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Sammanfattning 
Ett företags strategi handlar om att bygga en handlingsplan som ska lämna ett 

konkurrenskraftigt erbjudande till kunden. För att få strategin att fungera i hela företaget 

krävs dock en kommunikation av dessa mål både nedåt och uppåt inom företaget. En 

lösning för detta har ofta varit att utveckla nyckeltal som mäter de prestationer som 

krävs från avdelningarna för att de gemensamt ska arbeta gentemot strategin. I denna 

nedbrytning av strategin till nyckeltal har tidigare forskning uppmärksammat problem 

dylikt att strategin tappar kopplingen till nyckeltalen och att personalen inte vet hur man 

ska påverka nyckeltalen. Samtidigt har forskning visat att företag har problem att hitta 

en balans för de olika beslutsnivåerna inom företaget och vilka nyckeltal som kan passa 

för vilken nivå. Dessa beslutsnivåer är även något som blivit uppmärksammat inom 

strategiforskningen och att det är den operationella nivån som är avgörande för att 

lyckas med strategin. Det är där det dagliga arbetet utförs och där avgörs om strategin 

går att utföra tillräckligt bra för att lyckas. 

 

Denna studie har som mål att ta in både nedbrytningen av strategin och balansen av 

beslutsnivåer samt att identifiera vilka problem som kan uppstå när båda dessa 

infallsvinklar anammas i en nedbrytning av strategin till operationella nyckeltal. Detta 

leder in på frågeställningen: Vilka problem kan uppstå vid en nedbrytning från strategin 

till operationella nyckeltal och vad kan göras för att undvika dem? 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en nedbrytning av strategin till 

operationella nyckeltal går till. Detta för att framtagningen ska leda till en identifiering 

av vilka problem som kan uppstå i denna nedbrytning samt förslag på hur de kan 

undvikas. Studien ska även ha till syfte att designa nyckeltal som underlättar för en 

uppföljning och för att besvara vad personalen ska göra för att förbättra talet, det vill 

säga en kommunikation nedifrån och upp och vice versa. Detta för att undvika de 

tidigare nämnda kända problemen som kan uppstå. För att genomföra denna studie har 

empirisk data hämtats från Carlsberg Sverige AB (CSAB) där den operationella 

leveransplaneringsavdelningen idag står utan nyckeltal. CSAB har annars en strategi 

samt en välutvecklad nyckeltalsstruktur. För att kunna genomföra denna studie har vi 

med hjälp av tidigare forskning tagit fram en teoretisk referensram som ska underlätta 

för hur en nedbrytning går till och hur beslutsnivåer verkar tillsammans. Med stöd från 

teorin har intervjuer genomförts med personal och chefer för leveransplaneringen för att 

kunna utveckla nyckeltal och identifiera vilka problemen är som kan uppstå i 

nedbrytningen genom beslutsnivåerna inom CSAB.  

 

I studien har det visat sig att strategikunskapen på operationell nivå är bristfällig och att 

personalen inte ser sin koppling till strategin. Nyckeltalsstrukturen i beslutsnivåerna var 

vid en första anblick logiskt sammansatta men problematiken visade sig ligga i 

organisationsstrukturen. Leveransplaneringens plats i organisationen visade sig vara 

ineffektiv då det inte var möjligt att bryta ned strategin genom alla nivåer. Beslutsnivån 

över dem hade ingen logisk koppling till dem så nyckeltalskopplingen mellan dem gick 

inte att genomföra. De visade sig istället ha en stark koppling till en helt annan 

beslutsnivå i en annan funktion inom CSAB, vilken de även vände sig till i sitt 

uppföljningsarbete. Studiens slutsatser visade att organisationsstrukturen måste ses över 

innan en nedbrytning av strategin genomförs. Är inte avdelningar rätt placerade under 

respektive ansvarig beslutsnivå så kommer nyckeltalsstrukturen även misslyckas. En 

utbildning angående strategin kan även vara att föredra för både personal och chefer 

innan en nedbrytning påbörjas för att få ut ett så bra resultat som möjligt.  
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Företag skapar det värde de vill erbjuda kunden genom sin strategi. En strategi handlar 

om att utveckla en plan för att skydda sig mot hot, förbättra svagheter, utnyttja 

möjligheter och styrkor. Allt för att kunna finna en positionering som är 

konkurrenskraftig. (Porter, 1979, ss. 137-138) För att kunna skrida till verket med denna 

strategi krävs att ett antal aktiviteter inom företaget också fungerar. En strategi skapar 

ett värde som företaget ska tjäna pengar på medan den operationella verksamheten inom 

företaget möjliggör utförandet av de aktiviteter som krävs för att uppnå denna strategi. 

Det är hur effektivt dessa aktiviteter utförs som avgör hur mycket pengar företaget 

kommer att tjäna på sitt erbjudna värde, det vill säga på sin strategi. För att vara bättre 

än sina konkurrenter gäller det då, utöver att ha en värdeskapande strategi, att utföra 

aktiviteterna bättre. (Porter M. E., 1996, ss. 61-62) För att kunna utföra aktiviteterna 

bättre kan det vara fördelaktigt att kvantifiera dem och skapa nyckeltal, vilket möjliggör 

för företaget att utvärdera aktiviteternas prestation. 

 

Nyckeltal kan definieras som ett kvantifierbart mått på produktiviteten av en handling 

(Neely, Gregory, & Platts, 1995, s. 80). Nyckeltal används för att kunna mäta om 

företaget nått uppsatta mål, för att identifiera var något behöver förbättras och som 

underlag för beslut, för att nämna några exempel (Parker, 2000, s. 63). Det är viktigt att 

nyckeltal är samordnade med företagets översiktliga mål och strategier (Parker, 2000, s. 

64; Lohman, Fortuin, & Wouters, 2004, s. 284; Evans, 2004, s. 219), samtidigt som det 

är viktigt att varje avdelning inom företaget sköter sitt nyckeltalsarbete och 

synkroniseras med andra avdelningar (Griffis, Cooper, Goldsby, & Closs, 2004, ss. 95-

96). Ett mål är att nyckeltalen ska fungera som en förlängning av företagets strategi, 

något som dock i vissa fall inte fungerar (Bungay, 2011, s. 133; Holmberg, 2000, s. 

851). Företagets strategi är ofta komplex och omfattande vilket resulterar i att 

nyckeltalen, som ska vara kopplade till strategin, längre ner på operationella nivåer 

inom företaget ofta misslyckas med att svara på frågan: ”Vad ska jag göra för att uppnå 

företagsmålen?”. (Bungay, 2011, s. 133) Företaget har i dessa fall misslyckats med att 

bryta ned företagsstrategierna till nyckeltal som fungerar hela vägen ned i företaget.  

 

I större företag följer mängden av kontroll och beslut ofta en ordning där de delas in i 

den fallande ordningen strategisk, taktisk och operationell beslutsnivå. Skillnaden 

mellan kategorierna går att beskriva med olika ansvarsområden. Strategisk beslutsnivå, 

är på högsta nivå inom företaget och är direkt kopplat till omfattande strategier och 

framtagandet av dem, exempelvis finansiella mål. Taktisk beslutsnivå hanteras av chefer 

underställda de strategiska cheferna och har till uppgift att utse avgörande nyckeltal för 

att uppnå de strategiska målen för sina avdelningar. Sist kommer den operationella 

beslutsnivån, som svarar till den taktiska, där det dagliga arbetet sker. (Gunasekaran, 

Patel, & McGaughey, 2004, s. 335) Inom nyckeltalsstruktur finns en liknande nivåskala, 

det finns nyckeltal som är mer anpassade för en strategisk, taktisk eller operationell 

beslutsnivå. Beroende på vilken mängd av kontroll eller vilka beslut en chef får ta så 

kommer denne eftertrakta en viss typ av nyckeltal för att kunna utföra sitt arbete 

tillfredsställande. Personer med beslutsfattning på strategisk nivå kommer att eftertrakta 

nyckeltal som är av strategisk art; exempelvis finansiella mått såsom vinst- och 

bruttomarginal. (Gunasekaran, Patel, & McGaughey, 2004) Ju lägre vi faller i 
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hierarkinivåerna desto mer specificerade nyckeltal kommer att behövas. (Gunasekaran, 

Patel, & McGaughey, 2004, s. 335) Ett problem som kan uppstå här är att om 

beslutsnivån inte passar ihop med det valda nyckeltalet så kommer utvärderingen av 

prestationerna, som är syftet med nyckeltal, att misslyckas för att relevant information 

inte samlas in.  (Lohman, Fortuin, & Wouters, 2004, s. 269). Detta kunde Lohman, 

Fortuin, & Wouters (2004, s. 284) konstatera var ett problem när de i sin studie 

undersökte nyckeltalsdesign hos Nike. Där fann de att litteraturen angående 

nyckeltalsdesign huvudsakligen fokuserade på nyckeltal för företagsledningen och det 

fanns ett behov av hjälpmedel som skulle kunna koordinera företagets 

nyckeltalsstruktur. Detta när avsaknaden av struktur medförde att talen inte mätte 

relevant information eller inte återfanns hos rätt person i företagsnivåerna. (Lohman, 

Fortuin, & Wouters, 2004) Ett annat problem är nedbrytningen av strategin ner till 

nyckeltal på lägre beslutsnivåer som i vissa fall misslyckas. På vägen ned i hierarkin 

tappar nyckeltalen sin koppling till strategin eller går i stöpet när det kommer till att 

besvara vad den operationella personalen ska utföra för insatser för att uppnå målen. 

Målet med en nedbrytning av strategi till nyckeltal är att skapa en plan som fungerar 

genom hela företaget, både uppifrån och ned och nerifrån och upp i organisationen 

(Bungay, 2011, s. 134) (Holmberg, 2000, s. 851) Problem uppstår när nyckeltal inte har 

någon koppling till övergripande strategi eller mål. Detta problem blev Griffis et.al. 

(2004) medvetna om i sin studie där 306 chefer inom olika industrier i Nordamerika 

svarade på hur de jobbar med nyckeltal. Studien visade på att somliga använder 

nyckeltal men de är inte kopplade till de övergripande målen, vilket leder till att 

företaget kanske inte styr mot sitt mål. (Griffis, Cooper, Goldsby, & Closs, 2004, s. 102; 

111) 

 

För att kunna ta fram nyckeltal krävs en nedbrytning som i sina steg involverar 

företagsstrategier och mål, eventuella existerande nyckeltal samt anställda vid den 

berörda avdelningen. Nedbrytningen ska identifiera vilka delar av företaget som är 

avgörande för framgång och för möjligheterna att nå sina uppsatta mål, även kallat 

performance drivers. (Neely et al., 2002, s. 96) Denna identifiering är något som även 

Kaplan & Norton (1996, ss. 3-4) tidigt var inne på i sitt arbete med balanced scorecard.  

Målet med en sådan identifiering är enligt dessa författare att i slutändan finna passande 

nyckeltal som möjliggör en kvantifiering av dessa avgörande faktorer av företaget. 

Samtidigt som nyckeltal ska gripa an till ett företags strategi så är det viktigt att ge talen 

välstrukturerade egenskaper efter att de har identifierats. De ska vara tydliga och enkla i 

beskrivningen om hur en anställd på operationell nivå kan påverka talet. Det måste med 

andra ord finnas tydliga definitioner om nyckeltalets uppbyggnad och hur den anställde 

ska utföra sitt arbete för att uppnå ett bättre resultat. (Neely et al., Designing 

performance measures: a structured approach, 1997, ss. 1135-1136) De operationella 

nyckeltalens egenskaper möjliggör för anställda vid separata avdelningar att få 

definierat vad exakt de som individer eller avdelningar kan göra för att förbättra sitt tal, 

som senare knyter an till företagets strategi (Evans, 2004, s. 219). Detta innebär att efter 

att ha identifierat en performance driver måste nyckeltalet designas med egenskaper 

som ger möjlighet för dem det berör att förstå talet och förbättra dess resultat. 

Operationella nyckeltal har inte tidigare prioriterats, då nyckeltal tidigare betraktats vara 

något för chefer på högre beslutsnivåer, men har nu börjat bli en allt viktigare fråga 

(Wouters, 2009, s. 65). 

 

Det har visat sig att balansen mellan strategiska, taktiska och operationella nyckeltal är 

en brist hos vissa företag trots att det kan vara avgörande för framgång. Bristen leder till 
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att nyckeltalen inte är anpassade för den aktuella beslutsnivån. (Gunasekaran, Patel, & 

Tirtiroglu, 2001, ss. 72-73) Det vill säga att talen inte är optimerade för de aktiviteter 

beslutsnivån behöver ta beslut inom, som tidigare nämnt. De operationella nyckeltalen i 

denna balans är nödvändiga för att kunna kommunicera översiktliga strategier på lägre 

nivåer i företag då behovet på denna nivå ligger i mer specifika och detaljerade tal 

anpassade för just dessa beslutsnivåer inom företaget (Lohman, Fortuin, & Wouters, 

2004, s. 270). Det finns behov av vidare forskning inom ämnet för hur nedbrytningen av 

nyckeltal från strategi till slutgiltiga operationella nyckeltal går till och hur problem i 

nedbrytningen kan undvikas. Det är tidigare känt att normala problem är att nyckeltalen 

tappar kopplingen till strategin, att företagen mäter fel saker, att beslutsnivåerna får 

tillgång till fel nyckeltal och att talen inte besvarar vad de ska göra för att förbättra 

resultatet (Bungay, 2011, s. 133; Holmberg, 2000, ss. 851-852; Gunasekaran, Patel, & 

McGaughey, 2004, s. 335).  När nyckeltal länge har haft en fokusering på strategisk 

beslutsnivå och nu när den operationella nivån börjar bli allt mer uppmärksammad står 

dessa problem i centrum för en ny beslutsnivå (Wouters, 2009, ss. 64-65). Vid en 

nedbrytning av strategin genom alla beslutsnivåer, hela vägen ned till operationell nivå, 

går det inte att isolera ovan nämnda problem som respektive författare delvis har gjort. 

