtet. 
 
Miljö 
Inom ramen för hållbar miljö så berörs företags påverkan på levande och icke-
levande naturliga system, detta inkluderar land, luft, vatten och ekosystem. Må-
let är att minska företags påverkan på levande och icke-levande naturliga system. 
Detta genom att reducera materialanvändningen, energiförbrukningen, vatten-
förbrukningen, utsläppen och den negativa påverkan på ekologisk mångfald. Vi-
dare ska en god hantering av avlopp ske, lagar och regler ska följas, leverantö-
rers påverkan ska tas i beaktande vid val av leverantör och företag ska kompen-
sera för negativ miljöpåverkan i värdeflödeskedjan.  
 
Socialt 
Inom ramen för social hållbarhet berörs företags påverkan på det sociala syste-
met inom vilka de bedriver verksamhet. Detta inkluderar anställning, relationer, 
hälsa och säkerhet, utbildning, mångfald och lika möjligheter till kollektivför-
handlingar. Målet är att företag ska uppnå social hållbarhet. Indikationer på detta 
kan fås genom att företag mäter personalomsättning och antalet nyanställda efter 
kön, ålder och region, utbildningstimmar per år, skillnaden mellan kvinnors och 
mäns löner, antal olyckor och tillbud. 
 
Hög personalomsättning kan indikera på missnöje bland de anställda, fördel-
ningen nyanställda över kön, ålder och region kan ge indikationer på företags 
förmåga att attrahera mångfaldig och kompetent personal. Kvaliteten på de för-
måner som erbjuds, är en nyckelfaktor för att behålla befintliga medarbetare. Att 
personalen får ökad kompetens ökar tillfredsställelsen hos medarbetarna. Jäm-
ställdhet attraherar kompetent personal. Att arbetsplatsen är säker och hälsosam 
är en mänsklig rättighet och därför en skyldighet för alla företag.  
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länge blivit missuppfattat och ignorerat av chefer på högre nivå (Okuda, 1999). 

Dessutom menar Bruzelius och Skärvad (2011) att ett friskt företag kan uppnå 

sina mål samtidigt som medarbetarna känner tillfredsställelse och utvecklas. Bell-

gran och Säfsten (2005) håller med om att det ger företag styrka att kontinuerligt 

utbilda. Vidare belyser Singh et al. (2008) att det är viktigt att beskriva vilka 

kärnkompetenser som är nödvändiga i framtiden. Detta eftersom företags kompe-

tens kan vara en konkurrensfördel (Bhatti et al., 2014; Parmenter, 2009; Bendoly 

et al., 2007; Sadler-Smith et al., 2001; Utterback och Abernathy, 1975) och över-

lägsen kompetens bör leda till fördelar som ökad försäljning och bättre vinstmar-

ginaler (Roth och Jackson, 1995). Ett stort problem för många små till medelstora 

företag är tillgången till kunnig personal (Singh et al., 2008; Hudson et al., 2001), 

detta inkluderar även medarbetare i ledande position (Singh et al., 2008). Till 

skillnad från större företag har små till medelstora företag svårare att anställa och 

behålla kompetent personal (Ghobadian och Gallear, 1996). Tyvärr saknas det 

ofta nödvändig expertis hos ägare och ledning, i små till medelstora företag, vad 

gäller strategisk planering och effektivt utnyttjande av resurser (Pansiri och Tem-

time, 2008). 

Övergripande mål för samhällsansvar 

Företag har också ett ansvar för samhället, vilket inkluderar ett ekonomiskt-, juri-

diskt-, etiskt- och välgörenhetsansvar. Detta återspeglas tydligt i Carroll's väl-

kända ansvarspyramid (Carroll, 2016) i figur 3. 

  
Figur 3: Ansvarspyramiden (Carroll, 2016) 

 

Ekonomiskt ansvar 

Juridiskt ansvar 

Etiskt ansvar 

Välgörenhetsansvar Var en bra samhälls-
medborgare 

Följ lagar 

Var lönsam 

Gör det som är rättvist. 
Undvik skada 

Önskat av samhället 

Krävs av samhället 

Krävs av samhället 

Förväntas av samhället 
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Övergripande mål anpassade till de viktigaste intressenterna 

Vid utformning av mål ska företagets viktigaste intressenter tagits i beaktande 

(Cocca och Alberti, 2010; Forsberg, 2007; Abdel-Maksouda et al., 2005). Företa-

gets intressenter inkluderar ägarna (Petersson et al., 2015; Bruzelius och Skärvad, 

2011; Forsberg, 2007), kunder (Petersson et al., 2015; Forsberg, 2007), samhället, 

medarbetarna (Petersson et al., 2015), leverantörer, partners etc. (Forsberg, 2007). 

Det är av särskild vikt att veta vilka företagets kunder är och vad de förväntar sig 

(Forsberg, 2007). Företag måste känna till marknadens krav på kvalitet, leverans-

tid, flexibilitet, kostnad och leveranssäkerhet för att sätta övergripande mål (Bell-

gran och Säfsten, 2005). 

3.1.2 Att det finns en gemensam syn på övergripande mål i 

ledningen 

Att ledningen har en gemensam uppfattning om vad företaget har för övergri-

pande mål är av betydelse (Brandinger, 2011). Detta eftersom företagets gemen-

samma handlingar då kan styras i en gemensam riktning (Porter, 1983). 

3.1.3 Att övergripande och operativa mål är framåtsträvande 

Ökade krav från kunder och högre konkurrens medför att företag kontinuerligt 

behöver förbättra sig (Petersson et al., 2015; Singh et al., 2008; Bellgran 

och Säfsten, 2005). Detta är också en av de fem grundläggande principerna för 

den populära Leanfilosofin, att kontinuerligt förbättra sig (Dombrowski och Mi-

elke, 2014). Vidare menar Bergman och Klefsjö (2012) att utmanande mål ger 

goda resultat (Bergman och Klefsjö, 2012).  

3.1.4 Att människans påverkan på mål har tagits i beaktande 

Det finns en ansvarig person för varje övergripande och operativt mål 

Det ska finnas någon som är ansvarig för målen, detta skapar bättre förutsättning-

ar att målen uppnås (Bergman och Klefsjö, 2012). 
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Övergripande och operativa mål är motiverande 

Uppsatta mål ska motivera medarbetarna (Petersson et al., 2015). För att medarbe-

tarna ska bli motiverade så behöver de uppleva målen som aktuella (Forsberg, 

2007).  

Övergripande och operativa mål är accepterade 

Vidare är det viktigt att de som ska uppnå målen också accepterar målen (Berg-

man och Klefsjö, 2012). 

Övergripande och operativa mål kommuniceras på ett bra sätt 

Genom att kommunicera mål på ett bra sätt kommer företagets prestationer att öka 

(Ukko et al., 2007a; Otley, 1999). Det bästa sättet att kommunicera mål i små till 

medelstora företag är genom ansikte-till-ansikte kommunikation (Ukko et al., 

2007a). Denna kommunikation får gärna kompletteras i ett annat forum, då inter-

aktiv kommunikation också påverkar prestation på ett fördelaktigt sätt (Ukko et 

al., 2009). I små till medelstora företag där de flesta medarbetarna inte arbetar 

med en dator på daglig basis så kan elektronisk kommunikation som e-post och 

intranät vara ett rent slöseri (Ukko et al., 2007a). Det är viktigt att lämpliga och 

effektiva kommunikationsmedel erhålls för att engagera medarbetare till att uppnå 

mål (Otley, 1999). Diagram, tabeller och andra visuella medel som stöd i kommu-

nikationen kan förbättra hur informationen uppfattas (Maltz, 2000).  

Övergripande och operativa mål är tydliga  

Det är viktigt att målen är tydliga och specifika (Bergman och Klefsjö, 2012). Ge-

nom att sätta tydliga mål förenklas styrning och ledning av verksamheten (Bruze-

lius och Skärvad, 2011). Tydliga mål ökar också prestationen hos individer och 

grupper att utföra ett bra arbete (Brandinger, 2011). Dessutom är det svårt att se 

om målet är uppfyllt om det är ett otydligt mål (Bergman och Klefsjö, 2012). 

Övergripande och operativa mål är tidsbestämda 

Det är oerhört viktigt att mål bryts ner tidsmässigt (Bergman och Klefsjö, 2012; 

Brandinger, 2011) då detta skapar förutsättningar för uppföljning av målet (Bran-

dinger, 2011). 
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Övergripande och operativa mål är mätbara 

En anledning till varför mål ska göras mätbara, är för att kunna följa upp huruvida 

målen blir uppfyllda (Bergman och Klefsjö, 2012). Detta illustreras i figur 4.  

 

 

 

 
 

Figur 4: Illustration av varför mål ska mätas (Bergman och Klefsjö, 2012) 
 

 
Vidare är det som mäts, det som företaget kommer att fokusera på (Petersson et 

al., 2015; Cocca och Alberti, 2010; Kaplan och Norton, 1992), det är en förutsätt-

ning för styrning, uppföljning (Brandinger, 2011), och att målen uppnås i tid 

(Bergman och Klefsjö, 2012). Det är även ett krav för att målen ska vara menings-

fulla (Kreye, 2016; Brandinger, 2011) och motivera medarbetarna genom en åter-

koppling på deras prestationer (Kreye, 2016). Sammantaget är det viktigt att må-

len är mätbara (Kreye, 2016; Petersson et al., 2015; Bergman och Klefsjö, 2012; 

Brandinger, 2011) och mål ska göras mätbara så långt det är möjligt (Brandinger, 

2011). 

3.2 Hur övergripande mål bör översättas till operativa 
mål 

Bergman och Klefsjö (2012) exemplifierar hur övergripande mål kan brytas ner 

till operativa mål. Det övergripande målet att förbättra kundtillfredsställelsen, kan 

brytas ner till fabriksnivå: sena leveranser får högst uppgå till 10 % år 1995. Vidar 

kan detta mål brytas ner till avdelningsnivå: tidsförseningar får högst uppgå till 5 

% år 1995. 

3.2.1 Förståelse för sambandet 

Övergripande mål ska översättas till operativa mål (Bergman och Klefsjö, 2012; 

Brandinger, 2011). Detta för att varje grupp och individ förstår hur de kan påverka 
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målen (Petersson et al., 2015; Bergman och Klefsjö, 2012; Brandinger, 2011; 

Bellgran och Säfsten, 2005). Likaledes ska operativa mål stödja övergripande mål 

(Brandinger, 2011; Greve, 2009). Detta eftersom handlingar kommer skapas uti-

från de uppsatta målen och det är viktigt att alla strävar åt samma riktning (Berg-

man och Klefsjö, 2012; Latham och Locke, 1979). Utöver det faktum att det ska 

finnas ett samband mellan övergripande och operativa mål så är det också viktigt 

att medarbetare förstår att detta samband existerar (Ukko et al., 2007b). 

3.2.2 Människan inkluderad 

Vid förändring och utveckling är det viktigt att inkludera människor (Bellgran 

och Säfsten, 2005). Många företag har uppfinningsrika personer med bra idéer på 

hur saker ska göras, däremot är företag mindre bra på att fånga upp och använda 

sig av den kunskapen (O’Dell och Grayson, 1998). Mål som trycks ner hierarkiskt 

upplevs inte som meningsfulla och därför skapas inte de åtgärder som behövs på 

mellanchefsnivå (Forsberg, 2007). För att få med sig den operativa nivån är det 

därför viktigt att ta hänsyn till medarbetarnas perspektiv (Ukko et al., 2007b) ge-

nom att inkludera medarbetarna vid framtagning av mål (Gutierrez et al., 2015; 

Bergman och Klefsjö, 2012; Forsberg, 2007). Detta står i linje med den japanska 

filosofin, Hoshin Kanri, som anger att samtliga anställdas yrkeskunskaper och in-

dividuella hjärnkraft behöver användas för att företaget ska prestera optimalt 

(Hutchins, 2008). Att anställda får delta i beslutsfattande, särskilt vad gäller mål 

och hur de mäts, höjer dessutom medarbetarnas prestationer (Ukko et al., 2009), 

invändningar mot målen reduceras och en god inställning till målen främjas (Gu-

tierrez et al., 2015). Catch ball är ett verktyg som används för att säkerställa att 

bra mål sätts upp, i detta verktyg förs en diskussion kring målen i hela företaget 

(Tennant och Roberts, 2001). Uttrycket kommer från "playing catch" och symbo-

liserar bollning mellan deltagare i olika processnivåer (Bergman och Klefsjö, 

2012).  



   

 

30 

3.3 Viktiga aspekter att beakta för hur mål ska mätas 

3.3.1 Vara relaterade till tidigare mätningar 

För att mätningarna ska vara betydelsefulla bör det vara relaterat till tidigare mät-

ningar (Bellgran och Säfsten, 2005). 

3.3.2 Ha länkade kundönskemål 

Att länka mätetal till kundönskemål ger styrka till företaget (Bellgran och Säfsten, 

2005).  

3.3.3 Att människans påverkan på mätningar har tagits i 

beaktande 

I den studerade litteraturen har betydelse av människan ofta lyfts upp. En sam-

manställning på tidigare studier är sammanställd nedan. 

Det finns ett tydligt syfte med mätningar 

Syftet med mätningarna ska tydligt framgå (Cocca och Alberti, 2010; Ukko et al., 

2007b). 

Mätningar uppmuntrar till rätt beteende 

Mätningarna ska vara utformade för att stödja företagets övergripande mål (Pe-

tersson et al., 2015; Cocca och Alberti, 2010; Bellgran och Säfsten, 2005; Abdel-

Maksouda et al., 2005) och uppmuntra till rätt beteende (Cocca och Alberti, 2010; 

Abdel-Maksouda et al., 2005). Det ska också tydligt framgå vilket mål som är re-

laterat till varje mätning (Cocca och Alberti, 2010; Neely et al., 1997). Mätningar 

som utförs utan att relatera till företagets mål bör därför inte utföras (Neely et al., 

1997).  

Mätningar ska vara lätta att utföra och analysera 

Insamling av data till mätningarna ska vara lätt att utföra (Cocca och Alberti, 

2010; Neely et al., 1997) och analysera (Cocca och Alberti, 2010; Abdel-

Maksouda et al., 2005). 
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Det finnas ansvarig/ansvariga för mätning och analys 

Det ska tydligt framgå vem eller vilka som ansvarar för att utföra mätningarna 

(Cocca och Alberti, 2010; Abdel-Maksouda et al., 2005; Neely et al., 1997) och 

vem eller vilka som ska analysera det som mäts (Neely et al., 1997). 

Mätningar stöds av nyckelpersoner 

Det är viktigt att mätningarna har support både från ledningen och nyckelpersoner 

på operativ nivå (Cocca och Alberti, 2010; Abdel-Maksouda et al., 2005). 

Mätningar kommuniceras på ett bra sätt 

Hur utförda mätningar visas upp och kommuniceras är av stor vikt (Ukko et al., 

2009). Information om mätningarna ska delas och kommuniceras ut till medarbe-

tare i företaget (Cocca och Alberti, 2010). 

Mätningar är kopplade till belöningar 

Att koppla belöningar till mätningarna ger positiva effekter för verksamheten och 

de individuella prestationerna (Cocca och Alberti, 2010; Ukko et al., 2009; Abdel-

Maksouda et al., 2005). 

3.4 Metodik 
En metodik kan upprättas för att påvisa hur olika delar hänger ihop (Ejvegård, 

2009) och det är forskaren som avgör vad metodiken ska innehålla (Rennstam och 

Wästerfors, 2015). Hur detaljrik och komplicerad metodiken är bestäms utifrån 

syftet med metodiken (Ejvegård, 2009). Metodiker är viktiga då de ger en tydlig 

bild över verkligheten och är en vidareutveckling av teorin (Ejvegård, 2009). Ge-

nom att arbeta efter en metodik minimeras oförutsedda händelser (Yin, 2013) och 

enligt Olhager (2013) och Oskarsson et al. (2013) är det till fördel att arbeta efter 

ett standardiserat arbetssätt vid framtagning av förbättringar. Plan- Do- Check- 

Act (PDCA) är en metod som är lämplig för att förstå problem och ta fram för-

bättringsförslag, främst inom kvalitet (Olhager, 2013).  

3.4.1 Nuläge, analys och förbättringar  

Förbättringar kan inte påbörjas innan en tydlig bild av företaget finns (Petersson et 

al., 2015), det är först efter att problem uppdagats som förbättringar kan genomfö-
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ras (Olhager, 2013). För att förstå hur verksamheten ser ut och fungerar är det där-

för till fördel att genomföra en kartläggning av nuläget (Petersson et al., 2015; 

Storhagen, 2011). Därefter är det viktigt att analysera utmaningar och problem 

(Rennstam och Wästerfors, 2015), detta är ett av ledningens viktigaste ansvar 

(Greve, 2009). 

3.5 Preliminärt innehåll i metodik  
Utifrån litteraturgenomgången enligt tidigare avsnitt i kapitel tre kan metodiken 

innehålla steg enligt tabell 6. 