Det vill säga att forskningen ofta har isolerat antingen själva nedbrytningen av strategi 

eller isolerat designen av nyckeltalsstrykturen och dess nivåer. Därav finns en saknad av 

en metodik som både tar in vetskapen om att det existerar nivåer i företag med olika 

behov och att en strategi måste brytas ned genom dessa. Det gäller att identifiera vad 

som kan ligga till grund för och orsaka problem för detta mer omfattande 

nedbrytningsarbete, anamma beslutsnivåer, strategi och nyckeltal. Det vill säga vilka 

problem som kan vara gemensamma för nedbrytningen av strategin hela vägen ned 

genom alla beslutsnivåer och hela företaget.  

 

För att kunna utföra denna studie kommer empiriska data från ett fallföretag att 

behövas. Ett fallföretag som innehar de aktuella beslutsnivåerna, har en existerande 

strategi och befinner sig i en situation där en operationell avdelning eller funktion står 

utan nyckeltal och koppling till strategin. Detta för att kunna genomföra en nedbrytning 

av strategin till operationella nyckeltal och genom denna nedbrytning identifiera 

faktorer som kan leda till problem. Utefter dessa preferenser kommer datainsamlingen 

att ske på Carlsberg Sverige AB:s (CSAB) leveransplanering. Leveransplaneringen på 

CSAB har till uppgift att planera de dagliga transporterna av dryck ut till kunder; vilka 

beställningar som ska köras ut av vilken lastbil och av vilken chaufför. Det finns idag 

inga specifika operationella nyckeltal för leveransplaneringen på CSAB. Det existerar 

dock en övergripande strategi inom företaget, samt nyckeltal som existerar på flertalet 

andra avdelningar på både taktiska och operationella beslutsnivåer. Denna situation 

passar studien då målet är att bryta ned en existerande strategi till operationella 

nyckeltal. De data som kommer att inhämtas kommer att kunna leverera ett resultat som 

till viss del inte enbart är en lösning för CSAB när största fokus ligger på nedbrytningen 

och inte på leveransplaneringen i sig. CSAB är mest troligt inte ensamma om att 

kontrollera en stor organisation där enstaka operationella avdelningar står utan 

nyckeltal. Nyckeltalsarbetet har inte nått hela vägen ned i detta fall och det är just detta 

många företag misslyckas med (Bungay, 2011, s. 133; Holmberg, 2000, s. 851; Evans, 

2004, s. 219) Detta leder in denna studie på följande problemformulering: 

 

 

 Vilka problem kan uppstå vid en nedbrytning från strategi till operationella 

nyckeltal och vad kan göras för att undvika dem? 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom att ta fram nyckeltal undersöka hur en nedbrytning 

från ett företags strategi till operationella nyckeltal går till samt att genom detta 

identifiera de faktorer som kan leda till problem för hela nedbrytningsarbetet. Vidare 

ska även studien ha till syfte att undersöka hur nyckeltal ska designas för att minimera 

risker för problem och få dem att fungera operationellt. Designen ska även möjliggöra 

en uppföljnings- och åtgärdsprocess av nyckeltalen. Utgångspunkten är på grund av 

detta företag som är stora nog att ha en organisationsstruktur indelad i strategiska, 

taktiska och operationella beslutsnivåer. Studien ska omfatta en undersökning av hur 

rätt mätfaktorer identifieras för att skapa nyckeltal, det vill säga identifiera performance 

drivers. 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig gällande beslutsstrukturen hos företag. Studien har endast 

tagit i beaktning företag som innehar minst en strategisk, taktisk och operationell 

beslutsnivå. Studiens resultat ska vara överförbart till företag som har dessa olika nivåer 

där beslut- och kontrollansvaret är indelat, detta för att en nedbrytning av nyckeltal ska 

vara möjlig.   
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2. Studiens teoretiska utgångspunkter 
 
2.1 Varför vi valde detta ämne 

Intresset och kunskapen för de företagsekonomiska ämnena har för oss vuxit fram under 

vår utbildning Handel- och logistikprogrammet vid Umeå universitet. Under denna 

utbildning fick vi möjligheten att under år 2010 praktisera hos valfritt företag i tio 

veckor och det var då första kontakten med CSAB togs. Tomas fick chansen att göra sin 

praktik på CSAB:s kontor i Bromma. I och med denna erfarenhet och tillgång till 

kontaktpersoner såg vi möjligheten att söka oss till dem när det blev dags att skriva vårt 

examensarbete ett år senare. Vi kontaktade dem och de ansåg att det fanns ett behov för 

något sådant vid kontoret i Falkenberg. Ämnet som studien kommer att behandla visade 

sig vara ett ömsesidigt intresseområde och är något som både passar oss ur akademisk 

synpunkt och CSAB. 

 

 

2.2 Vår förförståelse 

Vår teoretiska förförståelse kommer i hög grad från Handelshögskolan vid Umeå 

universitet och dess utbildning Handel- och logistikprogrammet. Utbildningen har givit 

en bred teoretisk bakgrund inom ekonomiämnen med flertalet kurser, casestudier samt 

gästföreläsningar. Vi anser att denna förförståelse och kunskap kommer att kunna 

medföra ett bättre analytiskt och kritiskt tänkande kring företagsekonomiska frågor. 

Denna teoretiska förförståelse kan anses vara nödvändig för att kunna finna 

meningsfullhet i det ämnet och den information studien behandlar (Hartman, 2004, s. 

191). 

 

En erfarenhet som Tomas bär med sig är att han tidigare har praktiserat inom logistik på 

CSAB i Bromma. Denna erfarenhet har medfört en insyn i organisationen och kunskap 

om hur företaget fungerar övergripande när det kommer till organisationsstruktur och 

arbetsmetodik. En stor del av praktiken utgjordes av närvarande vid chefsmöten, vilket 

gav en inblick i företagskulturen i stort. Det specifika praktikämnet som då studerades 

kom dock inte i direkt kontakt med denna studies ämne, då det är två skilda avdelningar 

på två olika orter. Inte heller var framtagning av nyckeltal en del av praktikuppgiften. 

Förförståelse hanterar bland annat kunskapen om beteenden och hur denna 

trosföreställning om hur ett visst beteende fungerar kan leda till påverkningar i 

tolkningarna av information (Hartman, 2004, s. 191). I praktikfallet kan det då tänkas 

leva kvar en viss förförståelse angående hur CSAB:s organisation fungerar, vilka 

lösningar som eftertraktas och hur de normalt styr företaget. Det vill säga att en kunskap 

finns angående hur denna studies resultat skulle kunna optimeras för CSAB:s 

företagskultur. Denna påverkan är dock något som vi ska försöka behandla med 

försiktighet då önskade lösningar för CSAB inte nödvändigtvis är lika med de bästa 

lösningarna. Precis som det tidigare beskrivna problemet att företag använder nyckeltal 

men de använder inte nyckeltal som är kopplade till mål eller strategi. Resultaten 

angående vilka problem som kan uppstå i en nedbrytning av strategi till operationella 

nyckeltal ska även till viss del kunna passa andra företag, att resultatet ska kunna 

fungera som en vägledning angående vilka problem som eventuellt kan uppstå. Dock 

går det inte utesluta att lösningen till viss del blir skräddarsydd för CSAB när det är 

deras strategi som fallstudien utgår ifrån. Förförståelsen om CSAB tänkas vara 

fördelaktig när en viss kunskap finns angående var vi ska söka data som kan tänkas 

behövas och vilka personer vi ska prata med.  
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2.3 Hur vi ser på kunskap 

Denna studie har som mål att kunna bidra med en slutsats som bygger på tillförlitlig 

kunskap baserat på en rationell analys. Med det menas att de resultat som presenteras i 

denna studie till stor del är en produkt av den studerade empirin. Strategin som 

behandlas kommer dock att samlas in genom dokumentform, precis som den är 

presenterad för anställda inom CSAB. Strategin finns tillgänglig på deras intranät och är 

även exponerad i korridorer och kontor i form av en tavla på väggen. Strategin samlas in 

på detta vis för att i en framtagning av nyckeltal ingår inte en framtagning av strategi. 

Därför är det endast viktigt för oss att analysera den utifrån om den utser aktiviteter som 

senare kan leda till skapandet av nyckeltal, det vill säga om strategin är nedbrytbar. Den 

studerade empirin är granskad kritiskt och det som är av intresse är fakta som kan leda 

till, eller påverka nedbrytningen av nyckeltalen. Dessa fakta kommer till stor del samlas 

in genom intervjuer och därför går det att argumentera för att den blir aningen subjektiv. 

För att den insamlade informationen inte ska få en allt för subjektiv form kommer vi att 

med hjälp av de teoretiska modellerna avgöra om informationen behandlar det 

frågeställningen vill besvara eller inte. Den subjektiva informationen kommer leda till 

att denna fallstudie kommer mynna ut i ett resultat som till stor del är en lösning för 

CSAB, även om vi har som ett delmål att kunna leverera några slutsatser som går 

utanför företagsrekommendationer. Det som gör denna fallstudie möjlig är att CSAB 

representerar ett vanligt företag som innehar en strategi, olika beslutsnivåer och ett mål 

att jobba med strategi och nyckeltal inom hela företaget. Det som dock leder till att 

resultatet till stor del är anpassat för CSAB är att deras företagsstrategi är unik, den går 

inte att generalisera till andra företag. Vidare representerar de en besluts- och 

kontrolluppbyggnad som går att se i andra företag. Det går att argumentera för att 

storleken på företaget begränsar överförbarheten ännu mer. En nedbrytning av denna 

omfattning med dessa beslutsnivåer kräver ett relativt stort företag. Att koppla strategin 

mellan dessa beslutsnivåer är ett problem som många företag kämpar med, vilket går att 

läsa i problembakgrunden. CSAB passar bra som fallföretag för att undersöka detta 

problem. 

 

Vi medvetna om att i själva framtagningen av nyckeltalen kommer subjektiv 

information att behandlas. De anställda kommer berätta vad de anser är bra nyckeltal 

eller bra aktiviteter att mäta. Denna subjektiva information kommer kritiskt granskas i 

jämförelse med teorierna och finna ett svar på var problemen kan ligga och om 

nyckeltalet fungerar i praktiken. Även om information är subjektiv går det med hjälp av 

teorin avgöra om den är funktionell för framtagning av nyckeltal eller inte och på så vis 

användas eller avfärdas. Det finns kriterier som måste uppfyllas för att ett nyckeltal ska 

vara ett funktionellt nyckeltal. Därför genomgår dessa fakta en analys med hjälp av 

teorin. Trots stödet av teorin som kan avgöra om subjektiv information kommer kunna 

användas eller inte i nedbrytning och framtagning av nyckeltal så går det inte att 

utesluta vår egen påverkan i tolkningen mellan information och teori.  Den subjektiva 

synen på kunskap kallas hermeneutik och det är den kunskapssyn som kommer att ligga 

till grund för denna studie när den subjektiva informationen vi samlar in inte kommer 

kunna konverteras till ett helt objektivt eller generaliserbart resultat. Positivismen, som 

är motsatsen, vill uppnå säkert vetande genom empirisk prövning. Tolkningar, känslor 

och värderingar är inget som kan skapa ett säkert vetande när det baseras på subjektiva 

bedömningar (Wallén, 1996, ss. 26-27). Därför blir denna studie genom sina intervjuer 

mer subjektiv än objektiv.    
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Denna fallstudie handlar om att skapa förståelse för vad CSAB anser är deras problem 

och genomgå en framtagning av nyckeltal med stöd från forskning och i denna 

framtagning identifiera vad som kan skapa problem på vägen. Det går att argumentera 

för att en strategi är subjektiv och att denna studie då utgår ifrån att dessa subjektiva 

skapelser kommer resultera i aningen subjektiva bedömningar som till stor del fungerar 

bäst för fallföretaget. I exemplet strategi finns det ett antal kriterier, som vi senare 

kommer att ta upp genom Porter (1979, s. 137; 1996, s. 64), som gör att det blir just en 

strategi. Sedan är det upp till företaget att göra egna, kanske mer subjektiva, strategier 

utefter dessa kriterier. Det finns i denna studie en teoretisk referensram som bidrar med 

tillräckligt mycket vetenskaplig forskning för att vi ska kunna jämföra den med empirin 

och på så vis skapa ett vetenskapligt bidrag. De aktiviteter vi vill identifiera är även 

”hårda tal”, det vill säga fysiska aktiviteter som utförs med kroppen och inte ”mjuka tal” 

dylikt trivsel på jobbet som har en mer emotionell anknytning. Det kan tänkas att 

”mjuka tal” kan behövas mätas på olika vis beroende på arbetsplats och inte beroende 

på strategi.  

 

 

2.4 Det valda angreppssättet 

Denna studie kommer att basera sina resultat på en analys mellan teori och empiri. 

Redan existerande teorier och forskning inom ämnet nyckeltal kommer att spela en 

central roll för att forma hur studien går till väga för att undersöka leveransplaneringen 

på CSAB. Genom att se över forskningen inom nyckeltal kommer studien att ta fram en 

teoretisk referensram som behandlar hur nyckeltal kan tas fram generellt och designas. 

Vi kommer sedan utifrån det vi redan vet genom teorin utveckla frågor vi kommer att 

ställa till urvalet. Dessa frågor har till syfte att fylla den lucka i forskningen som 

teoriramen inte kunde besvara, själva nedbrytningen av strategin hela vägen till 

operationell nivå. Empirin kommer att jämföras med teorin för att fylla denna lucka. 

Detta leder in studien i ett deduktivt angreppssätt, där förhållande mellan teori och 

empiri granskas (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Eftersom nyckeltal är ett ämne som 

behandlats rikligt inom forskning så är den deduktiva ansatsen mer passande än den 

induktiva. Denna studies syfte är att ta redan existerande teorier och forskningsresultat 

och pröva dem inom ett nytt område. En deduktiv ansats medför en högre sannolikhet 

för säker kunskap när teorierna tidigare är testade och säkerställda.  

 

 

2.5 Hur undersökningen ska genomföras 

Som många forskningsresultat och teorier visar på, exempelvis Wouters (2009, s. 75) 

och Lohman et al. (2004, s. 271), så är det viktigt att involvera de anställda i 

framtagningen av nyckeltal. Detta för att få ta del av den existerande erfarenheten och 

med hjälp av den experimentera och intervjua sig fram till ett förhoppningsvis lyckat 

resultat. För att anamma detta blir det i denna studie nödvändigt att använda sig av en 

kvalitativ intervjumetodik. Ett annat argument till valet av kvalitativ studie är att vi 

behöver mer omfattande svar än en enkät skulle resultera i. De svar vi söker i denna 

studie kring nyckeltal och dess nedbrytning är svåra att passa in i graderingsskalor. 

Skulle en kvantitativ enkät användas skulle vi på förhand behöva veta svarsalternativ 

och det är svårt i denna studie. Detta då nyckeltalen och problemen som kan uppkomma 

vid en framtagning av dem ska identifieras genom en jämförelse av teorier och 

intervjuer. En kvantitativ metod skulle självklart vara möjlig men vi anser att fördelarna 

för en kvalitativ kraftigt överväger de för en kvantitativ. För att kunna få ut tillräckligt 

mycket användbar data ur de kvalitativa intervjuerna kommer det bli nödvändigt att 
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göra dem semi-strukturerade. Semi-strukturerade intervjuer tillåter en större flexibilitet 

kring intervjufrågor och teman, det är på så vis möjligt att ställa följdfrågor samt att föra 

en djupare diskussion om nödvändigt (Bryman & Bell, 2005, s. 363). Genom denna 

metodik kommer studien att kunna närma sig en identifiering av de avgörande 

aktiviteterna, det vill säga performance drivers.  

 

Normen inom kvalitativ forskning är att den ofta söker erhålla en förståelse för en 

grupps eller individs värderingar (Hartman, 2004, s. 273). Denna studie använder 

intervjuerna för att identifiera olika faktorer för att senare kunna använda dessa i en 

analys (Wallén, 1996, s. 74). I detta fall är en förståelse för värderingar inom den 

intervjuade gruppen intressant då det hjälper oss finna kunskap angående de 

problemfaktorer som kan uppstå vid en nedbrytning. Men det måste även tilläggas att 

inom teorin för nyckeltal bör vi som författare hålla oss kritiska och ta stöd av vår 

teorimall då enbart värderingar hos de anställda inte går att skapa varken en nedbrytning 

eller några faktiska nyckeltal utifrån. 

 

Därför blir det upp till oss att genomgå en framtagning av nyckeltal med hjälp av ett 

antal vetenskapliga teorier och därigenom identifiera vilka hinder som kan uppstå på 

vägen ned från strategi till operationell beslutsnivå. Men vägen dit handlar inte om att 

ställa frågor som direkt ska besvara vilka problemen är som kan uppstå. Det är vi som 

författare som har till uppgift att med hjälp av teorin göra intervjuer som ska ta fram 

nyckeltal genom att undersöka vad som är bäst att mäta i de anställdas arbetsaktiviteter. 

I samband med detta ska vi sedan identifiera vad som kan hindra oss från att ta fram 

dessa nyckeltal, vilka faktorer som kan förhindra genomförandet eller försämra 

resultatet. Till vår hjälp för att uppnå denna identifiering har vi den teoretiska 

referensramen och detta ska ske med hjälp av den deduktiva ansatsen. Studien utgår 

även ifrån ett perspektiv där både personal och chefer är intressanta för intervjuer, men 

studiens slutsats och resultat kommer vara mest intressant ur ett chefsperspektiv. Detta 

för att eventuella problem med framtagning av nyckeltal, hantering av beslutsnivåer och 

uppföljningsprocesser är ämnen för chefer. 

 

 

2.6 De valda teorierna 

För att kunna genomföra en nedbrytning från strategi till operationella nyckeltal och 

identifiera problem som kan uppstå så krävs det från start att det finns en strategi och att 

det är möjligt att bryta ned den. Det måste vara möjligt att genom strategin kunna utse 

aktiviteter som ska göras för att uppfylla strategin. En strategi som inte uppfyller detta 

och till uppbyggnaden liknar mer en vision kommer inte vara möjlig att bryta ned till 

nyckeltal. En vision handlar om vad man vill uppnå (Businessdictionary, 2011) och är 

därmed inte en strategi. Porter (1996) tar upp hur en strategi ska byggas upp och vad 

den ska innehålla samt beskriver att det är utifrån strategin de aktiviteter som kommer 

vara avgörande för konkurrenskraften utses. Eftersom målet med denna studie är att 

kunna bryta ned strategin och kvantifiera avgörande aktiviteter så är det viktigt att från 

start utgå från detta. 
 

Teorin angående strategiska, taktiska och operationella nyckeltal och sina respektive 

beslutsnivåer är relevant för att kunna särskilja vad som är viktigt på olika nivåer inom 

ett företag. Samt ska teorin förklara för läsaren hur beslutsnivåer byggs upp och hänger 

samman. För att studien ska kunna nå sitt mål och bryta ned en strategi till operationella 

nyckeltal gäller det att veta hur den operationella beslutsnivån fungerar och vilken 
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koppling den har till övriga nivåer. Precis som tidigare beskrivet är det mellan dessa 

nivåer nedbrytningen av strategin ibland misslyckas, då nyckeltalen tappar sin koppling 

till den ursprungliga strategin. Detta är något denna studie ska försöka förhindra och då 

gäller det att binda ihop alla nivåer och förstå hur de hänger ihop.  

 

I själva framtagandet av nyckeltal är val av variabel-teorin viktig för att kunna 

möjliggöra en identifiering av vilka aktiviteter som är mest avgörande för resultatet i 

personalens arbete. Med hjälp av denna teori är det möjligt att, precis som Porter (1996) 

beskrev det, ta ut de aktiviteter som är avgörande för att förverkliga strategin och bryta 

ned dessa till varje operationell avdelning. Det vill säga att ge en beskrivning av vad 

som är viktigt i varje individs dagliga arbete för att jobba mot strategin och hur de kan 

se sin koppling till helheten. Vidare behandlar teorikapitlet designen av nyckeltalet och 

denna teori är viktig för att kunna bryta ned strategin till nyckeltal som fungerar i 

praktiken; ett tal som är pedagogiskt. Behandlat i teorikapitlet är även att företag bör se 

över andra existerande nyckeltal inom företaget innan de tar fram nya. Detta fyller en 

viktig roll i studien då de operationella nyckeltalen strategin ska landa i inte får mäta 

aktiviteter som redan mäts på någon annan avdelning. Det är viktigt för att undvika 

dubbelarbete inom ett företag eller att en effektivisering av en aktivitet görs på två håll 

och medför två helt olika inriktningar. Detta är nödvändigt i studien för att kunna skaffa 

sig en bild av nyckeltalsstrukturens helhet i ett företag.  

 

Slutligen fyller uppföljnings- och åtgärdsprocessteorierna en viktig roll i studien då ett 

nyckeltals syfte är att bära ut en strategi på operationell nivå. Dessa teorier skapar en 

möjlighet för kommunikation nerifrån operationell beslutsnivå och upp till strategisk. 

Detta gör det möjligt för företaget att se om de är effektiva på de aktiviteter som 

strategin kräver, om så inte är fallet krävs en åtgärd. Denna teoris koppling till själva 

nedbrytningen är att det krävs nyckeltal som den operationella avdelningen själva kan 

hantera i stor utsträckning med uppföljning och åtgärd, att den mätta aktivitetens 

huvudansvar ligger under avdelningen. 

 

 

2.7 Källkritik  

Den mest citerade författaren i denna studie är Andy Neely med sina fyra verk, vilka 

han är huvudförfattare till men inte ensam. Andy Neely är en erkänd författare inom 

nyckeltalsämnet som väldigt många andra författare valt att hänvisa till. Hans egna 

studier är från sent 90-tal till tidigt 2000-tal men referenserna till hans verk går att finna 

i studier skrivna senare än så. Författare såsom Marc Wouters och Clemens Lohman, 

som vi använt frekvent i studien, hänvisar exempelvis båda till Neelys verk. Vi anser att 

vi täckt av och läst den litteratur som känns relevant för vår studie. Vi är medvetna om 

att Neelys verk som sagt är 9-15 år gamla men detta anser vi inte vara något problem då 

vi stödjer upp argument och forskningsluckor med nyare verk. 

 

Vad som dock inte har samma omfattande stöd i nya forskningsresultat i denna studie är 

diskussioner kring strategifrågorna. Vi har till stor del använt oss av Michael Porters 

verk som är 15-32 år gamla. Porter har dock skrivit många uppmärksammade rapporter 

inom strategiämnet och är en välkänd forskare och författare. Det råder inget tvivel om 

trovärdigheten i att använda Porter som källa när hans verk genom åren blivit citerade i 

vida kretsar.  
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När det kommer till de behandlade ämnena i vår studie går det att säga att en brist i de 

artiklar vi läst är att de utgår från att strategin alltid finns där och att den alltid är möjlig 

att koppla nyckeltalen till. Denna självklarhet tog vi inte för givet i vår studie och därför 

tog vi in Porter som en analys av själva strategin, för att täcka denna lucka. Porter bidrar 

med vad det är i strategin som är mätbart och går att skapa nyckeltal av, så att 

nedbrytningen verkligen startar från strategin.   
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3. Teoretisk referensram 
 
 

3.1 Vad är en strategi? 

För att ett företag ska kunna skaffa sig en konkurrenskraftig positionering krävs en 

strategi som erbjuder ett värde till kunden som denne är villig att betala pengar för. 

Enligt Porter (1996, ss. 61-62) så har företag på senare år börjat blanda strategi med 

operationell effektivitet, de blandar alltså strategin med management. Dessa två begrepp 

är dock inte samma sak, den operationella effektiviteten är endast ett verktyg för att 

kunna utföra sin strategi så effektivt som möjligt. De aktiviteter som sker på 

operationell nivå ska genomföras så bra som möjligt för att företaget ska kunna tjäna 

pengar på sin strategi. Dessa aktiviteter kan exempelvis utgöras av produktion, ledtider, 

lagerhantering osv. Beroende på vald strategi kommer de viktiga operationella 

aktiviteterna att vara olika. (Porter M. E., 1996, ss. 61-62)  

 

En strategi måste utgöras av ett erbjudande som skiljer sig från konkurrenternas. Detta 

kan göras genom att erbjuda något unikt eller något som är bättre på något vis än de 

andras. (Porter M. E., 1996, s. 64) Här talar Porter (1979, s. 137) om fem stycken 

faktorer som alla har en inverkan på hur unikt företagets erbjudande kan bli, om 

erbjudandet kan vara lönsamt även för företaget och hur strategin då bör formas utefter 

dessa faktorer. De fem faktorer som utgör grunden för strategin är hotet för en 

konkurrent att göra entré på företagets marknad, förhandlingsstyrkan hos köpare och 

leverantörer, hotet av substitutprodukter och slutligen företagets skicklighet att 

manövrera bland sina konkurrenter (Porter, 1979, s. 137). Med att manövrera bland sina 

konkurrenter menas att kunna hantera priskrig, produktintroduktioner, marknadsföring 

och så vidare. (Porter, 1979, s. 142). Med hjälp av dessa faktorer kan ett företag 

identifiera sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot. När allt detta är identifierat kan 

de bygga en strategi som framhöver så starka komparativa fördelar som möjligt och 

positionerar  företaget på ett konkurrenskraftigt sätt. (Porter, 1979, s. 143)  

 

Den utvecklade strategin kan delas in i två delar: konkurrensstrategi och 

företagsstrategi. Konkurrensstrategi är strategin som styr förmågan att uppnå 

komparativa fördelar i varje produktkategori. Sedan är det upp till företagsstrategin att 

finna en väg att kunna hantera och sammankoppla alla dessa delar och kategorier. 

(Porter, 1987, s. 43) Med hjälp av denna hantering går det att främja inbördes 

samarbeten i de olika kategorierna. Målet är att finna delar som kan skapa synergi 

genom att dela kunskaper eller aktiviteter inom företaget, allt för att uppnå ännu mer 

komparativa fördelar. (Porter, 1987, s. 58) En perfekt strategi innehållande båda de 

beskrivna delarna har inga starka konkurrenter, det är de mindre produktkategorierna 

som har sina respektive konkurrenter. Strategin ska vara diversifierad från 

konkurrenterna och ha tillräckligt starka komparativa fördelar. (Porter, 1987, s. 44) 

 

Denna beskrivning av de fem faktorerna, identifieringen av dem och uppbyggnaden av 

strategin kan kopplas tillbaka till den ovan beskrivna hanteringen av den operationella 

effektiviteten. Den operationella effektivitetens roll är inte beskriven inom ramarna av 

strategin, strategin utser endast de aktiviteter som kan vara avgörande för strategin. Det 

är senare upptill den operationella verksamheten att vara så effektiva som möjligt och 

genomföra de utnämnda aktiviteterna bättre, billigare och snabbare. Strategin utser vad 

företaget ska göra och den operationella verksamheten gör det möjligt att tjäna pengar 

på denna strategi. På grund av detta är det för denna studie viktigt att från strategin 
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kunna utse vilka de avgörande aktiviteterna är. För att kunna skapa operationell 

effektivitet gäller det att identifiera dessa aktiviteter och skapa en arbetsstruktur som 

kan följa upp och utvärdera prestationen inom aktiviteterna. Är det inte möjligt att utse 

några aktiviteter ur en strategi är det inte heller möjligt att hitta några aktiviteter att 

skapa nyckeltal utifrån, som dessutom ska vara kopplade till strategin. Neely, Gregory, 

& Platts (1995, s. 80) definierar nyckeltal som ett kvantifierbart mått på effektiviteten 

av en handling och det är just vad som kan krävas för att uppnå operationell effektivitet, 

att kvantifiera aktiviteterna. Ett exempel på hur detta skulle kunna gå till kan tas ifrån 

IKEAs lite äldre strategi. Från deras strategi att hålla låga tillverkningskostnader går det 

att utse aktiviteter som 100 % användande av långsiktiga leverantörer och designers 

fokuserar på tillverkningskostnad. Vidare kan från deras strategi att kunden själv ska ta 

varor direkt från lager aktiviteter såsom hög lagertillgänglighet och lite golvpersonal att 

utse. (Porter, 1996, s. 71) Dessa aktiviteter går sedan att mäta med hjälp av nyckeltal, då 

exempelvis tillgången av vara på lager är fullt möjlig att mäta precis som alla de andra. 

På detta vis skapas nyckeltal som mäter aktiviteter som är direkt kopplade till strategin.  