 

Tabell 6: Preliminära steg för metodik 

Steg Beskrivning 

1: Nuläge Insamling av hur det ser ut idag på företaget 

2: Analys 
Analys av nuläget gentemot viktiga aspekter för utform-
ning av övergripande och operativa mål 

3: Förbättringsförslag Bidrag till företaget utifrån utförd analys 

 

Utifrån litteraturgenomgången enligt tidigare avsnitt i kapitel tre kan utformning 

av övergripande och operativa mål innehålla viktiga aspekter enligt tabell 7. 
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Tabell 7: Preliminära viktiga aspekter för utformning av övergripande och opera-

tiva mål. 

Fungerande övergripande och operativa mål 

• Multidimensionella övergripande mål: 

o Mål länkade till framgångsfaktorer  

o Mål för finansiellt och icke-finansiellt  

o Mål som balanserar kostnad/kundvärde  

o Mål för hållbarhet 

o Mål för samhällsansvar 

o Mål anpassade till viktigaste intressenter 

• Gemensam syn på övergripande mål i 
ledningen 

• Framåtsträvande mål  

• Människans påverkan 
på mål: 

o Ansvarig för varje mål 

o Motiverande mål 

o Accepterade mål 

o Kommunicerade mål 

o Tydliga mål 

o Tidsbestämda mål 

o Mätbara mål 

 

Övergripande mål översatta till operativa mål 

• Förståelse för samband • Människan inkluderad 

Att mål gjorts mätbara 

• Mätningar relaterade 
till tidigare mätningar 

• Mätningar länkade 
kundönskemål 

• Människans påverkan på mätningar: 

Tydligt syfte med mätningar 

Mätningar uppmuntrar till rätt beteende 

Mätningar är lätta att utföra och analysera  

Ansvarig för mätning och analys 

Nyckelpersoner stöder mätningar 

Mätningar kommuniceras på ett bra sätt 

Mätningar är kopplade till belöningar 
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4 Nuläge 

Detta kapitel inleds med en presentation av fallföretaget AB och därefter följs en 

redogörelse för insamlat nuläge, gällande Företaget ABs mål och mätningar. För 

att skapa ordning i rapporten så presenteras nuläget i stor utsträckning med jäm-

bördiga rubriker som de punkter som ska analyseras i figur 5: preliminärt inne-

håll i metodik.  

4.1 Presentation av Företaget AB 
Företaget AB är ett medelstort företag och satsar på kunder inom norden, främst 

Sverige. Produktion sker i Sverige och fallföretaget ABs organisationsstruktur 

återges i figur 5. Fallföretaget AB är marknadsledande inom sin bransch och 2017 

skedde 75 % av försäljningen i Sverige. 

 

Figur 5: Företaget ABs organisationsstruktur 
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4.2 Övergripande och operativa mål på Företaget AB 

Utifrån dokument och intervjuer med ledningen så framkommer 18 övergripande 

mål i Företaget AB, dessa återfinns i tabell 8. De övergripande målen infördes då 

nuvarande VD gick från ekonomichef till VD för Företaget AB. Tidigare fanns 

det inga nyckeltal alls.  

 

Tabell 8: Övergripande mål på Företaget AB. Tecknet ”-” innebär att målet an-

tingen inte mäts och/eller att målet inte är tidsbestämt. 

Övergripande mål Mäts i Uppnås till 
Budget SEK år 2018 
Material & personalkostnad % av fakturering år 2018 
Orderingång  SEK år 2018 
Fakturering (omsättning) SEK år 2018 
Ingen kund ska ha mer är 20 % av totala omsätt-
ningen 

% år 2018 

Täckningsbidrag % år 2018 
Verklig - Planerad Täckningsgrad (bruttovinst-
marginal) 

% år 2018 

Täckningsgrad Tillverkning % år 2018 
Täckningsgrad After Sales % år 2018 
Täckningsgrad Service/rep % år 2018 
Avkastning på totalt kapital (lönsamhet) % år 2018 
Vinstmarginal (resultat efter finansnetto) % år 2018 
Soliditet % år 2018 
Lageromsättningshastighet ggr/år år 2018 
Produktiv tid av total tid % år 2018 
E-faktor (effektivitet) % år 2018 
Leveransprecision % år 2018 
Produkter av hög kvalitet - - 
 

Ledningen uppger i intervjuer att det inte finns så många nedbrutna, greppbara 

operativa mål på Företaget AB och drygt hälften av övriga tjänstemän uppger att 

det inte finns några avdelningsspecifika mål på avdelningen där de arbetar. Det 
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framkommer dock 52 operativa mål enligt tabell 9. Dessa mål har vuxit fram 

ostrukturerat från ledning och arbetsledare över tid.  

 

Tabell 9: Operativa mål på Företaget AB. Tecknet ”-” innebär att det inte fram-

går huruvida målet mäts och/eller när målet följs upp. 

Operativa mål Mät i 
enhet 

Upp-
följs 

Avdelning 

Hålla budget - - Teknik  
Lager/fastighet 

Ytbehandling 
Service/rep 

Reklamation av goodwill - - Försäljning 
Reklamationskostnader SEK år 2018 Alla 
Service/rep intäkter SEK år 2018 Rep/service 
Antal offerter Antal - Försäljning 
Antal order Antal - Försäljning 
Antal köpande kunder Antal - Försäljning 
Antal reservdelskunder Antal - Försäljning 
Orderingång per säljare SEK - Försäljning 
Orderingång Produkt A (volym) Antal år 2018 Försäljning 
Orderingång Produkt B (volym) Antal år 2018 Försäljning 
Orderingång Produkt C (volym) Antal år 2018 Försäljning 
Orderingång Produkt D (volym) Antal år 2018 Försäljning 
Orderingång Produkt E (volym) Antal år 2018 Försäljning 
Orderingång Produkt F (volym) Antal år 2018 Försäljning 
Reservdelskomponenter Volym - Försäljning 
Orderstock (vad som ska tillverkas) - - Försäljning 
Fakturering Antal - Försäljning 
Fakturering per anställd  SEK - Försäljning 
Täckningsgrad per säljare % - Försäljning 
Täckningsgrad per kundkategori % - Försäljning 
Täckningsgrad per produkt % Månad/ 

år 
Försäljning 

Vinstmarginal % - Service/rep 
Lönsamhet för reservdelar % - Försäljning 
Fördelning per marknad ? - Försäljning 
E-faktor/avdelning % - Alla 
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Produktivitet (Verklig tid/planerad tid) % - Alla 
Utförd arbetstid kontra planerad arbetstid ? - Produktion 
Höja effektiviteten på orderberedningen Antal or-

der 
SEK 

Dag 
vecka 
Månad 

Teknik 

Andel skickade leverantörsfakturor via 
mejl/post 

% - Ekonomi 

Andel mottagna kundfakturor via 
mejl/post. 

% månad Ekonomi 

Andel fakturor som kan definitivbokas 
direkt 

% år 2018 Ekonomi 

Arbetade tid på ekonomiavdelningen 
jämfört med fakturering 

Timmar månad Ekonomi 

Att ha 5 bokslutsdagar/månad Dagar - Ekonomi 
Leveranssäkerhet (arbetsorder) % år 2018 Alla 
Leveranssäkerhet (after sales) SEK år 2018 Alla 
Leveranssäkerhet/avdelning -  Alla 
Leveranssäkerhet per reservdel - - - 
Leveransprecision Produktkategori A % - Alla 
Leveransprecision Produktkatergori B % - Alla 
Leveransprecision/ reservdel % - Alla 
Leveransprecision (Inga sena leveranser) % - Alla 
Alla hemkomna leveranser ska vara inle-
vererade vid dagens slut, inga röda rader 
i monitor. 

Mäts ej - Lager/fastighet 

Kvalitet (rätt från mig) Antal - Alla, mäts bara i 
ytbehandlingen 

Lämna aldrig ut produkter med kända fel Mäts ej, 
ombear-
betningar 
sker vis 
behov 

- Slutkontroll 

Ytbehandlingskvalitet (intern mätning) - - Produktion 
Utveckla produkter som håller hög kvali-
tet under hela produktens livslängd (8-10 
år), både gällande utseende och funktion. 

- - Teknik 

Kundtillfredsställelse - - Försäljning 
Alla medarbetare ska kunna alla arbets-
uppgifter 

Mäts ej - Lager/fastighet 

Närvaro - - Produktion 
Olycksfall och tillbud - - Produktion 
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4.2.1 Multidimensionella övergripande mål 

Anledningen till att Företaget AB har valt befintliga övergripande mål är för att 

ledningen strävar efter att ha olika dimensioner på de övergripande målen. Utifrån 

intervjuer med flera respondenter inom följsäljning/marknad så framkommer det 

att Fallföretaget ABs främsta framgångsfaktor är Företaget ABs starka varumärke. 