 

Vad Porter uppnådde med sin forskning var att han skapade ett välkänt resultat 

angående innehållet i en strategi. Med innehåll i detta sammanhang menas exempelvis 

de fem faktorerna som hjälper till att skapa en konkurrenskraftig strategi. Denna 

forskning är något som än i dag är aktuell och den har hjälpt till att skapa teorin kring 

hur en strategi bör se ut och formas. Vad istället denna uppsats ämnar bidra med är att 

bryta ned strategin till nyckeltal, hela vägen från strategisk nivå, vidare ner genom 

taktisk och slutligen landa i operationell nivå. Att alltså undersöka huruvida, i detta fall, 

CSAB:s strategi är lämpad för en nedbrytning.  

 
 

3.2 Varför nyckeltal, vad kan de göra? 

Alla organisationer mäter prestationer på ett eller annat sätt och nyckeltal är ett viktigt 

hjälpmedel för dem när det kommer till beslutsfattande. Anledningen till att 

organisationer använder sig av nyckeltal varierar från företag till företag men några 

generella anledningar är att det hjälper dem att identifiera eventuella problemområden, 

ger dem en bra, faktabaserad grund inför beslut, urskiljer framgång samt att bekräfta det 

de anat eller avslöja det de inte visste. Om nyckeltalen används effektivt och väl så blir 

de ett enkelt, praktiskt sätt för alla inblandade på företaget att få en kontinuerlig 

uppdatering och utvärdering av arbetet som utförs. (Parker, 2000) Nyckeltal ger en ökad 

kontroll och hjälper till att kommunicera företagets strategi. I och med detta är det ett 

hjälpmedel främst för företagsledningen men kan också användas för att motivera 

operationella chefer och hjälpa dem att förbättra sin del av verksamheten. Strukturen 

och definitionerna av nyckeltalen konkretiserar företagets strategier och guidar på så 

sätt alla dess mellanchefer i deras handlande. (Wouters, 2009, s. 65) 

 

 

3.3 Strategiska, taktiska och operationella beslutsnivåer 

För att denna studie ska kunna nå sitt syfte och besvara sin frågeställning är det av 

intresse att klargöra skillnaden mellan strategiska, taktiska och operationella 

beslutsnivåer. Detta för att ta i beaktning vad som skiljer dem åt, vad som är viktigt i de 

olika kategorierna och hur de relaterar till varandra. 

 

Dessa nivåer kan särskiljas bäst genom att förklaras med olika ansvarsområden. Den 

strategiska beslutsnivån är ansvarsområdet högst i besluts- och kontrollhierarkin som 
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oftast täcker av framtagandet av företagets strategi och nyckeltal för sin egen nivå. 

Dessa nyckeltal ligger oftast under de högsta chefernas beslutsområde, exempelvis 

styrelse eller ledning. (Gunasekaran, Patel, & McGaughey, 2004, s. 335) Ett exempel på 

ett strategiskt nyckeltal är ofta finansiella nyckeltal som knyter an till lönsamheten, det 

vill säga mått på om den valda strategin är lönsam eller inte. Exempelvis vinst- och 

bruttomarginal. Människor på denna beslutsnivå är med andra ord dem som tar beslut 

angående finansiella satsningar, så därför blir dessa nyckeltal strategiska nyckeltal.  

 

De taktiska nyckeltalen har som mål att behandlas på mellanchefsnivå. Denna 

beslutsnivå har som uppdrag att utse eller tilldelas specifika nyckeltal som är avgörande 

för att uppnå den utnämnda strategin och för att sedan bryta ned dessa till den 

operationella verksamheten, det vill säga personalen under den ansvariga taktiska 

personen. (Gunasekaran, Patel, & McGaughey, 2004, ss. 335-336) Ett exempel på 

denna nivå, för att bygga vidare på de finansiella marginalerna, skulle kunna vara ett 

företags produktionsenhet. Här sitter en taktisk beslutsnivå som tar beslut angående 

produktionsfrågor, därför passar nyckeltal dylikt råvarukostnad per tillverkad enhet och 

träffsäkerhet i att tillverka enligt efterfrågan på just denna nivå. Tal som har brutits ned 

från de strategiska vinst- och bruttomarginalerna. Ökar råvarukostnaden är det troligt att 

marginalerna sjunker, allt annat lika. Dessa tal och människor är dock underställda den 

strategiska nivån och har till uppgift att bära företagets strategi vidare. Taktisk 

beslutsnivå har ofta flertalet operationella avdelningar under sig. I detta exempel ovan 

går det tänka sig att produktionsenheten har flertalet olika produktionsavdelningar under 

sig som tillverkar olika produkter.  

 

Sist i beslutsnivåerna är den operationella verksamheten som hanterar det dagliga 

arbetet. Vanligtvis är det arbetsledare eller anställda som hanterar nyckeltal anpassade 

för denna nivå. Talen som utvecklas för denna nivå ska bära ut dagliga arbetsinsatser 

som ska knyta an till strategin och i många fall agera som en förlängning av både 

strategin och de existerande taktiska nyckeltalen. (Gunasekaran, Patel, & McGaughey, 

2004, s. 335) För att bygga vidare på det exemplet från tidigare skulle ett operationellt 

nyckeltal kunna vara arbetstimmar per tillverkad enhet. Den operationella chefen kan då 

avgöra om han har tillräckligt hög bemanning med den personal han har för att leva upp 

till efterfrågan samtidigt som antalet timmar per enhet påverkar de finansiella 

marginalerna. Kopplingen finns hela vägen upp igen till strategisk beslutsnivå. 

Nyckeltalen som kommer tas fram i denna studie är operationella nyckeltal anpassade 

för en leveransplanering, som innehar en operationell beslutsnivå. För att kunna göra en 

nedbrytning från strategin är det dock nödvändigt att knyta an till strategiska och 

taktiska nyckeltal som redan existerar.  

 

Gunasekaran et al. (2004) gjorde en enkätundersökning på 21 olika branschföretag som 

hade en sak gemensamt, de hade alla ett eget logistikflöde. Ett resultat som de kom fram 

till är att nyckeltal har en stor påverkan på effektiviteten i ett logistikflöde och därför tar 

de fram olika nyckeltal som kan passa vid olika nivåer inom företaget och vid olika 

enheter inom logistikflödet. Vad de i denna studie dock inte tar hänsyn till är 

företagsstrategin och dess koppling i framtagningen av dessa nyckeltal som ska passa in 

på de olika nivåerna. Det är bland annat detta denna fallstudie på CSAB söker ett svar 

på.   

 

Beslutsnivåerna hänger ihop i ett kretslopp som illustreras bäst med en bild, se figur 1. 
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Kretsloppet är en sammanhängande kontroll av organisationens strategier som även 

kontrollerar prestationerna. Varje beslutsnivå svarar mot den ovanstående och om 

utvärderingen visar att mätningen inte är tillfredställande så bestämmer den ovanstående 

om en åtgärd som den underordnade måste svara på. (Lohman, Fortuin, & Wouters, 

2004, s. 269) Exempelvis så utvärderar den taktiska beslutsnivån resultatet från den 

operationella och om resultatet från den operationella inte skulle vara tillfredställande 

utfärdar den taktiska en åtgärd som den operationella får agera på.  
 
Det är i detta kretslopp de flesta misstag görs inom nyckeltalsbyggande. Vanliga sådana 

misstag är att nyckeltal på lägre nivå inte svarar till högre översiktliga nyckeltal eller 

strategier, att nyckeltalen inte mäter relevant information eller att någon nivå saknas. 

(Holmberg, 2000, ss. 851-852) Det är av största vikt att finna en balans i kretsloppet och 

en klassificering av nyckeltalen enligt denna beskrivning (Gunasekaran, Patel, & 

Tirtiroglu, 2001, ss. 72-73). 
 

 

3.4 Framtagande av nyckeltal 

I litteraturen går det att finna två olika ämnen inom framtagande av nyckeltal, det är vad 

som generellt gör en bra design av ett nyckeltal och hur man går tillväga för att finna ett 

bra nyckeltal att mäta. Det vill säga att den första beskriver vilka egenskaper som gör ett 

nyckeltal bra, oavsett vilken variabel man mäter, och den andra sköter framtagandet av 

denna variabel. (Neely et al., 2000; Neely et al., 1997) Exempelvis skulle ett företag 

kunna komma fram till att kundnöjdhet skulle vara perfekt för dem att mäta enligt teorin 

hur man går tillväga för att finna passande nyckeltal. Om företaget sedan skulle lägga 

fram detta tal dåligt och ingen förstår hur det mäts, redovisas eller hur anställda ska 

påverka det, då är det ändå misslyckat på grund av fel egenskaper och fel design. Båda 

dessa perspektiv kommer att användas i denna studie då den har för avsikt att gå igenom 

denna nedbrytning, ta fram nyckeltal, och på vägen identifiera vilka problem och hinder 

som kan uppstå.   

 

Det är viktigt att under ett framtagande av nyckeltal involvera de anställda (Lohman, 

Fortuin, & Wouters, 2004, s. 271), detta för att ta vara på deras kunskap och erfarenhet i 

arbetet samt för att kunna blanda detta med nya tankar och implikationer. (Wouters, 

2009, s. 75) De anställda på operationell nivå är de som i slutändan ska bära ut 

företagets strategier och möjliggöra för organisationen att uppnå sina mål, vilket innebär 

att det är viktigt att ta in den information och kunskap de besitter. För att framtagandet 

av nyckeltalen ska kunna resultera i en konkret plan av aktiviteter som gör detta 

Figur 1: Sammankoppling av beslutsnivåer 
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genomförbart måste de anställda få en insikt i vad syftet med strategierna är och i vilken 

situation företaget befinner sig. De måste vara medvetna om vad strategin är och vad 

företaget vill uppnå, annars kanske inte nyckeltalen kommer att kunna få en lika bra 

effekt. Det är även erfarenheterna på denna operationella nivå som har bäst insikt i vilka 

aktiviteter som kan vara viktiga för att uppnå målen när väl syftet med nyckeltalen är 

kommunicerat (Bungay, 2011, s. 135). Det vill säga att erfarenheten om aktiviteterna på 

den operationella nivån kan vara avgörande för att finna passande mätbara nyckeltal.  

 

 

3.4.1 Val av nyckeltal 

Neely et al. (2002) diskuterar utgångspunkter vid val av nyckeltal där stor vikt läggs vid 

att översätta företagets strategier och mål till nyckeltal. Denna teori fokuserar förutom 

detta även på att identifiera vad det är som driver arbetsprestationen inom den 

undersökta avdelningen, vilka faktorer som har störst påverkan på resultatet och ökar 

värdet mest. Det är detta som tidigare i studien benämnts som performance drivers och 

en identifikation av dessa faktorer skapar en utgångspunkt för framtagandet av 

nyckeltal. Neely et al. (2002) förespråkar att företag ska se över vilka mål och strategier 

de har för att senare bryta ned dessa till nyckeltal. (Neely et al., 2002, ss. 15-18) Det är i 

denna nedbrytning företaget ibland tappar fokus längs vägen och kopplingen till 

strategin faller bort (Bungay, 2011, s. 133). Den komplexa och övergripande strategin 

resulterar då i nyckeltal som inte besvarar frågan angående vad de anställda på lägre 

nivåer faktiskt ska utföra för aktivitet för att uppnå målen och koppla sitt arbete till 

företagets strategi (Bungay, 2011, ss. 133-135).  Vad denna teori dock inte besvarar är 

företagets nyckeltalsarbete i helhet. Enskilda avdelningar kan med denna metodik 

tillåtas att utveckla nyckeltal som de tycker är passande för just sin avdelning men de 

kopplar inte dessa till företaget i helhet och dess arbetsmetodik med nyckeltal. Existerar 

dessa individuellt utvecklade nyckeltal på många olika nivåer eller avdelningar inom ett 

företag finns det en risk att de styr åt olika håll och strategin inte efterföljs. (Holmberg, 

2000, s. 851) Även om det är en avdelning denna studie berör är det av vikt att se över 

avdelningens omgivning och se hur andra delar av företaget arbetar. Detta för att 

eliminera dubbelarbete och för att nyckeltalen ska passa in i övriga företagets 

arbetsmetodik. Detta diskuteras ytterligare senare, i delkapitel 3.4.3. I nedbrytningen 

måste fokus ligga på att identifiera de avgörande aktiviteter som möjliggör för den 

operationella nivån att jobba mot uppsatta mål. Samtidigt måste även nyckeltalen, som 

är ett resultat av de identifierade avgörande aktiviteterna, fungera som en förlängning av 

företagets strategi, de anställda måste veta vad de jobbar mot och varför (Bungay, 2011, 

ss. 134-135). Därför är det av vikt att i denna framtagning slå fast syftet med 

nyckeltalen, det vill säga kopplingen till strategin, för att kunna avgöra vilka nyckeltal 

som är av vikt och för att kunna få en förståelse för vad det är de anställda jobbar för 

och hur de ska göra det.  

 

Den nedbrytning Neely et al. (2002) förespråkar är att slå fast de övergripande 

strategierna och målen för att senare kunna använda sig av dessa för att identifiera vilka 

aktiviteter nedåt i företagsnivåerna som är avgörande för dessa strategier och mål. 

(Neely et al., 2002, ss. 15-18) Bungay (2011) bygger vidare på detta och lägger en 

större vikt vid att slå fast syftet med denna nedbrytning av strategi till nyckeltal för de 

anställda. Bungay (2001) behandlar det faktum att en nedbrytning i vissa fall misslyckas 

med den kritiska punkten att kommunicera hur de anställda ska arbeta mot målen och 

varför. Nyckeltalens syfte är att vara en förlängning av företagets strategi och eftersom 

strategin ofta är komplex och övergripande gäller det att skapa en konkret plan som kan 
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besvara hur och varför de ska jobba med dessa nyckeltal. Nedbrytningen, ifråga om 

innehåll av eventuella aktiviteter och möjliga nyckeltal, kan vara unik för varje 

avdelning eller anställd men själva tillvägagångssättet att bryta ned aktiviteter till 

nyckeltal är detsamma, oberoende av avdelning. Det gäller att identifiera rätt avgörande 

aktivitet för varje fall samtidigt som kopplingen till strategin inte går förlorad. (Bungay, 

2011, ss. 133-135) Något som denna teori kan tänkas missa är att även om innehållet för 

varje avdelning kan tänkas vara unikt så måste ändå arbetet med nyckeltalen vara likt 

för att tillåta en uppföljning av dem som går uppåt i hierarkin. Denna teori tar inte i 

beaktning att nyckeltalsuppbyggnad i vissa fall kan vara likt organisationsstruktur, att 

allt måste sammanstråla uppåt i hierarkin för att kunna följas upp på bästa möjliga vis. 

Även unika nyckeltal måste passa in i organisationen. Med hjälp av dessa nedbrytningar 

ska nyckeltalen skapa ett kommunikationsverktyg för strategin som genomflödar 

företaget både från topp till botten och från botten till toppen.  

 

Detta är en metod lik den Kaplan & Norton (1996, ss. 3-4) använde i sitt kända arbete 

om balanced scorecard, där även de talade om att översätta vision och strategi till mer 

mätbara och genomförbara handlingar.  Precis som Neely et al. (2002) så utgår Kaplan 

& Norton (1996) från att identifiera vad de kallar performance drivers, vilket kan 

överstättas som ovan beskrivet; de aktiviteter som har störst påverkan på 

prestationsresultatet. Med dessa aktiviteter identifierade går det att skapa nyckeltal för 

dem. (Kaplan & Norton, 2000) Dessa teorier belyser vikten av att finna de avgörande 

performance drivers som har störst utslag på resultatet i den aktuella avdelningen. Vad 

dock Kaplan & Norton inte fokuserade lika mycket på var själva designen av 

nyckeltalen och hur de ska struktureras för att uppnå sitt syfte. Det vill säga att skapa ett 

nyckeltal som kommunicerar sitt syfte enkelt och pedagogiskt. Många forskare är dock 

ense om att för att kunna uppnå denna identifikation av de avgörande aktiviteterna som 

ska leda till framtagandet av nyckeltal kan det vara avgörande att involvera de anställda 

för att lyckas (Wouters, 2009, s. 75; Lohman, Fortuin, & Wouters, 2004, s. 271; 

Bungay, 2011, s. 137). När dessa är identifierade går teorin in på det andra tidigare 

nämnda ämnet; egenskaperna hos nyckeltalet, själva designen.  

 

Vad ovan nämnda författare har gemensamt är att de bidrar med en pusselbit var till 

denna studie. Neely et al. (2000; 2002) bidrar med sitt omdiskuterade forskningsresultat 

angående en framtagningsmetodik av nyckeltal där performance drivers ligger i fokus. 

Bungay (2011) bidrar med hur strategin ska rullas ut i hela företaget och hur det ska 

mätas och följas upp. Slutligen tar Lohman et al. (2004) in beslutsnivåerna inom 

nyckeltalsuppbyggnaden. Vad denna fallstudie gör är att den tar in alla dessa pusselbitar 

och undersöker hur resultatet blir om allt ovanstående slås ihop. Att ta strategin, 

identifiera performance drivers på varje beslutsnivå och bryta ned strategin ända ned till 

den operationella nivån. Nyckeltal ska falla i en logisk men hierarkisk ordning utan att 

tappa kopplingen till strategin.  

 

 

3.4.2 Design av nyckeltalet 

Efter dessa avgörande aktiviteter (performance drivers) är identifierade gäller det att ge 

dessa nyckeltal den design de behöver för att kunna fungera i den operationella 

verksamheten. För att ett nyckeltal ska kunna fungera i praktiken måste det bland annat 

vara tydligt definierat och lätt att förstå för de anställda. Det ska finnas tydliga mål med 

nyckeltalet samt en klarhet i hur arbetet ska utföras för att påverka det till ett bättre 

resultat samt motivera till prestationer som leder till denna förbättring. Det ska relatera 
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till övergripande strategier men samtidigt vara kontrollerat av avdelningen ensamt eller i 

samarbete med en annan avdelning. För många intressenter kan avleda fokus och 

intresse från att arbeta för en förbättring. De anställda ska kunna förstå syftet bakom 

nyckeltalet, varför det är viktigt och hur det hänger ihop med den övergripande strategin 

för företaget. (Neely et al., 2002; Neely et al., 1997, ss. 1137)  

 

För att få dessa egenskaper för nyckeltalet på plats och för att kunna bygga den önskade 

designen på nyckeltalet har Neely et al., (1997, s. 1138) tagit fram frågor som måste 

vara besvarade för att nyckeltalet ska kunna kvalificeras som bra. Dessa kriterier är 

avgörande för hur bra nyckeltalet kommer att fungera praktiskt i verksamheten. 
 

 Förklaring 

Measure Titel på nyckeltalet 

Purpose Syftet, varför det är viktigt och vad ska uppnås. 

Relates to Reletera till ett företagsmål eller strategi. 

Target Målet med nyckeltalet, ex: 95% leveranssäkerhet.  

Formula Den matematiska formeln, hur nyckeltalet mäts. 

Frequency Frekvensen på mätningen. 

Who measures? Den ansvariga personen för mätningen. 

Source of data Var datan hämtas in för mätningen. 

Who acts on the data? Person(er) som är ansvarig(a) för nyckeltalet. 

What do they do? Den prestation som förbättrar resultatet. 

Notes and comments Eventuella relevanta tillägg. 

 

 

 

 

Detta ramverk kan ses som något som gynnar både anställda och chefer. Det är en 

motivation till prestationsförbättring och acceptans när anställda har fått vara med och ta 

fram nyckeltal (Wouters, 2009, s. 75) samt ett styrmedel för chefer på den operationella 

nivån (Lohman, Fortuin, & Wouters, 2004, s. 269). Detta ramverk kommer att vara av 

hög relevans för studien när det kommer till att definiera och beskriva hur ett nyckeltal 

är uppbyggt, för att skapa dess design. Målet är att det bara genom att läsa detta 

dokument ska gå att skapa en tydlig uppfattning om det framtagna nyckeltalet. 

Ramverket ska även ligga till grund för chefer. Informationen som dokumentet ger om 

ett nyckeltal möjliggör en smidigare utvärdering och uppföljning när chefer och 

anställda direkt kan se vem som påverkar talet, vad det påverkar och hur det gör det.  

 

För att kunna besvara om nedbrytningen av strategin till valda nyckeltal kommer att 

vara framgångsrik måste frågorna angående design från tabell 1 vara besvarade. Genom 

att ställa sig dessa frågor i framtagningen av ett specifikt nyckeltal går det att ta reda på 

om nyckeltalet saknar något eller eventuellt, om alla frågor i tabell 1 inte är möjliga att 

besvara, inte fungerar. (Neely et al., 1997, s. 1141). Det är genom dessa frågor möjligt 

att avgöra om strategin är kopplad till nyckeltalet. Det är även möjligt att utläsa syftet 

med mätningen och hur den påverkade personalen ska göra för att arbeta mot företagets 

strategi. Det ska fungera som en översättning från komplex och övergripande strategi 

till en handlingsplan för praktiskt utförande som ska besvara vad som ska göras och 

varför (Bungay, 2011, ss. 133-134). För att nyckeltalen ska fungera måste de anställda 

ha accepterat dessa och om talen inte blir använda på grund av en låg acceptans är de 

Tabell 1: Ramverk för ett väldesignat nyckeltal (Neely et al., 1997, ss. 1136-1140) 
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inte funktionella. Det måste även vara möjligt att senare implementera dessa nyckeltal. 

Det kan i detta skede uppstå barriärer för implementering, exempel på detta kan vara 

svårighet att samla in trovärdig data. (Neely et al., 2002, s. 127) För att få nyckeltalen 

accepterade är det viktigt att, utöver den tidigare nämnda involveringen av anställda, 

kommunicera ut klara mål och visioner med nyckeltalen, vad de ska användas till och 

varför (Wouters, 2009, s. 75). Acceptansen av nyckeltalen för de anställda på denna 

studies fallföretag kommer som tidigare nämnt förhoppningsvis förbättras genom att de 

är med i framtagningen av nyckeltalen.  

 

Slutligen gäller det att använda dessa tal för att driva på arbetsprestationen. Här handlar 

det om att skapa ett arbetssätt kring nyckeltalen som möjliggör framtida utvärderingar 

och uppföljningar av arbetsprestationer och hur väl nyckeltalet fungerar (Neely et al., 

2002, s. 137).  

 

 

3.4.3 Se över andra nyckeltal 

I nedbrytningen av nyckeltal är det viktigt att även se till andra avdelningar och 

funktioner inom det aktuella företaget. Ett vanligt problem är att framtagningen stirrar 

sig blind på enbart det undersökta området, där nyckeltal ska framtas. Sker inte en 

överblick över avdelnings- och funktionsgränser kan de framtagna nyckeltalen resultera 

i en korrelation med andra existerande nyckeltal. Avdelningar och funktioner sitter då 

delvis och mäter samma variabler då nyckeltalen har en relation till varandra. Det kan i 

somliga fall även vara en så pass stark relation mellan olika nyckeltal att det kan ses 

som dubbelarbete att mäta dem på två olika ställen. Dessa andra, redan existerande 

nyckeltal, måste identifieras och tas med i framtagningen för att kunna finna passande 

nyckeltal som resulterar i en optimal mätning. (Cai, Xiao, & Liu, 2009, s. 515) 

 

Det finns ett antal vanliga relationer mellan nyckeltal och det är parallella, sekventiella 

och sammankopplade. Parallella nyckeltal är inte beroende av varandra, de sker 

parallellt och mäter olika saker, de har ingen relation till varandra. Sekventiella 

nyckeltal hanterar ofta ett orsak-verkansamband där nyckeltalen mäter aktiviteter som 

sker i följd av varandra. Ett exempel på detta kan vara om bruttomarginalen mäts tätt 

följd av vinstmarginalen. Om en förbättring skulle ske av det förstnämnda är det högst 

troligt att även det sistnämnda ökar när det mäts i steget efter. Slutligen finns det även 

de nyckeltal som är sammankopplade, som har en stark korrelation och ofta mäter näst 

intill samma aktivitet. Ett exempel här kan vara produktionsflexibilitet och 

logistikflödets flexibilitet. (Cai, Xiao, & Liu, 2009, s. 516) Detta kommer vara av vikt 

för denna studie för att det redan idag finns existerande nyckeltal på fallföretaget inom 

andra avdelningar och studien har som mål att i högsta grad bryta ned strategin till 

operationella nyckeltal som inte resulterar i ett dubbelarbete.  

 

 

3.5 Uppföljnings- och åtgärdsprocessen för nyckeltal 

Tidigare beskrivet i detta kapitel är de olika beslutsnivåerna; strategiska, taktiska och 

operationella. Det är även beskrivet hur en nedbrytning för att ta fram nyckeltal skulle 

kunna gå till och vilka egenskaper som möjliggör att de kan få full önskad effekt på 

företaget samt hur de ska fungera som en förlängning av företagets strategi. Ytterligare 

en viktig aspekt inom nyckeltalsämnet är att passa in dessa tal så att chefer och 

ansvariga personer kan bära ut dessa nya sätt att arbeta. Att kunna anpassa talen till 

organisationen och hur de ska användas samt designa en modell för uppföljning och 
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åtgärder. En sådan modell är avgörande för att åstadkomma önskad kommunikation 

både uppifrån och ned samt nedifrån och upp.  Slutligen är även detta skede avgörande 

för att de nya nyckeltalen ska bli accepterade av personalen och att de ska känna att 

denna arbetsmetod lönar sig. (Lohman, Fortuin, & Wouters, 2004, ss. 267-269) Denna 

teori är av vikt för denna studie då den möjliggör en förlängning av designen. Med hjälp 

av denna teori kommer en praktisk arbetsmodell gå att skapa för att kunna generera 

nyckeltal som även passar in i företagets personal- och chefsstruktur. För att ett 

nyckeltal ska vara passande måste det nämligen även passa in i företagets infrastruktur.  

 

En grund att utgå ifrån i denna uppföljningsteori är följande modell från Lohman, 

Ortuin, & Wouters (2004, ss. 269).  

 

 

 
 

 

 

Figur 2 liknar tidigare modell beskriven i figur 1 där skillnaden mellan strategiska, 

taktiska och operationella beslutsnivåer jämfördes. Skillnaden mellan modellerna är 

dock att denna modell inte endast ska utgöra en beskrivning av hur strukturen av nivåer 

gärna ska se ut. Syftet med denna är att även lägga till hur nyckeltal ska fungera som ett 

styrkort för chefer. Eftersom ändamålet med nyckeltal är att de ska fungera som en 

förlängning av företagets strategi är det av vikt att designa nyckeltal som möjliggör en 

kommunikation inom företaget. En kommunikation som går både uppifrån strategin ned 

till den operationella verksamheten men även från den operationella verksamheten upp 

till den strategiska nivån för att kunna utvärdera arbetet som sker på lägre nivåer inom 

företaget.  

 

Informationsprocessen måste få en design där all information flyter enligt modellen, 

detta på grund av att om viktig information skulle falla utanför eller inte utvärderas 

kommer nyckeltalen inte få önskad effekt och arbetet görs i onödan. Det är även viktigt 

att ansvariga personer för nyckeltalen ser till att det praktiska arbetet kring nyckeltalen 

utförs i likhet med det önskade, att personalen har anammat arbetsmetoden och 

accepterat nyckeltalen. För att optimera detta arbete gäller det att mätinformationen som 

går från operationell nivå och uppåt i företagets nivåer utvärderas. Det är därför viktigt 

att det i denna högre nivå finns utnämnda personer och åtgärder som kan påverka 

resultatet av nyckeltalen till det bättre. (Lohman, Fortuin, & Wouters, 2004, ss. 269-

270) Det ska finnas kompetens angående hur strategierna eller målen med nyckeltalen 

eventuellt behöver läggas om eller bytas ut beroende på hur de lyckas. Ett 

välstrukturerat nyckeltal som inte har en utvärderingsmodell eller ansvariga för det 

Figur 2: Informationskontrollsprocess (Lohman, Fortuin, & Wouters, 2004, s. 269) 
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kommer att misslyckas. (Lohman, Fortuin, & Wouters, 2004, ss. 270-271) Att skapa en 

företagsstruktur där en utvärdering, uppföljning och bevakning av nyckeltalen är viktigt 

efter att de har identifierats och designats. Detta är något som även andra forskare 

stödjer (Cai, Xiao, & Liu, 2009; Bourne et al., 2000). 

 

I denna informationskontrollsprocess kan det även tänkas ingå implikationer angående 

chefshanteringen av tid och resurser kring nyckeltalen. För att få dessa nyckeltal att 

fungera i praktiken så måste de få ta tid och utrymme, framförallt måste det finnas 

planerad tid då talen och dess resultat diskuteras personal och chef emellan. Detsamma 

gäller hur informationen rent praktiskt ska skickas mellan nivåerna i företaget. 