Varumärket grundar sig på bra kvalitet, leveransprecision, eftermarknad och pålit-

lighet. Företaget ABs kunder ställer allt högre krav på kvalitet, leveransprecision 

och priser. Vidare är kravet på leveranstid tufft och kunderna ställer även krav på 

att få göra kundändringar i ett sent skede, att Företaget AB ska vara flexibla.  

 

Flera respondenter från ledningen uttrycker att målen på Företaget AB är anpas-

sade efter olika parter kring Företaget AB, parterna som uppges är medarbetare, 

återförsäljare samt kund, ägare, styrelse och bank. Flera respondenter berättar att 

personalomsättningen på Företaget AB har varit låg och att det finns en mångfald 

på Företaget AB. Bland medarbetarna på fallföretaget AB så finns det äldre, ny-

examinerade och personer från olika kulturer/länder. För tillfället så omsätts dock 

ett visst antal medarbetare, detta som följd av pensioneringar. Denna generations-

växling sker på flera kännbara poster och till följd uppges flera respondenter att 

kompetens och kvalitet sjunkit på Företaget AB. En sammanställning på problem 

som respondenter uppger som Företaget ABs största problem, konsekvenser och 

hur problemen kan lösas återfinns i tabell 10.  

 

Tabell 10: Problem på Företaget AB. Tecknet ”-” innebär att det inte framgår 

vilka konsekvenser problemet genererar och/eller hur problemet kan lösas. 

Problem Konsekvens Lösning 
Nyexaminerade med anställning i 
teknik förstår inte konsekvensen av 
ändringar som de gör 

- 
Praktisk  
utbildning i  
produktionen 

Försäljningspersonal saknas förstå-
else för vad tilläggsprodukter som 
säljs kostar att producera 

- 
Praktisk  
utbildning i 
teknik 

Det verkliga täckningsbidraget och - - 
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det planerade täckningsbidraget 
överensstämmer inte 
Bristfällig information - - 

Stress från tidspressade mål 
Försämrad kvalitet på pro-
dukterna, speciellt från yt-
behandling 

- 

Bristande samarbete 
Kvalitetsproblem känns 
till, men släpps vidare 

- 

Målen är inte tillräckligt nedbrutna Svårt att uppnå målen - 
Otillräckliga rutiner - - 
 

4.2.2 Delad syn på övergripande mål i ledningen 

Respondenter ifrån ledningen uppger delade ståndpunkter huruvida Företaget AB 

har övergripande mål för kvalitet eller inte. Det finns en splittrad syn kring vilka 

övergripande mål som ska användas i ledningsgruppen och under årets gång till-

kommer mål. Det ges skilda uppfattningar om innebörden av kvalitet och leve-

ransprecision. Enligt en respondent ifrån ledningen, är ett kvalitetsmål, att leve-

rera produkter av hög kvalitet och ett leveransmål, att ha en hög leveransprecision. 

En annan respondent ifrån ledningen, anser att leveransprecision är Företaget ABs 

kvalitetsmål.  

4.2.3 För många övergripande mål 

Att Företaget AB har 18 övergripande mål är utifrån intervjuer med ledningen, för 

många övergripande mål. En konsekvens av detta uppgavs vara en splittrad led-

ningsgrupp. 

4.2.4 Framåtsträvande mål 

Utifrån dokument och intervjuer med ledningen framkommer det att Företaget AB 

till stor utsträckning har lika övergripande mål i år som Företaget AB hade före-

gående år. Det som skiljer sig är att kraven för målens uppfyllelse detta år är hår-

dare än föregående års utfall. Till exempel är målet att vinstmarginalen ska vara 

drygt dubbelt så stor som utfallet föregående år.  
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4.2.5 Människan och mål, hur de påverkar varandra 

Under intervjuer så framförs det att operatörer förutsätter att arbetsledare har an-

svaret för mål i produktionen. Operatörer på Företaget AB berättar att ledning, ar-

betsledare och övriga tjänstemän arbetar med mål och att operatörerna fokuserar 

på att jobba i produktionen. Arbetsledare antar att operatörer saknar motivation till 

målen eftersom målen inte är nedbrutna och greppbara. Operatörer uppger att be-

fintliga mål är för svåra att uppnå eftersom underlaget från försäljning är mindre 

bra. Större delen av övriga tjänstemän på Företaget AB tycker att det finns en 

nytta med uppsatta mål. Flera respondenter berättar att mål kommuniceras i olika 

forum och att målen presenteras på olika sätt, exempel på detta återges i tabell 11. 

 

Tabell 11: Forum var mål kommuniceras och hur mål presenteras i Företaget AB. 

Forum var mål kommuniceras 
Avdelningsmöten en 
gång per månad 

Skriftligt och i förbifarten, 
muntligt  

Egna möten i produkt-
ionen 

Daglig styrnings- möten  Sommar- och jultal av VD Budgetmöten 

Presentation av mål 
Utfallet av målen presenteras via en rapport från ledningsgruppen varje månad. 
Utöver detta visas Power Point med stapeldiagram och nyckeltal på avdelningsmö-
ten. 
 

På samtliga avdelningar i Företaget AB sker möten som benämns daglig styrning, 

detta återges i tabell 12. Mötet är planerat att ta fem minuter och den verkliga mö-

testiden är i genomsnitt 5-10 minuter. Flera respondenter som arbetar på kontoret 

uppger att det förekommer att den dagliga styrningen drar över på rasten. Respon-

denterna som arbetar på kontoret lägger i genomsnitt 5 minuter på förberedelser, 

att uppdatera tavlan för daglig styrning. Respondenterna som arbetar i produkt-

ionen lägger i genomsnitt 35-40 minuter på förberedelser, att uppdatera tavlan för 

daglig styrning.  
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Tabell 12: Daglig styrning i Företaget AB. 

 
Planerat	  in-‐
nehåll	  enligt	  
mötestavlor-‐
nas	  agenda	  

Resultat	  av	  observationer	  gjorda	  under	  5	  dagliga	  
styrnings	  möten	  

Sä
ke

rh
et

 Olyckor och 
tillbud det sen-
aste dygnet 

Mötesledaren frågar efter olyckor och tillbud, därpå ifylls 
en matris som innehar månades alla dagar. Om dagens da-
tum färgas grön, så har inga tillbud eller olyckor skett. Det 
sker att mötespersonen grön-markerar dagens datum utan 
att fråga mötesdeltagarna om olyckor och tillbud. 

K
va

lit
et

 Avvikelser och 
nyttiga erfaren-
heter 

Det som tas upp är avvikelser och åtgärder. 

A
kt

ue
ll 

in
fo

 

Information om 
bemanning och 
orderflöde 

Information delges sjukfrånvaro, övertidsbehov och om as-
sistans behövs. För varje orderflöde uppdateras status med 
magneter, rött symboliserar problem, gult innebär fråge-
tecken och grönt betyder att det flyter på. Det skiljer sig 
från avdelningar, ifall magneter är uppdaterade innan mötet 
eller uppdateras under mötestiden. I några avdelningar be-
rättas status för varje orderflöde och i andra avdelningar 
delges endast status för orderflöden som har problem, röd 
status. För vissa av problemen så har åtgärder vidtagits och 
för andra problem diskuteras lämplig åtgärd under mötet. 

M
ål

 Beslut för da-
gens mål 

På ett dagligt styrningsmöte säger mötesledaren att målet 
för dagen är att alla ska jobba på som vanligt. För de andra 
fyra dagliga styrningsmötena så angavs inget mål för da-
gen. 

Ö
vr

ig
t Frågor och övrig 

info 
Under de flesta observationerna så tog mötet slut innan 
denna punkt hade tagits upp. 

 

Vid intervjuer framkommer det att det finns olika stor kunskap om vad Företaget 

AB har för övergripande och operativa mål. Flera medarbetare uttrycker en öns-

kan om mer kunskap om befintliga mål. Det förekommer att medarbetare lägger 

till övergripande eller operativa mål som överordnade ej nämnt som mål. En 

sammanställning på detta återfinns i tabell 13.  
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Tabell 13: Antal mål som känns till och vilka som läggs till i Företaget AB. 