(Wouters, 2009, s. 75) När det kommer till att ge tid åt nyckeltalen kan det vara 

fördelaktigt att ha schemalagda uppföljningsmöten på både personal- och chefsnivå 

(Lohman, Fortuin, & Wouters, 2004, s. 280).  

 

Målet med denna teori är att, efter att ha funnit vad som ska mätas och strukturerat 

nyckeltal för det, även ta fram en infrastruktur för informationsflödet. 

Informationsflödet är viktigt för att kunna få önskad uppdatering, uppföljning och 

åtgärd på nyckeltalen.  

 

 

3.6 Den teoretiska referensramens sammankoppling 

I figur 3 nedan visualiseras hur denna studie kommer att använda den beskrivna 

teoretiska referensramen. Varje vald del i teorikapitlet är en del av en större modell som 

denna studie kommer att utgå ifrån i angreppssättet. Först handlar det om att finna de 

övergripande strategierna som tagits fram av personer på strategisk nivå. Sedan handlar 

det om att bryta ned dessa strategier och bestämma vad som ska mätas genom nyckeltal. 

Vidare ska dessa nyckeltal tilldelas sina egna egenskaper och beskrivningar som är 

nödvändiga för att det ska bli lätt för de anställda att förstå samt för att det ska finnas en 

logisk förklaring till varför det mäts. Slutligen är det även av vikt att skapa en 

uppföljningsstruktur för nyckeltalet som passar in i organisationen. I denna infrastruktur 

går uppföljningar och åtgärder angående nyckeltalen mellan främst operationell och 

taktisk beslutsnivå, samt i vissa särskilda fall till strategisk om något måste ändras. 

 

 
 

 
Figur 3: Den teoretiska referensramen 
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Figur 4: CSAB:s distributionsnät 

4.  Praktiskt tillvägagångssätt  
 

I följande kapitel kommer det att redovisas hur studien har gått tillväga för att samla in 

det data som är nödvändig för att besvara frågeställningen. Det kommer även att ges en 

kort beskrivning av fallföretaget och dess problem samt en motivering till varför valet 

föll på just detta företag. 

 

 

4.1 Fallföretaget 

Denna studie kommer att utgå från empiriska data hämtade från CSAB. Nedan följer en 

beskrivning av företaget och dess anknytning till studien.  
 
 

4.1.1 Val av fallföretag 

För att kunna genomföra denna studie och besvara frågeställningen är det ett måste att 

det valda företaget har en existerande strategi. Vidare är det nödvändigt att företaget är 

av en tillräcklig storlek som gör att de arbetar med olika beslutsnivåer. Slutligen 

behöver studien ett företag med en operationell avdelning som kan fungera som ett 

undersökningsområde. Alla dessa behov blev tillgodosedda av CSAB då de hade en 

avdelning på operationell nivå som saknade nyckeltal. Denna avdelning representerar de 

vanliga problemen inom strategi och nyckeltal där strategin inte kommuniceras hela 

vägen ned och personalen på de lägre nivåerna vet inte vad de ska göra för att jobba mot 

denna strategi. Detta är vanliga problem och därmed inget unikt för CSAB. Oberoende 

av struktur och innehåll hos en strategi så behöver företag bryta ned den till nyckeltal. 

Dock kommer företagsrekommendationerna bli specifika för CSAB men de generella 

identifierade problemen tror vi till viss del kommer kunna hjälpa andra företag. På 

grund av att CSAB har en unik strategi blir resultaten från denna studie inte helt 

överförbara på andra företag. Ytterligare en faktor som kan tänkas reducera 

generaliserbarheten är som tidigare nämnt att CSAB är ett relativt stort företag och 

merparten av företag är inte av denna storlek.  
 

 

4.1.2 Företagsbeskrivning Carlsberg Sverige AB 

CSAB ingår i koncernen Carlsberg Group som grundades 

1847 i Danmark. Idag är Carlsberg Group ett multinationellt 

företag med verksamhet bland annat i Europa, Ryssland, USA, 

Afrika och stora delar av Asien. (CarlsbergGroup, 2011) 

CSAB är ett dotterbolag som grundades 2001 genom en 

sammanslagning av dåvarande Pripps- och 

Falconbryggerierna. I dagsläget är CSAB Sveriges ledande 

bryggeri med en omsättning på 3,2 miljarder SEK under 2009 

och de utvecklar, producerar, säljer och distribuerar sina 

produkter. CSAB är tack vare sitt väletablerade 

distributionsnät även distributör åt andra producenter och 

importörer av drycker. (CSAB, Om oss, 2011) I CSAB:s 

varumärkesportfölj ingår etablerade varumärken såsom 

Carlsberg, Pripps, Falcon, Pepsi, Ramlösa, Smirnoff ice och 

Apotekarnes (CSAB, Våra drycker, 2011).  

 

CSAB:s distributionsnät visualiseras i figur 4. 



22 
 

Distributionsnätet innefattar 17 orter där Falkenberg är huvudproduktions- och lagerort. 

Till x-docks kommer kundplockat gods som sedan levereras till kund, vilket innebär att 

inget gods lagerhålls vid x-docks, det endast byter fordon. I tre av orterna har CSAB 

inte egna chaufförer men orten har ändock samma uppgift som en x-dock i övrigt. 

Förutom detta finns även Bromma där det utöver distributionsfunktionen även hålls ett 

mindre lager på grund av ortens storlek. (CSAB, Logistik, 2009) Leveransplaneringens 

roll inom denna distributionsfunktion är att planera rutterna och lassen för chaufförerna 

på de olika orterna. Planeringen är en centraliserad verksamhet belägen i Falkenberg där 

resultatet av deras arbete skickas till berörda orter som därefter packar lastbilarna enligt 

mottagen planering. (CSAB, Leveransplaneringen, 2011) 

 

 

4.1.3 Företagsproblem 

CSAB är i implementeringsfasen av ett nytt ruttoptimeringssystem som ska täcka både 

planeringen och den fysiska distributionen. Systemet heter Logistic Execution Optimizer 

(LEO) och det fokuserar på att optimera de dagliga transporterna från x-docks ut till 

kund. Detta genom att allokera kostnader till samtliga aktiviteter på den dagliga 

distributionen och sedan minimera totalkostnaden för detta utifrån den givna 

informationen LEO har. Detta system används internationellt av Carlsberg Group där 

Schweiz var pilotlandet, följt av Danmark och nu Sverige och Norge. Syftet med LEO 

är att planera den optimala leverensrutten och skapa en än mer effektiv distribution. 

LEO tar alla kundleveranser som finns inom orten i åtanke och planerar optimala rutter 

för alla tillgängliga bilar, vilket ska leda till en kostnadsoptimering. LEO i sig kan 

optimeras genom att ge systemet korrekt data angående kunden, avlastningsmiljö, 

infrastruktur, tidsanpassningar och chaufförinformation. (Holm, personlig 

kommunikation, 24 januari 2011) 

 

I nuläget existerar ett problem hos CSAB då x-dockorterna har egna lösningar och 

rutiner på somliga transporter och ruttningar. De flesta chaufförer har stor erfarenhet 

inom sin ort på grund av lång anställning, vilket leder till inarbetade mönster som är 

svåra att bryta. Dessa rutiner och mönster har medfört att leveransplaneringen tidigare 

har lyssnat på x-dockorterna om hur de önskar att planeringen ska utföras och i vissa 

fall lägger även orterna om de planerade lassen efter eget önskemål. Det finns dock 

inget i dessa rutiner och arbetssätt som påvisar att de är kostnadsoptimerade eller 

strategikopplade, vilket har lett till diskussioner mellan leveransplaneringen och 

chaufförer angående vad som är bäst. Detta är en arbetsmetodik som leder in CSAB på 

de vanliga problemen inom strategikoppling som tidigare är beskrivna. 

Leveransplaneringen har ingen koppling uppåt i företagsnivåerna och ingen 

strategikoppling, de lyssnar och tar order från en annan avdelning som även den är 

operationell. Istället för att dessa två operationella avdelningar samarbetar för att uppnå 

bästa möjliga leveranser, kostnadsbesparingar och uppdaterade data för LEO så ser de 

varandra lite som motpoler, effektivisering gentemot traditionell erfarenhet och rutin. 

(Ahlström, personlig kommunikation, 24 januari 2011)  

 

Detta problem kan kopplas till de beskrivna strategiska, taktiska och operationella 

nivåerna. I dagsläget har distributionsavdelningen operationella nyckeltal men det finns 

dock inga operationella nyckeltal för leveransplaneringen. Dessa två funktioner, 

distribution och leveransplanering är två olika operationella enheter inom CSAB. De 

står under varsin respektive taktisk chef och har olika besluts- och 

utvärderingsprocesser. De två enheterna lyder dock under samma strategiska chef och 
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enhet. Med andra ord påverkas leveransplaneringens arbete av personal som inte tillhör 

den avdelningen, det vill säga chaufförerna. Som tidigare beskrivet så kan nyckeltal öka 

styrkan i beslutsfattningar, utvärdering av prestationer och identifiera var förbättringar 

kan göras. Dessa förbättringar kan vara vad planeringen behöver för att kunna ta 

kontrollen över sitt arbete och sina beslut. Det kommer även att kunna medföra en 

möjlighet för planeringen att koppla sitt arbete till CSAB:s övergripande strategi, att se 

vad de tillför och hur de kan påverka företagets målsättningar. Planeringens arbete ska 

kunna följas och beslutas av deras egen personal. Det ska vara möjligt för planeringen 

att kunna se resultatet av deras eget arbete och kunna arbeta för en förbättring inom 

avdelningen, för att sedan även använda detta som beslutsunderlag. Nyckeltal kan bidra 

med en lösning på detta problem. 

 

Det finns inom CSAB idag redan existerande strategier och nyckeltal på flertalet nivåer 

och avdelningar inom företaget. Detta gör det möjligt att genom en framtagning av 

nyckeltal uppnå ett resultat som kan matcha dessa strategier. Struktureras dessa 

nyckeltal med de rätta egenskaperna kan en lösning på problemet uppnås. 

 

 

4.2 Urval, access och bortfall 

Denna studie har tidigare beskrivit att undersökningen ska ske på fallföretaget CSAB 

där frågeställningen ska besvaras bland annat med hjälp av att ta fram nyckeltal för 

deras leveransplanering. Eftersom detta är en fallstudie blir det viktigt att ringa in en 

analysenhet där vårt urval tas (Merriam, 1994, s. 60). Den analysenhet denna studie 

ringar in är leveransplaneringen på CSAB samt dess operationella och taktiska chefer. 

Det är inom denna analysenhet intervjuer kommer att ske genom ett heltäckande urval, 

det vill säga alla individer inom analysenheten (Merriam, 1994, s. 63). Ett heltäckande 

urval är möjligt och relevant för denna studie då detta krävs för att få svar på de ställda 

frågorna. Inom analysenheten finns sammantaget tre chefer och sju leveransplanerare 

som alla har kunskap att tillföra till studien. Den taktiska chefen behövs för att besvara 

arbetet med nyckeltal och nedbrytning av strategi på denna nivå, och de två 

operationella cheferna behövs för att besvara liknande frågor på sin nivå. De sju 

leveransplanerarna kommer alla behövas för att kunna samla in tillräckligt med data för 

att kunna dra slutsatser, ett mindre urval skulle kunna tänkas leda till för lite insamlad 

data för att kunna analysera. Slutligen kommer studien även att ta in CSAB:s strategi i 

datainsamlingen, dessa data inhämtas från deras intranät där en välbeskriven förklaring 

av strategin återfinns. Strategin är viktig att ta in för att studien ska kunna besvara sin 

frågeställning och bryta ned strategin till operationella nyckeltal. Det sker ingen intervju 

av de personer som hanterar att ta fram strategin därför att i en framtagning av nyckeltal 

ingår inte en framtagning av strategi. Strategiutveckling är ett separat ämne och 

nedbrytning av nyckeltal utgår ifrån att strategin redan finns angiven. 

 

Detta medför att det totala urvalet för denna studie blir sju stycken leveransplanerare, 

två stycken operationella chefer för leveransplaneringen och en chef som har ett 

ansvarsområde som även sträcker sig upp till taktisk nivå. Denna person är alltså chef 

över de två andra. Detta urval har till syfte att bidra med kunskap och erfarenheter som 

kan vara nödvändigt för att kunna ta fram nyckeltal och även resultera i nyckeltal som 

är accepterade av personalen (Wouters, 2009, s. 75; Lohman, Fortuin, & Wouters, 2004, 

s. 271). Urvalet består av olikartade erfarenheter och kunskaper då anställningstiden hos 

intervjuobjekten varierar mellan två månader till 15 år. Det är dock endast två personer i 

leveransplanerarurvalet som har en tämligen kort anställningstid på avdelningen men 
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dessa två har dock lång erfarenhet inom CSAB på andra avdelningar. Så är fallet på 

grund av det faktum att avdelningen behövde extrahjälp i sitt arbete under tiden då 

studien gjordes. Anledningen till att det i urvalet finns två stycken operationella chefer 

är att den ena av dem ska inom studiens tidsram gick på långledigt, vilket innebar att en 

person lärdes upp för att kunna axla dennes roll som chef. Denne nye chef med sin två 

månaders erfarenhet hos företaget har emellertid 15 års erfarenhet av nyckeltal och 

anses därför kunna bidra med tillfredsställande information.  

 

Eftersom urvalet är heltäckande och vi har fått fri tillgång till personal och chefer vid 

leveransplaneringen har accessen varit god. Vi har fått tillgång till alla nödvändig 

information och det har även resulterat i att det inte har skett något bortfall i urvalet.  

 

 

4.3 Indirekt datainsamling 

Denna studie försöker som tidigare nämnt besvara sin frågeställning med hjälp av att 

undersöka leveransplaneringen på CSAB och ta fram nyckeltal för dem. Detta medför 

att datainsamlingen utgörs av mycket data angående vad som faktiskt ska mätas på den 

aktuella avdelningen för fallföretaget. Förklaringen till detta ligger i att studien arbetar 

med indirekt data, det vill säga att data även inhämtas om något utöver det vi primärt är 

intresserade av (Winter, 1992, s. 39). Studiens primära intresse är att besvara; ”Vilka 

problem kan uppstå vid en nedbrytning från strategi till operationella nyckeltal och vad 

kan göras för att undvika dem?”. De data som samlas in hanterar dock till stor del vilka 

nyckeltal som är intressanta för CSAB och deras leveransplanering. Det är CSAB:s 

strategi studien bryter ned och skapar operationella nyckeltal genom, vilket gör att data 

blir indirekt, datainsamlingen är mest fokuserad på leveransplaneringen. Dessa data 

används dock för att kunna besvara vad studien primärt är intresserad av.  

 

Genom att gå igenom hela nedbrytningen som krävs för att ta fram nyckeltal åt 

leveransplaneringen ska studien kunna besvara sin frågeställning angående vilka 

problem som kan uppstå vid en nedbrytning. Från den övergripande strategin ned till 

den operationella nivån i företaget finns det flertalet nivåer och ansvariga chefer. 

Indirekt data kan vara var nödvändig när det inte finns data som på direkt väg kan 

besvara frågeställningen (Winter, 1992, s. 39). Vi anser att det inte finns ett specifikt 

urval som kan leverera direkta data som kan besvara frågeställningen, någon person 

som kan besvara exakt vilka problem som kan uppstå vid en nedbrytning av strategin. 

Därför var det nödvändigt att arbeta med indirekt data angående framtagning av 

nyckeltal för leveransplaneringen och sedan lägga till kopplingen till strategin och 

identifiera de problem som kan uppstå.  

 

 

4.4 Intervjuguide  

Intervjuguiden består av två delar, ett antal chefsfrågor och ett antal personalfrågor. 

Anledningen till detta är att chefer på denna nivå ska ha en annan insyn i strategifrågor 

än personalen på operationell nivå, då de som tidigare nämnt i teorikapitlet arbetar 

närmare strategin och är de som har uppgiften att kommunicera ut den. Cheferna får en 

annan kunskap angående strategin även om de inte är strategiska chefer och de har ett 

annat ansvar när det kommer till arbetet med nyckeltal. Det är cheferna som måste finna 

åtgärder om det visar sig att nyckeltalen ger indikationer på en negativ trend. Personalen 

å andra sidan är de personer som utför det dagliga arbetet och för att finna nyckeltal är 

det just det dagliga arbetet som är av intresse att mäta, samt dess koppling till strategin.   
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Följande intervjuguide följer grunderna för en semi-strukturerad intervju då vi har ett 

antal teman vi vill beröra i våra intervjuer. I och med detta har respondenterna stor frihet 

att besvara frågan på sitt eget vis samt möjliggör det för oss att ge följdfrågor (Bryman 

& Bell, 2005, s. 363). Frågorna här nedan är inte exakta teman men de är dock 

tillräckligt breda för att ge respondenterna utrymme för breda svar som i vissa fall även 

kan kräva följdfrågor. Det lämnar utrymme för en ökad flexibilitet vid intervjutillfällena 

där vi som intervjuare har möjlighet att lägga om ordningen på frågor och diskussioner 

efter vad som passar intervjutillfället och efter vad som är intressant för att kunna 

besvara frågeställningen (Bell, 2006, s. 158). Som det går att se i kommande två 

delkapitel är frågorna av den art att de kan kräva vida diskussioner eller följdfrågor.  
 
 

4.4.1 Chefsfrågor 

Här nedan kommer intervjuguiden att presenteras. Inom kvalitativa intervjuer finns det 

en risk för skevhet (Bell, 2006, s. 158), vilket i detta fall kan tänkas innebära att 

cheferna inte är helt objektiva i sina intervjuer, då de kan prata överdrivet positivt 

angående CSAB. Denna risk anser vi vara liten då CSAB ville att denna studie skulle 

genomföras och därför bör vilja få ett så rättvist och användbart resultat som möjligt. 

Vidare är även den ena operationella chefen ny på företaget och kan se på verksamheten 

med ”friska” ögon och bör därför inte ha någon emotionell koppling till företaget. Det 

kan även tänkas att detta stärks av det faktum att denne chef är vikarierande. Guidens 

koppling till studien kommer att behandlas samt även vad syftet bakom frågorna är.  

 

 Har ni någon redan existerande strategi och några mål på er nivå? 

 

Syftet med denna fråga är att kunna kartlägga hur avdelningen redan arbetar med 

strategier och målsättningar. Med strategi i detta fall menas mindre enskilda 

avdelningsstrategier som avdelningen i fråga arbetar med och inte den övergripande 

strategin för företaget. Dessa kan i sin tur ha någon slags koppling till den övergripande 

CSAB-strategin eller vara en helt egen. Det vill säga att de kan arbeta på andra vis än 

övriga företaget eller så kan de redan ha en koppling till företagets övergripande 

strategi. Eftersom urvalet av chefer även går in på taktisk nivå ger det en möjlighet att 

kartlägga hur taktiska chefer jobbar med strategi och målsättning nedåt till de 

operationella cheferna underställda denne. Detta är nödvändigt för att se över hur 

företaget jobbar idag med mätningar eller andra mål.  

 

I efterhand går det att erkänna att denna fråga inte blev optimalt formulerad då vi vid 

intervjutillfällena flertalet gånger fick beskriva vad vi menade med strategi i 

sammanhanget, vilket innebär att frågan mest troligt var lite otydlig. Slutligen kan det 

tänkas att svaret på denna fråga kan bli ”ja” eller ”nej” vilket är något som vi planerat 

väga upp med följdfrågor. 

 

 Hur ser arbetet med att knyta an övergripande strategier till den operationella 

verksamheten ut idag?  

 

Tanken bakom denna fråga är att den ska besvara hur CSAB:s chefer idag knyter an det 

operationella arbetet till strategin. Här handlar det inte om målsättning utan om hur väl 

avdelningen har anammat och jobbar mot företagets övergripande strategi. Genom att 
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undersöka detta går det att se om företaget redan idag kommunicerar ut strategin till de 

operationella delarna av företaget och i så fall hur lyckat eller misslyckat det är.  

 

 Hur fungerar informationsflödet kring uppföljning och åtgärder angående 

nyckeltal idag? 

 

Denna fråga har till syfte att kunna kartlägga hur CSAB:s nyckeltalsarbete ser ut idag. 

Som tidigare beskrivet i den teoretiska referensramen så har i normala fall en 

operationell avdelning en taktisk beslutsnivå och chef ovanför sig som i sin tur har den 

strategiska beslutsnivån ovanför sig. Detta medför att nyckeltal som tas måste passa in i 

företagets arbetsmetodik. Precis som företag har en hierarkisk ordning för chefer har 

även nyckeltal det i fallande ordning från strategisk nivå. Därför blir denna fråga viktig 

när det kommer till att skapa nyckeltal som kan passa in i denna struktur. Återigen är 

det till fördel att urvalet består av både chefer från operationell och taktisk nivå. 

 

 Finns det några aktiviteter som har positiv påverkan på prestationsresultatet på 

leveransplaneringen? 

 

Det vi söker här är att identifiera performance drivers för leveransplaneringen. Denna 

fråga ställs för både chefer och personal för att kunna jämföra vad de båda anser vara 

aktiviteter som har stor påverkan. En identifiering av dessa aktiviteter skulle fylla syftet 

med att ta fram nyckeltal och senare kunna avgöra vilka av dessa aktiviteter som även 

strategin anser är viktig. Här finns risk för ”ja” och ”nej” svar, men även här avser vi i 

sådana fall följa upp svaret med följdfrågor som kan ge ett tillfredsställande svar på 

frågan.  

 

 Finns det några aktiviteter som har negativ påverkan på prestationsresultatet på 

leveransplaneringen? 

 

Denna fråga är till för att kunna identifiera motsatsen till performance drivers. Det kan 

tänkas att vissa aktiviteter har sådan negativ påverkan att de i största möjliga mån måste 

undvikas för att uppnå ett tillfredsställande resultat, därför kan de behöva kvantifieras 

och följas. Även här finns risk för ”ja” och ”nej” svar, men vi avser att agera på samma 

sätt som tidigare nämnt, i de fall det sker.  

 

 Vilken design skulle du önska hos ett nyckeltal om de existerade idag? 

 

Genom denna fråga kommer det att vara möjligt att urskilja om det finns något som 

önskas i designen av nyckeltal utöver det som nämns i den teoretiska referensramen. 

Förhoppningen här är att kunna identifiera om det kan finnas några skillnader mellan 

designbehov av nyckeltal på olika nivåer i företag samt skillnader mellan chefer och 

personal i sina önskemål. Detta för att kunna möjliggöra en nedbrytning.  
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 Har du några egna önskemål kring eventuella nyckeltal? 

 

Huvudpoängen med denna fråga är att identifiera vad cheferna eller personalen själva 

önskar sig för nyckeltal och om det finns några skillnader i önskemål. Om de styr mot 

olika håll kanske vissa nyckeltal eller nedbrytningar kan bli svåra. Frågan fyller även ett 

syfte i att se om chefer och personal själva tänker till företagsstrategin när de ger förslag 

på nyckeltal, om de tänker på om nyckeltalet passar in och om det egentligen är en 

nedbrytning av strategin.  

 

 

4.4.2 Personalfrågor  

Några frågor under detta delkapitel, ställda till personalen, är identiska med de tidigare 

nämnda chefsfrågorna och vi kommer då hänvisa till föregående delkapitel. 

Anledningen till att vi ställer identiska frågor är att det finns ett intresse av att undersöka 

om det förekommer en skillnad i de svar chefer respektive personalen ger. 

 

 Har ni någon redan existerande strategi och några mål på er nivå? 

 

Syftet med denna fråga på personalnivå är precis som på chefsnivå; att kartlägga hur de 

jobbar med strategi och målsättning idag (läs under 4.4.1). Skillnaden för personalen 

med denna fråga kan dock vara att se om personalen är medveten om att det existerar 

någon strategi eller några mål.  

 

 Känner ni att ni jobbar mot företagets strategi? 

 

Denna fråga har det enkla syftet att se om personalen känner att de jobbar mot 

företagets strategi. Alltså att undersöka om strategin är kommunicerad hela vägen ned 

till operationell nivå, vilket är viktigt i nedbrytning av strategi till nyckeltal.  

 

 Finns det några aktiviteter som har positiv påverkan på prestationsresultatet på 

leveransplaneringen?  

 

Se delkapitel 4.4.1. 

 

 Finns det några aktiviteter som har negativ påverkan på prestationsresultatet på 

leveransplaneringen?  

 

Se delkapitel 4.4.1. 

 

 Hur skulle du vilja att arbetet med nyckeltal ska vara uppbyggt, exempelvis när 

det kommer till uppföljning och åtgärder kring dem? 

 

Med denna fråga söker vi svar på vad som skulle kunna öka chanserna för att etablera 

ett arbete med strategin operationellt genom nyckeltal. Om personalen har ett antal 

önskemål kring arbetsmetoder kan dessa vara till fördel att betänka för ledningen. Detta 

för att möjliggöra för nyckeltalen att kunna leverera ett så pass trovärdigt resultat som 

möjligt uppåt i organisationen. Eftersom strategin ska brytas ned till den operationella 

nivån måste företaget se till att det finns en tvåvägskommunikation, att information 

kommer tillbaka upp igen.  
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 Vilken design skulle du önska hos ett nyckeltal om de existerade idag? 

 

Se delkapitel 4.4.1. 

 

 Har du några egna önskemål kring eventuella nyckeltal? 

 

Se delkapitel 4.4.1. 

 

 

4.5 Intervjuernas genomförande 

Inom kvalitativ forskning och dess genomförande av intervjuer finns det alltid en risk 

för skevhet vid intervjutillfällena (Bell, 2006, s. 167). Denna risk är vi medvetna om 

och har försökt minimera genom att en av oss genomgående sköter intervjuerna medan 

den andre under tiden sköter anteckningarna. Detta innebär att intervjuerna och 

anteckningarna blir konsekventa genom hela studien. Vidare kan skevhet handla om 

opassande påverkan på intervjuobjektet (Bell, 2006, s. 167), vilket vi även har försökt 

att eliminera. Detta genom att vi har låtit intervjuobjekten själva välja intervjutillfälle så 

att stress inte skulle vara en faktor som spelar in i svaren. Intervjuerna genomfördes i en 

lugn miljö på deras arbetsplats och ingen av intervjuobjekten upplevdes som stressade 

eller pressade under intervjutillfällena. Vi har använt vår intervjuguide som grund för 

intervjuerna och har inte styrt intervjun åt något håll utan endast ställt följdfrågor om 

något varit oklart eller skulle behöva undersökas djupare vid intervjutillfällena. Ingen av 

oss författare har heller starka åsikter inom det studerade ämnet så vi anser att risken för 

att vi skulle söka efter svar som vi själva vill ha är minimal.  

 

Vid intervjutillfällena följde vi några enkla regler (Winter, 1992, s. 42); att vi hade klart 

för oss vad vi ville veta och få ut av frågorna så vi visste när vi har fått tillräckligt med 

information för att gå vidare. Vi lyssnade uppmärksamt på svaren så att intervjun inte 

styrdes av oss och vi lät även intervjuobjektet prata fritt och ställa följdfrågor om något 

var oklart. Genom dessa regler har vi gjort vårt bästa för att minimera intervjuareffekter 

såsom påverkningar och information som styr intervjuobjektet vid intervjutillfället 

(Winter, 1992, s. 41).  
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5. Resultatredovisning 
 

5.1 CSAB:s nyckeltalsstruktur och strategi 

Inom följande delkapitel kommer de olika beslutsnivåerna inom företaget beskrivas, 

vilka de existerande nyckeltalen är samt CSAB:s strategi. Den struktur som visualiseras 

i figur 5 är baserad på data hämtad från både CSAB:s intranät samt intervjuer gjorda 

med taktiska och operationella chefer inom företaget. Bilden avgränsar sig till endast 

logistik- och produktionsfunktionerna av CSAB, detta för att kunna placera 

leveransplaneringen (markerat med rött) i sitt sammanhang. Leveransplaneringen ligger 

idag under produktionsfunktionens styre och argumentet för detta är att 

leveransplaneringen ska skapa synergi med produktionsplaneringen. (Chefsintervjuer, 

2011) Det är i denna del som det är tänkt att leveransplaneringens nyckeltal ska 

utvärderas och följas upp inom de operationella, taktiska och delvis strategiska 

beslutsnivåerna och därför är det viktigt att skapa en struktur som är kompatibel med de 

andra avdelningarna och funktionerna (CSAB, Intranät, 2011). Definitionen som skapar 

beslutsnivåer baseras på vilken enhet som har mandat att ta beslut och bestämma 

åtgärder och mål för nivåer underställda dem. Precis som tidigare beskrivet i figur 1. 