 Hur många mål som känns till 
av respondentgruppen 

Mål som läggs till 
 

A
rb

et
sl

ed
ar

e 

3 av 18 övergripande mål 

Leveranssäkerhet 

Nöjda kunder 

Ö
vr

ig
a 

tj
än

st
em

än
 

 

5 av 18 övergripande mål 

Alla ska må bra, respektera varandra 
Attraktiv arbetsplats 
Ha roligt på jobbet 
Hur vi ska vara 
Rätt från mig 
Utveckla och producera bra produkter 
Följa uppsatta rutiner 
Stabila processer 
Standardiserat arbetssätt 
Ständiga förbättringar 
Kunden/kundvärde 
Kunden främst 
Marknadsledare  
Försäljning per produkt 

11 av 52 operativa mål 

Följa investeringsplanen 
Hjälpa samarbetsparter att uppnå sina 
mål  
Minska kostnader genom att ständigt för-
bättras  
Stabila processer 

O
pe

ra
tö

re
r 

 

4 av 18 övergripande mål 
Fasta tider på produkter 
Nöjda kunder 

8 av 52 operativa mål 

Materialstyrd verksamhet 
Ge snabb service 
Ett fungerande arbete 
Respektera varandra  
Stabila processer 

 

Det är otydligt vid vilken nivå som mål är uppfyllda, detta då det ges skilda nyck-

eltal beroende på vem som tillfrågas. Målet för leveransprecision är enligt led-
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ningen uppfyllt vid 85 procent eller 90 procent, enligt övriga tjänstemän vid 90 

procent eller 100 procent och enligt operatörer vid 95 procent eller 100 procent. 

Ett annat mål, fryst fönster för kundänderingar, inträffar vid olika tidpunkter bero-

ende på vem som tillfrågas. Det frysta fönstret för kundändringar inträffar enligt 

försäljningschefen vid produktionsstart, enligt konstruktionschefen två veckor in-

nan ordern påbörjas i teknikavdelningen och enligt produktionschefen 3-7 dagar 

innan ordern påbörjas i teknikavdelningen. 

4.3 Översättningen av övergripande mål till operativa 
mål 

Ledningen i Företaget AB tycker att det är viktigt att övergripande mål översätts 

till operativa mål, detta för varje avdelning. Det bakomliggande syftet med opera-

tiva mål anges vara att engagera och ge medarbetarna förståelse för hur medarbe-

tarna kan påverka målen. Dessutom menar ledningen i Företaget AB att det är vik-

tigt att operativa mål stödjer övergripande mål 

4.3.1 Ansvarig för översättning av övergripande mål till opera-

tiva mål 

En arbetsledare berättar att det är ledningens ansvar att ta fram mål. Ledningen ut-

trycker att det är varje arbetsledares ansvar att översätta övergripande mål opera-

tiva mål. Operatörer på Företaget AB anger att det är arbetsledare och tjänstemän-

nens uppgift att upprätta mål, det är inget som beaktas ute i produktion. 

4.3.2 Människan inkluderats vid framtagning av mål 

En arbetsledare har gjort ett försök att inkludera medarbetare när mål ska upprät-

tas, arbetsledaren uppger att det då varit bristande intresse från operatörer att vara 

delaktiga vid framtagning av mål. Företaget ABs övergripande mål har valts av 

ledningen, det blir påtagligt under intervjuer att det saknas kunskap bland övriga 

tjänstemän och operatörer till varför dessa övergripande mål har valts. Under ge-

nomförda intervjuer så uppges förbättringsförslag från alla nivåer i Företaget AB 

på mål som kan upprättas och mätas på fallföretaget AB. Exempel på förbättrings-

förslag som uppgetts under intervjuer återges i tabell 14. 
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Tabell 14: Förslag på mål från medarbetare på olika nivåer i Företaget AB. 

Förslag på mål Bakgrund 

Öka antalet  
”direkt okej”  

Antalet ”direkt okej” innebär antalet order som förs vidare till 
nästa avdelning utan felaktigheter. Det berättas om en känsla av 
irritation då felaktigheter har upptäckts i efterhand. Störst irri-
tation uppges uppstå när arbetet inte är bra gjort från försälj-
ning, teknik och ytbehandling. 

Balanserad  
produktmix 

Produktmixen ska fördela intäkter, bemanning och genom-
loppstid på ett bra sätt. Finns det ingen bra produktmix så upp-
ges det bli svårt med beläggning och dåligt flyt i produktionen. 

Ökat samarbete  

Det berättas om en splittring mellan tjänstemän och operatörer. 
En konsekvens av det bristande samarbete uppges bli sämre 
kvalitet. En respondent avslöjar att kvalitetsbrister ibland känns 
till, men att order släpps vidare till nästa avdelning ändå. 

 

4.4 Hur mål gjorts mätbara 
Företaget AB mäter ett flertal mål och det finns en önskan att göra fler mål mät-

bara. 

4.4.1 Mätningar relaterade till tidigare mätningar 

Mål som Företaget AB mäter blir jämförda med utfallet från tidigare år för att se 

hur Företaget AB utvecklas.  

4.4.2 Människans och mätningar, hur de påverkar varandra 

När syftet med mätningar inte är uppenbara så upplevs mätningarna som frustre-

rande och som bortkastad tid bland personalen. Frustration uppstår även då mål 

inte mäts på ett representativt sätt. En respondent uppger att operationstiden per 

produkt inte stämmer och att ett arbete pågår med att lägga in rätt tider i affärssy-

stemet. Operationstiden per produkt används till exempel när produktivitet räknas 

ut. En respondent ifrån ledningen berättar att ledningen är ansvarig för mätningar-

na i ledningsgruppen och de enskilda medlemmarna i ledningen har ansvar för att 

mål upprättas i antingen produktion-, ekonomi-, konstruktion- eller försäljnings-
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avdelningen. Det uppges av en operatör att det är en chefs uppgift att mäta och att 

inget mäts i produktionen. Flera nyckelpersoner på Företaget AB saknar vetskap 

om vad som mäts på Företaget AB, en del respondenter är omedvetna om att det 

pågår mätningar på Företaget AB. Sedan Företaget AB började utföra mätningar 

och visa upp grafer på resultatet från mätningar så har medarbetarnas medveten-

het, engagemang, tävlingsinstinkt, stolthet, effektivitet och vilja att nå fastställda 

mål inom uppsatt tidsram ökat, detta enligt en arbetsledare på fallföretaget. Mät-

ningar är kopplade till belöningar, om vinsten överstiger en viss procentsats så får 

samtliga anställda på Företaget AB ta del av vinsten. Anledningen till varför Före-

taget AB har valt att koppla denna mätning till en belöning är för att öka prestat-

ionerna på Företaget AB. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras studiens frågeställningar med hänsyn till teori och nu-

läge.  

5.1 Frågeställning 1: Vilka faktorer är viktiga för att få 
fungerande övergripande och operativa mål 

Viktiga aspekter för att få fungerande övergripande och operativa mål visade sig 

vara att företag har multidimensionella övergripande mål, gemensam definition av 

mål samt gemensam syn på vilka övergripande mål som erfordras, lagom många 

övergripande mål, framåtsträvande mål och att människans påverkan har tagits i 

beaktande vid utformning av mål. De aspekter som återfinns i den preliminära 

metodiken, tabell 7, som det finns betydande stöd för i teorin har inte analyseras. 

Analys har utförts för nya aspekterna och då nyanser av existerande teori har på-

träffats. 

5.1.1 Multidimensionella övergripande mål 

Insamlade dokument och intervjuer med ledningen visar att fallföretaget AB, 

främst har finansiella mål. Det beror möjligen på att nuvarande VD i grunden är 

ekonomichef. Cocca och Alberti (2010) och Abdel-Maksouda et al. (2005) håller 

med om att företag behöver ha multidimensionella övergripande mål. Det blir be-

kant under intervjuer att Företaget AB skulle ha nytta av fler dimensioner på de 

övergripande målen. Ett exempel på detta är övergripande mål för att avvärja stora 

problem på fallföretaget AB.  

 
Övergripande mål för att avvärja stora problemen på företag 

Respondenter tar upp problem som uppfattas som Företaget ABs största problem. 

Däribland uppges bristande kompetens och ett felaktigt täckningsbidrag. Det finns 

sannolikt en koppling mellan dessa två. Roth och Jackson (1995) menar att över-

lägsen kompetens bör leda till bättre vinstmarginaler. Bristande kompetens yttras 

på Företaget AB då försäljningspersonal saknar kunskap om vad produkter kostar 

att producera. Konsekvenser som kan inträffa är att försäljningspriset inte harmo-
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nierar med kostnaderna, vilket skulle leda till att planerat täckningsbidraget inte 

överensstämmer med verkligt täckningsbidraget. Vidare så uppges stress och 

samarbetsproblem som stora problem på fallföretaget AB, enligt uppgift ska detta 

leda till sämre kvalitet på produkterna. Bhatti et al. (2014) och Singh et al. (2008) 

påstår att företag behöver sträva efter att förbättra kvaliteten om de vill vara fort-

satt verksamma på marknaden. Problematik som leder till försämrad kvalitet är 

följaktligen ett hot för Företaget ABs lönsamhet, särskilt då god kvalitet är något 

som Företaget ABs kunder värdesätter högt. Enligt Petersson et al. (2015) ställer 

kunderna allt hårdare krav. Om Företaget AB inte kan uppehålla god kvalitet så 

finns det därför en risk för att kunder väljer ett köpa produkter av ett annat före-

tag. Petersson et al. (2015), Singh et al. (2008) och Bellgran och Säfsten (2005) 

instämmer att företag ständigt behöver förbättra sig. De problem som angivits kan 

sannerligen ge oönskade konsekvenser för Företaget AB. Det skulle således vara 

önskvärt att avvärja dessa problem på Företaget AB. Det föreslås därför att Före-

taget AB och företag i allmänhet upprättar övergripande mål som avvärjer stora 

problem på det specifika företaget. 

5.1.2 Gemensam definition av mål och gemensam syn på vilka 

övergripande mål som erfordras 

Det framkommer vid intervjuer, att ledningen är delade gällande övergripande 

mål på Företaget AB. Brandinger (2011) håller med om att det är betydelsefullt att 

ledningen har en gemensam syn på övergripande mål. En oenighet som blir tydlig 

i Företaget AB, är huruvida kvalitet är ett övergripande mål eller inte. Enligt Por-

ter (1983) tankegång om mål, så skapar detta inte förutsättningar för att styra före-

tagets handlingar i en gemensam riktning. En respondent ifrån ledningen likställer 

leveransprecision med kvalitet, en definition som hela ledningen inte instämmer 

med. Detta kan försvåra kommunikationen ytterligare, när innebörden av ordet 

kvalitet skiljer sig. Det behövs därför inte enbart en gemensam syn på övergri-

pande mål i ledningen, det är även angeläget att det finns en gemensam definition 

av mål som behandlas i ledningen.  
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5.1.3 Lagom många övergripande mål 

Respondenter ifrån ledningen uppger att det finns en splittring i ledningen och att 

detta härrör från för många övergripande mål. Detta pekar på vikten av att inte ha 

för många mål i ledningen och att 18 övergripande mål är för många.  

5.1.4 Människans påverkan på mål 

I den studerade litteraturen och i empiri-insamlingen uppdagades människans be-

tydelse vid utformning av mål. Betydelsen av människan i sammanhanget ”mål” 

analyseras här nedan.  

Mål kommuniceras på ett bra sätt  

Medarbetarna på fallföretaget uttryckte vid intervjuer en önskan att få större kän-

nedom om vilka Företaget ABs mål var. Det är intresseväckande att Företaget AB 

hade mål som en punkt på agendan för dagliga styrningsmöten, men att inget en-

skilt mål togs upp under dessa möten. Det blev likaså tydligt att medarbetare på 

fallföretaget AB hade mindre bra kännedom om vilka Företaget ABs mål var. 

Ukko et al. (2007a) menar att ansikte till ansikte kommunikation är det bästa sättet 

att kommunicera mål i små till medelstora företag. Vidare hävdar Ukko et al. 

(2007a) och Otley (1999) att när mål kommunicerar på ett bra sätt så kommer fö-

retagets prestationer att öka. Därför kan Företaget AB och företag i allmänhet ha 

nytta av att använda sig av befintliga möten, så som daglig styrningsmöten, för att 

kommunicera ut avdelningens mål samt följa upp dessa på ett tydligt och naturligt 

sätt.  

Att befintliga mål är tydliga och att inga fiktiva mål existerar 

Brandinger (2011) hävdar att tydliga mål ökar prestationen hos både individer och 

grupper. Som tidigare nämnt så framkommer det att medarbetare på fallföretaget 

AB har mindre bra kunskap om vilka mål Företaget AB har. I linje med Bruzelius 

och Skärvad (2011) tankegång om mål så kan detta försvåra styrning av verksam-

heten. Det omnämns ett flertal mål som inte är i linje med Företaget ABs riktiga 

mål. Därför är det inte enbart viktigt att mål är tydliga, utan det är även angeläget 

att det inte existerar några fiktiva mål som leder till snedstyrning. Det är värt att 

begrunda varför det har skapats fiktiva mål. Möjligen att dessa mål har tillkommit 
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för att det är svårt att skilja på kommunicerade mål och övrig kommunikation el-

ler på grund av otydlighet om vilka företagets egentliga mål är.  

5.2 Frågeställning 2: Hur kan övergripande mål 
översättas till operativa mål 

Viktiga aspekter för hur övergripande mål översätts till operativa mål visade sig 

vara att det finns ansvariga, att människan inkluderas, att samband existerar och 

att samband visualiseras. Analys för dessa aspekter förs i följande avsnitt. 

5.2.1 Ansvariga 

Det visade sig att ledning, arbetsledare och operatörer på Företaget AB hade olika 

uppfattning om vem som bar ansvaret för att översätta övergripande mål till ope-

rativa mål. Samtliga respondentgrupper angav att det inte var deras ansvar att 

översätta målen. Detta resulterar sannolikt i att ingen känner ägarskap till att över-

sätta övergripande mål till operativa mål på Företaget AB. Bergman och Klefsjö 

(2012) bekräftar att genom att ha ansvariga för mål så skapas det bättre förutsätt-

ning till att mål uppnås. Följaktligen så är ansvariga, för översättning av övergri-

pande mål till operativa mål, likaledes en grundförutsättning för en lyckad över-

sättning av övergripande mål till operativa mål.  

5.2.2 Människan inkluderad 

Det finns en övertygelse att Företaget AB och företag i allmänhet kan gynnas av 

att inkludera medarbetare vid framtagning av operativa mål. I studerad litteratur 

tas det upp en rad olika fördelar från olika forskare med att inkludera människan 

vid översättning av övergripande mål till operativa mål, se tabell 15.  

 

Tabell 15: Fördelar med att inkludera människan vid översättning av övergri-

pande mål till operativa mål. 

Fördel Forskare 

Målen upplevs meningsfulla  Forsberg (2007) 
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Den operativa nivån intresseras Ukko et al. (2007b) 

Nödvändiga åtgärder skapas på mellanchefsnivå  Forsberg (2007) 

Bra idéer tas tillvara O’Dell och Grayson (1998) 

Prestationer hos medarbetarna höjs Ukko et al. (2009) 

Invändningar mot målen reduceras Gutierrez et al. (2015) 

En god inställning till målen främjas  Gutierrez et al. (2015) 

 

Respondenter ifrån alla nivåer i Företaget AB gav skäliga förslag på stödjande 

operativa mål till Företaget ABs övergripande mål. Föreslagna operativa mål ver-

kade även som lösningar till problem som framförts under intervjuer på Företaget 

AB. Till exempel så berättas det att bristande samarbete är ett av Företaget ABs 

största problem och att detta resulterat i att kvalitetsbrister medvetets släppts vi-

dare i flödet. För att åtgärda detta problem så föreslog en respondent att Företaget 

AB skulle upprätta mål för ökat samarbete mellan operatörer och tjänstemän. 

Detta skulle således kunna vara ett stödjande operativt mål för att nå det övergri-

pande mål med hög utlevererad kvalitet på produkter från Företaget AB. Genom 

att inkludera människan vid översättning av övergripande mål till operativa mål 

har företag därför, utöver fördelar nämnda i tabell 15, möjlighet att avvärja stora 

problem i företaget. 

5.2.3 Samband existerar 

Brandinger (2011) och Greve (2009) påtalar vikten av att operativa mål stödjer 

övergripande mål. Utifrån Företaget ABs övergripande och operativa mål så är det 

inte helt enkelt att urskilja vilka operativa mål som stödjer vilka övergripande 

mål. Därför är det inte bara angeläget att övergripande mål översätts till operativa 

mål, det är lika betydelsefullt att det inte existerar operativa mål som inte stöder 

något övergripande mål. Bergman och Klefsjö (2012) samt Latham och Locke 

(1979) håller med om att detta är en förutsättning för att kunna styra företagets 

handlingar i en gemensam riktning. 
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5.2.4 Samband visualiserade 

Ukko et al. (2007b) påtalar vikten av att medarbetarna inser att operativa mål har 

ett samband med övergripande mål. Dock visade det sig att medarbetarna på Före-

taget AB har mindre bra kännedom om Företaget ABs mål och sambandet mellan 

dessa. Bergman och Klefsjö (2012) och Latham och Locke (1979) är eniga om att 

det är viktigt att samtliga i företaget strävar åt samma håll. Det är därmed inte bara 

viktigt att medarbetare förstår att det existerar ett samband, först och främst behö-

ver medarbetarna känna till, åt vilket håll det ska strävas, vilka mål som finns. För 

att öka medvetenheten på Företaget AB och företag generellt så behöver det där-

för bli tydligt vilka mål som existerar och vilket samband det finns mellan över-

gripande och operativa mål. 

 

Det framkom under intervjuer att, efter att olika resultat visualiserats via grafer så 

ökade bland annat medvetenheten och engagemanget hos medarbetarna på Före-

taget AB. Ukko et al. (2009) håller med om att interaktiv kommunikation ökar 

prestationerna i företag. Tillika menar Maltz (2000) att diagram kan förbättra hur 

information uppfattas. Därför finns det anledning att tro, att det finns fördelar av 

att visualisera företags mål och samband mellan övergripande och operativa mål, 

ett exempel på detta ges i figur 6.  

 

 
Figur 6: Exempel på visuellt samband mellan övergripande och operativa mål, 

egen figur. 

 

Att grafiskt visa upp ett sambandsdiagram på en central plats för medarbetarna 

skulle sannolikt öka både medvetenheten om vilka mål företaget har, samt sam-

bandet mellan målen. I Företaget ABs fall skulle denna central plats kunna vara 
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Reducera 
ledtid 

Minska 
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användning 

Öka 
kompetens 
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intill tavlan för daglig styrning. Brandinger (2011) bedömer att prestationer ökas 

hos både individer och grupper då mål är tydliga. Med ett diagram enligt figur 6 

så blir det definitivt tydligt vilka mål som existerar samt vilka operativa mål som 

individer och grupper kan sträva efter för att påverka de övergripande målen. 

Dessutom kan antagligen ett sådant sambandsdiagram öka medarbetarna motivat-

ion till att uppnå målen, eftersom det visade sig att resultat i grafer även ökade 

tävlingsinstinkten hos medarbetarna på Företaget AB.  

5.3 Frågeställning 3: Vilka aspekter är väsentliga att 
beakta för hur mål ska mätas 

Väsentliga aspekter att beakta för hur mål ska mätas visade sig vara att mätningar 

relateras till tidigare mätningar, att det skapas förståelse om kundönskemål samt 

att dessa kundönskemål länkas till mätningarna och att människans påverkan har 

tagits i beaktande vid utformning av mätningar. De aspekter som återfinns i den 

preliminära metodiken, tabell 7, som det finns betydande stöd för i teorin har inte 

analyserats. Analys har utförts för nya aspekterna och då nyanser av existerande 

teori har påträffats. 

5.3.1 Skapa förståelse för kundönskemål och länka dessa till 

mätningar 

Eftersom Företaget ABs omsättning härstammar från Företaget ABs kunder så bör 

det vara viktigt för fallföretaget AB att kunderna är nöjda och återkommande. Ge-

nom att skapa förståelse i organisationer, att företags kunder är en förutsättning 

för företags överlevnad och att kunder är grundstenen till utbetalandet av löner, 

höjs förhoppningsvis motivationen bland företags anställda, att tillfredsställa kun-

ders önskemål.  

 

För att få återkommande kunder är det rimligen viktigt för företag att veta vad 

kunder värdesätter. Fallföretaget ABs kunder värdesätter bra leveransprecision, 

god kvalitet samt möjligheten till att göra sena ändringar (flexibilitet). Genom att 

skapa förståelse i hela organisationen om vad företagets kunder värdesätter så kan 
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företag eventuellt motivera enskilda medarbetare och företaget som helhet att till-

fredsställa just dessa krav ännu bättre. Bellgran och Säfsten (2005) håller med om 

att kundönskemål länkade till mätningar ger styrka till företaget. Företaget AB 

mäter idag leveransprecision och kvalitet, däremot hur ofta kunder har tillåtits 

göra sena ändringar (flexibilitet) är inget Företaget AB mäter. Genom att först och 

främst skapa förståelse i organisationen, att flexibilitet är ett av de tre viktigaste 

kraven Företaget ABs kunder har och därefter mäta hur ofta Företaget AB till-

fredsställer detta krav kan därför fördelar frambringas i Företaget AB. Fördelar i 

form av: 

o Ökad motivation bland medarbetare på Företaget AB, att utföra extraar-

bete för att tillfredsställa kunders krav om flexibilitet 

o Uppmärksammandet av hur väl Företaget AB tillfredsställer kundernas 

krav om flexibilitet, vilket är en förutsättning för att utvärdera om Företa-

get AB är i behov av förbättring av detta kundönskemål.  

5.3.2 Människans påverkan på mätningar  

Människans betydelse och inverkan på mätningar påträffades både i studerad litte-

ratur och i fallet. En analys av viktiga aspekter för att människan ska arbeta med 

mätningar på ett förmånligt sätt presenteras här nedan.  

Tydligt syfte och förståelse 

Mätningar som är relaterade till övergripande mål ger företag förutsättning att 

analysera och utvärdera hur väl det går för verksamheten. Det ger en indikation på 

att mätningar har en betydande roll för att förstå hur väl det går för företaget och 

dess kapacitet. Cocca och Alberti (2010) argumenterar för vikten av att syftet med 

mätningarna är tydliga. Det framgick under intervjuer att när syftet med mätningar 

inte var uppenbara så upplevdes mätningar som frustrerande och som bortkastad 

tid bland personalen. Eftersom det är människor med olika bakgrund och kunskap 

som ska ansvara samt genomföra mätningarna så bör det även var viktigt att det 

finns en grundläggande förståelse till varför mätningar genomförs. På fallföretaget 

AB var det påtagligt att det fanns en meningsskiljaktighet mellan anställda 

huruvida mätningar genomfördes eller inte. För att ge fler anställda kunskap om 
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mätningar kan företag förslagsvis ge en grundläggande introduktion, varför mät-

ningar genomförs och vad det kan generera på sikt för den enskilda anställda och 

företaget i stort. När de ansvariga väl förstår varför mätningarna ska utföras så kan 

kunskapen förmedlas vidare mellan medarbetare i teamet. 

Mätningar uppmuntrar till rätt beteende och skapar engagemang 

Mätningar ska gå i linje med de övergripande målen på företaget, däremot är detta 

inte så tydligt på fallföretaget AB. Många anställda på Företaget AB saknar kän-

nedom om att mätningarna bör vara länkade till de övergripande målen. Petersson 

et al. (2015) beskriver vikten av att mätningarna stödjer företagets övergripande 

mål. På Företaget AB uppstår det en viss frustration hos de anställda då syftet med 

mätningarna inte är uppenbara. För att på ett tydligt och pedagogiskt sätt förklara 

för medarbetarna hur mätningarna påverkar målen kan figur 6 kompletteras med 

hur målen mäts. Exempelvis att mäta antal ”direkt okej” från avdelningar kan leda 

till minskade kvalitetsfel. Målet kan i sin tur leda till ökad andel nöjda kunder, 

stärka företagets varumärke och öka vinstmarginalen. Mätningarnas påverkan blir 

därmed tydligt länkade till företagets övergripande mål. Andra mätningar som 

förslagsvis kan länkas till målen i figur 6 är: 

o Leveransprecision per vecka som mäter minskad tidsförsening. 

o Utbildningstimmar per år som mäter ökad kompetens. 

Allt detta har en direkt påverkan på de anställda i form av lön och fortsatt arbete, 

det bör finnas en angelägenhet att lyckas väl. Genom att sätta upp diagrammet, fi-

gur 6, väl synligt, skapar det förutsättningar för att förstå sambandet mellan mät-

ningar, operativa mål och övergripande mål.  

5.4 Frågeställning 4: Hur kan en metodik utformas 
Utifrån teorier beskrivna i kapitel 3 så upprättades en preliminär metodik enligt 

tabell sex och sju (sida 32-33). Analys enligt tidigare avsnitt i kapitel 5, bidrog till 

upptäckten av nya aspekter enligt tabell 16.  

 

 



   

 

55 

Tabell 16: Aspekter utöver innehållet i preliminär metodik, tillkomna efter analys 

Viktiga faktorer för att få fungerande övergripande och operativa mål: 

Övergripande mål för att avvärja 
stora problem på företaget 

Gemensam definition av mål 

Lagom många övergripande, mål, 
färre än 18 

Att fiktiva mål (påhittade och utan förankring 
med högre befattningar) inte existerar 

Hur övergripande mål kan översättas till operativa mål: 

Ansvarig för översättning  Samband existerar  Samband visualiserade  

Hur mål ska mätas: 

Skapa förståelse om kundönske-
mål 

Förståelse för mät-
ningar 

Mätningar skapar en-
gagemang 

 

Den preliminära metodiken enligt tabell 6 och 7 (sida 32-33) samt nya aspekter 

enligt tabell 16 utvecklade metodiken enligt figur 7. 
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Figur 7: Metodik för analys och förbättring av företags utformning av övergri-
pande och operativa mål, egen figur 

1.	  Nuläge	  

• 	  
	  

	  Insamling	  av	  hur	  det	  ser	  ut	  idag	  på	  företaget	  

2.	  Analys	  

•  	  
Analys	  av	  vad	  som	  kan	  förbä;ras	  med	  hänsyn	  <ll	  faktorer	  nedan:	  
	  
Fungerande	  övergripande	  och	   	   	  Översä<ning	  av	  övergripande	  	  
opera=va	  mål 	   	   	   	  mål	  =ll	  opera=va	  mål	  
-‐	  Mul=dimensionella	  övergripande	  mål: 	   	  -‐	  Ansvarig	  för	  översä<ning	  

	  -‐	  Mål	  länkade	  =ll	  framgångsfaktorer 	  -‐	  Samband	  existerar	  
	  -‐	  Mål	  för	  finansiellt	  och	  icke-‐finansiellt 	  -‐	  Förståelse	  för	  samband	  
	  -‐	  Mål	  som	  balanserar	  kostnad	  och	  	   	  -‐	  Samband	  visualiserade	  
	  	  	  kundvärde 	   	   	   	  -‐	  Människan	  inkluderad	  
	  -‐	  Mål	  för	  a<	  avvärja	  stora	  problem	   	  	  
	  -‐	  Mål	  för	  hållbarhet	  
	  -‐	  Mål	  för	  samhällsansvar 	   	   	  Hur	  mål	  görs	  mätbara	  
	  -‐	  Mål	  anpassade	  =ll	  vik=gaste	   	   	  -‐	  Mätningar	  relateras	  =ll	  =digare	  	  
	  	  	  intressenter	   	   	   	   	  	  	  mätningar	  

-‐	  Gemensam	  defini=on	  av	  mål 	   	   	  -‐	  Förståelse	  skapas	  =ll	  kundönskemål	  
-‐	  Gemensam	  syn	  på	  övergripande	  mål	  i 	   	  -‐	  Kundönskemål	  	  länkas	  =ll	  	  
	  	  ledningen 	   	   	   	   	  	  	  mätningar	  
-‐	  Lagom	  många	  övergripande	  mål,	  färre	  än	  18 	  -‐	  Människan	  tas	  i	  beaktande:	  
-‐	  Framåtsträvande	  mål 	   	   	   	   	  -‐	  Tydligt	  syRe	  med	  mätningar	  
-‐	  Människan	  tas	  i	  beaktande: 	   	   	   	  -‐	  Förståelse	  för	  mätningar	  

	  -‐	  Ansvarig	  för	  varje	  mål 	   	   	   	  -‐	  Mätningar	  uppmuntrar	  =ll	  
	  -‐	  Mo=verande	  mål 	   	   	   	  	  	  rä<	  beteende	  
	  -‐	  Accepterade	  mål 	   	   	   	  -‐	  Mätningar	  skapar	  	  
	  -‐	  Kommunicerade	  mål 	   	   	   	  	  	  engagemang	  
	  -‐	  Fik=va	  mål	  existerar	  ej	   	   	   	   	  -‐	  Mätningar	  är	  lä<a	  a<	  uSöra	  	  
	  -‐	  Tydliga	  mål 	   	   	   	   	  	  	  och	  analysera.	  
	  -‐	  Tidsbestämda	  mål 	   	   	   	  -‐	  Finns	  ansvarig	  för	  mätning	  och	  	  
	  -‐	  Mätbara	  mål 	   	   	   	   	  	  	  analys	  
	   	   	   	   	   	   	  -‐	  Nyckelpersoner	  stöder	  mätningar	  
	   	   	   	   	   	   	  -‐	  Mätningar	  kommuniceras	  på	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  e<	  bra	  sä<	  
	   	   	   	   	   	   	  -‐	  Mätningar	  är	  kopplade	  =ll	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  belöningar	  

3.	  Förbä<rings-‐	  
förslag	  

•  	  
Bidrag	  <ll	  företaget	  grundat	  i	  u@örd	  analys	  
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6 Slutsats  

I detta kapitel besvaras studiens syfte. Därtill presenteras studiens praktiska och 

teoretiska bidrag. Avslutningsvis så uppges rekommendationer för fortsatta meto-

dikstudier. 

 

Studiens syfte var att ta fram en metodik för analys och förbättring av företags ut-

formning av övergripande och operativa mål. Metodiken som tagits fram återges i 

figur 7, på sidan 56. Det förespråkade tillvägagångssättet i metodiken är att först 

inhämta nuläget på företaget, därefter analysera vad som kan förbättras med hän-

syn till specifika faktorer och slutligen att ge förbättringsförslag till företaget, ba-

serat på utförd analys.  

6.1 Teoretiskt bidrag 
Studiens teoretiska bidrag är en metodik för analys och förbättring av företags ut-

formning av övergripande och operativa mål, se figur 7. Ytterligare teoretiska bi-

drag finns inom metodiken återfinns i tabell 16. Den framtagna metodiken anses 

vara applicerbar på liknande företag, det vill säga kundorderstyrda, medelstora, 

tillverkande företag med en liten tillverkningsvolym.  

6.2 Praktiskt bidrag 
Det praktiska bidraget till Företaget AB är den framtagna metodiken som på ett 

användbart sätt beskriver vad som är väsentligt att beakta vid förbättring av Före-

taget ABs mål. Vidare ges Företaget AB en unik rapport, var konkreta förbätt-

ringsförslag presenteras i ett skiljt kapitel. I detta kapitel ges förslag på övergri-

pande och operativa mål som bedöms gynna Företaget AB som helhet. 

6.3 Vidare studier 
Först och främst behöver metodiken valideras och därmed tillämpas på ett eller 

flera kundorderstyrda, medelstora, tillverkande företag med liten tillverkningsvo-
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lym. Utifrån denna utvärdering bör det sedan tas beslut om metodiken är använd-

bar, om det finns ett värde med fortsatta metodikstudier.  
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A1 

Bilaga A 

Vill du vara anonym i den här intervjun?  

Är det okej att vi spelar in den här intervjun?  

Det som spelas in kommer endast vi lyssna på, ingen annan.  

 

Kan du uppge Namn och titel? 

Vilka övergripande mål finns på företaget? 

Vilka mål och nyckeltal finns på din avdelning? 

Hur ser planen ut för att nå dessa mål? 

Vilka uttalade mål och nyckeltal inom kvalitet på företaget och din avdelning? 

Vilka uttalade mål och nyckeltal inom flexibilitet på företaget och din avdelning? 

Vilka uttalade mål och nyckeltal för kostnader på företaget och din avdelning? 

Vilka uttalade mål och nyckeltal för leveransprecision på företaget och din avdel-

ning? 

Hur upplever ni nyttan med nyckeltalen 

Varför har de här övergripande målen och nyckeltalen valts? 

Hur såg processen ut för att välja dessa mål och nyckeltal? 

Hur får du målen kommunicerade till dig?  

Hur kommuniceras målen ut till samtliga anställda, både ledare och operatörer? 

Hur ser kundens krav ut för kvalitet? 

 

Hur ligger företaget ABs kvalitetsnivå i relation till konkurrenter och marknadens 

krav? 

Hur ser kunder krav ut för priser? 



   

 

A2 

Hur är företaget ABs prisnivå i relation till konkurrenter och marknadens krav? 

Hur ser kunders krav ut på leveransprecision? 

Hur är företaget ABs leveransprecision i relation till konkurrenter och marknadens 

krav? 

Hur ser kunders krav ut på leveranstid (från order till leverans)? 

Hur är företaget ABs leveranstid i relation till konkurrenter och marknadens krav? 

Hur ser kunders krav ut på flexibilitet? 

Hur är företaget ABs nivå på flexibilitet i relation till konkurrenter och mark-

nadens krav? 

 

Vad är digitaliserat av målen och det som mäts? 

Vilka problem ser du med de mål och nyckeltal som finns uppsatta idag? 

Kundtillfredsställelse är det något ni mäter? 

Vad tyckte du om den här intervjun?



 

C1 
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