Eller som en chef på CSAB gärna beskrev det: ”pain and gain”. Den person som tar 

skada eller vinner på att en avdelning utför en viss handling, den har också ansvaret. 

(Chefsintervjuer, 2011) 

 

 
 

 

 

5.1.1 Strategisk beslutsnivå 

På strategisk nivå sitter företagsledningen som består av representanter från varje 

funktion inom företaget, exempelvis representanter från logistik- och 

Figur 5: CSAB:s beslutsnivåer 
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produktionsfunktionerna. Det vill säga att företagsledningen är en samling av taktiska 

chefer utöver verkställande direktör. På denna nivå behandlas företagsstrategin som ska 

genomsyra hela CSAB och de har ganska nyligen i ledningen tagit fram en ny strategi 

som grenar ut i fem delar. (CSAB, Intranät, 2011) Denna redovisas nedan och är 

information som är hämtad från CSAB:s intranät och alltså inte något som framkommit 

vid intervjutillfällena.  

 

 

Konsumentens första val 

• Erbjuda starka varumärken inom öl, vatten, läsk och närliggande kategorier inom 

dryck 

• Drycker som är för alla tillfällen, för alla åldrar, för vardag, fest och gemenskap 

• Lyhörda för tradition och förändring 

• Genom kunskap om konsumenten leda utvecklingen 

• En naturlig del av konsumentens positiva upplevelse 

 

Leva nära kunden 

• I alla led tillgodose kundernas behov varje dag - lönsamt 

• ”Tänka kund” och agera efter det 

• Nå våra mål genom att förstå och hjälpa kunderna nå sina mål 

 

Ledande i samhällsansvar 

• Aktivt bidra till en hållbar utveckling i samhället; ekologiskt, socialt och ekonomiskt 

• Sträva mot ett klimatpositivt bryggeriföretag 

• Samhällsansvar en naturlig del i allt vårt beslutsfattande 

• Främsta fokus på miljö och ansvarsfull konsumtion 

 

Engagerade människor 

• Attraktivt företag där alla har möjlighet till utveckling 

• En kultur där prestation och eget ansvar värderas högt  

• Ett företag där mångfald är en naturlig del av kulturen 

• Högt engagerade människor som kan påverka 

 

Effektivt genomförande 

• Göra rätt saker - prioritera och fokusera 

• Genomföra ständiga förbättringar 

• Lära oss av varandra, våra misstag och andra verksamheter 

• Göra "Rätt från mig” – tar ansvar och är proaktiv 

• Agera tvärfunktionellt och dra nytta av att tillhöra en koncern 

  

  

 

Det är senare upp till de taktiska cheferna att ta vidare denna strategi till sina 

avdelningar (Chefsintervjuer, 2011). I vår studie kommer dessa strategier utgöra en 

grund för vilka aktiviteterna är som vi vill bryta ned till nyckeltal. För att en strategi ska 

kunna generera nyckeltal måste de ovan beskrivna strategierna kunna utse aktiviteter 

som senare går att kvantifiera och koppla till respektive underordnad avdelning.  
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5.1.2 Taktisk beslutsnivå 
 
 

 
 

 

 

Till denna nivå inom CSAB tar de taktiska cheferna med sig strategin från 

ledningsgruppen och implementerar den i sina respektive verksamheter. Här förs 

styrgruppsmöten med de operationella cheferna som är underställda den aktuella 

taktiska chefen för att kunna diskutera strategi- och nyckeltalsfrågor. Inom CSAB finns 

idag nyckeltal på taktisk beslutsnivå som är ett resultat av en nedbrytning från företagets 

strategi och de har fokus på service och kostnad. De nyckeltal CSAB arbetar mot som 

har sitt fokus på service är en serie nyckeltal som tillsammans kallas ”Den perfekta 

ordern” (DPO). Denna serie består av flera nyckeltal som mäts inom fyra olika 

funktioner och resultatet som redovisas som procenttal visar på andelen order som är 

helt felfria från beställning till fakturering. (Chefsintervjuer, 2011) De delar av 

nyckeltalsserien som är intressanta för denna studie finns visualiserade i figur 6 under 

taktisk nivå. Det är för funktionen produktion beställningsförmåga och 

artikeltillgänglighet (CSAB, Intranät, 2011). Dessa finns definierade nedan.  

 

 Beställningsförmåga: Förmågan att kunna bekräfta en ordermottagning från 

kund. Detta innebär alltså CSAB:s möjlighet att kunna motta order och bekräfta 

mot kund att det finns kapacitet att tillverka den beställda kvantiteten.  

 

 Artikeltillgänglighet: Oberoende av beställningsförmågan så mäts även 

tillgängligheten av varan vid orderplock. Det som mäts är kort sagt om beställda 

varor finns i lager när de ska levereras.  
 

Vidare i figur 6 finns även logistikfunktionens del av DPO visualiserat och nedan följer 

definitioner av dessa nyckeltal (CSAB, Intranät, 2011): 

 

 Korrekt leverans: Leveranser mot kund som har registrerats som korrekt och 

inte innehåller någon brist. De brister som kan dra ned resultatet är incidenter 

som logistikfunktionen kan påverka som exempelvis trasiga leveranser, stöld 

från bil under leverans samt om något saknas på lasset. Kort sagt så drar fel som 

uppstår under leveransen ned resultatet på nyckeltalet.  

 

 Rätt tidsfönster: Detta nyckeltal mäter om leveranser ankommer i rätt tid till 

kunden. Varje kund har en önskad tid när de kan ta emot varor och denna kallas 

för tidsfönster. Det är upp till CSAB att ankomma inom detta tidsfönster. 

 

 Plocksäkerhet: Detta mäter andelen rätt plockade beställningar, om 

lagerpersonalen på orderplocken har packat ihop en korrekt order.  

 

Figur 6: CSAB:s nyckeltalsstruktur för företagets taktiska beslutsnivå 
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Alla dessa fem DPO-nyckeltal har i sin tur en koppling till CSAB:s strategi. Kopplingen 

för varje enskilt nyckeltal är inte självklar och precis utan det går att säga att logistik- 

och produktionsfunktionerna huvudsakligen kopplar an till ”effektivt genomförande” i 

strategin. Kopplingen till strategin existerar även i ”leva nära kunden”, att tillgodose 

alla kunders behov och bidra till lönsamhet (Chefsintervjuer, 2011). 

 

DPO går även in på funktionen för sälj men det kommer inte redovisas i denna studie då 

denna funktion av CSAB går utanför studiens undersökningsområde. Varje funktion slår 

sedan ihop sina respektive nyckeltal för att få ett DPO-tal för sin enskilda funktion som 

de kan följa och utvärdera. Exempelvis får produktionen ett eget DPO-tal genom att slå 

ihop beställningsförmåga och artikeltillgänglighet. Vidare slås dessa funktionsunika 

DPO:er ihop för att redovisa det totala nyckeltalet DPO som står för hela företaget. 

(CSAB, Intranät, 2011) Det andra fokusområdet inom den taktiska nivån är kostnad och 

den relaterar till finansiella nyckeltal och har inte helt oväntat fokus på att mäta 

kostnadsoptimeringar. Dessa finansiella nyckeltal hänger inte ihop i en serie som DPO-

talen utan är mer isolerade och mäter kostnader på respektive mätt område. 

(Chefsintervjuer, 2011) Eftersom alla finansiella nyckeltal i slutändan har samma mål; 

att hålla koll på kostnader och försöka minimera dem, så ges här endast ett exempel för 

varje exempelfunktion. Inom produktionen mäts kvalitetsbristkostnader för att minimera 

eventuella kvalitetsbrister vid produktionen som i sin tur kan skada varumärket. Inom 

logistiken mäts distributionskostnad per utkörd liter dryck (CSAB, Intranät, 2011).  

 

 

5.1.3 Operationell beslutsnivå  
 
 

 
 
 
 

Denna nivå består av de operationella cheferna och dess avdelning. Som det går att se i 

figur 7 så bryts logistik ned till lager, distribution och övriga avdelningar medan 

produktion bryts ned till denna studies fokusområde leveransplaneringen, 

produktionsplaneringen samt övriga avdelningar (CSAB, Intranät, 2011). Dessa övriga 

avdelningar inom både logistik- och produktionsfunktionen kommer inte att diskuteras 

på grund av att de inte har någon påverkan på denna studie. De operationella cheferna 

hanterar avdelningar som sköter det dagliga arbetet inom företaget och de får ta del av 

strategier och nyckeltal genom styrgruppsmöten med sina taktiska chefer. De nyckeltal 

som ingår i den operationella verksamheten är dock i stor utsträckning samma nyckeltal 

som ingår i den taktiska verksamheten. Detta för att det är i den operationella 

verksamheten dessa nyckeltal faktiskt hämtar de data som de baseras på. 

(Chefsintervjuer, 2011) Det finns dock en utvärderings- och åtgärdsskillnad mellan de 

olika nivåerna men mer om det i nästa delkapitel.   

 

Figur 7: CSAB:s nyckeltalsstruktur för företagets operationella beslutsnivå 
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Figur 8: Uppföljnings- och åtgärdsprocess för CSAB 

På den operationella nivån mäts nyckeltalen och det är här DPO mäts på respektive 

avdelning samt även finansiella nyckeltal. Nedan följer ett exempel på hur nyckeltal på 

en operationell avdelning kan se ut inom CSAB.  

 

 
Tabell 2: Existerande nyckeltal för distributionsavdelningen (Nilsson, personlig kommunikation, 26 

januari 2011) 

 

Dessa nyckeltal är i dagsläget i fullt bruk inom distributionsavdelningen. När de togs 

fram hade dem en naturlig koppling till den dåvarande strategin men den har 

uppdaterats och bytts ut under årens gång och ser annorlunda ut idag. Det går dock att 

finna en koppling mellan nyckeltalen och strategin även idag, då främst till 

delstrategierna effektivt genomförande samt ledande i samhällsansvar. (Nilsson, 2011) 

DPO-talen går tydligt att se i tabellen och utöver det finns finansiella nyckeltal med 

fokus på kostnadsoptimering. Bränsleförbrukningen kan även tänkas ha en 

dubbelkoppling till strategin, den är kostnadsoptimerande samtidigt som den värnar om 

miljön och främjar samhällsansvar.  

 

 

5.2 Uppföljnings- och åtgärdsprocess för nyckeltal inom CSAB 

Här kommer en redovisning av hur CSAB jobbar med uppföljnings- och 

åtgärdsprocesser för sina nyckeltal att ges. De nyckeltal som finns beskrivna i 

föregående delkapitel måste följas upp och utvärderas och för att göra det möjligt 

arbetar CSAB även här med nivåer inom företaget. Dessa data är hämtade från 

chefsintervjuer och intranät och är en generell beskrivning av hur processen ser ut i de 

flesta avdelningar och funktioner.  

 

Figur 8 visar en sammanfattande beskrivning av 

CSAB:s utvärderingsmodell för nyckeltal. Varje 

avdelning har dagliga eller veckovisa tavelmöten, 

som de kallar det, där nyckeltal redovisas. I dessa 

avdelningsspecifika, operationella tavelmöten ingår i 

regel arbetsledaren/chefen och personalen för att 

diskutera utfallet av nyckeltalen samt vad som ska 

göras om utfallet inte är tillfredsställande. (CSAB, 

Intranät, 2011) Om utfallet resulterar i att en åtgärd 

behövs så är målet att avdelningen själva tar hand om 

det. Vid ett beslut om åtgärd skrivs det upp på tavlan 

vad som ska göras och vem som ska göra det. 

(Chefsintervjuer, 2011) Alla problem är dock inte 

Nyckeltal Definition 

Kr/liter Distributionskostnad i kronor per utkörd liter 
dryck.  

Den perfekta ordern Ett uppdelat nyckeltal som grenar ut i sälj-, 

lager- och distributionsavdelningen. De delar 

som knyter an till distribution är (1) fel som 
uppstår under den faktiska leveransen och (2) 

om leveransen kommit i önskad tid till kunden.  

Fyllnadsgrad Utkörda liter dryck i veckan per bil.  

Bränsleförbrukning Förbrukat bränsle i antal liter. 

Liter/liter Utkörd liter dryck per förbrukad liter bränsle. 
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möjliga att lösa på den aktuella avdelningen och då skickas problemet upp en nivå för 

vidare utvärdering (Chefsintervjuer, 2011).  

 

På nästa nivå ingår i regel arbetsledare/chefer från olika avdelningar, dessa möten sker 

allt från dagligen till veckovis (CSAB, Intranät, 2011). Syftet med dessa tavelmöten är 

att olika avdelningar ska dela erfarenheter, lösa problem tillsammans och skapa ett 

tvärfunktionellt arbete. På denna nivå utvärderas nyckeltal i ett djupare perspektiv och 

problem eller åtgärder som kräver ett chefsperspektiv och står utanför personalen på 

första nivåns kontroll behandlas. Åtgärder och lösningar som skapas tas sedan ned 

tillbaka till den specifika avdelningen. I få fall skickas problem även vidare till nästa 

nivå där taktiska chefer för funktionen sitter, det vill säga chefer för de underställda 

avdelningarna. (Chefsintervjuer, 2011) 

 

Nästa nivå är det taktiska tavelmötet som består av chefer från varje operationell 

avdelning. Det blir ett samlingsmöte för alla avdelningar inom den aktuella funktionen, 

exempelvis alla avdelningar underställda logistik, vilket är lager, distribution och 

övriga. Möten sker ett fåtal gånger i månaden och följer upp DPO, där 

logistikfunktionen exempelvis följer upp sin specifika hopslagna del av DPO-

nyckeltalet. (CSAB, Intranät, 2011) Finansiella nyckeltal följs även upp och om något 

har eskalerat och tagits upp från föregående nivå är det här en åtgärd för det tas fram. 

(Chefsintervjuer, 2011) Efter detta finns ett antal fler tavelmöten eller vanliga möten 

men de ligger utanför studiens fokus då de inte hanterar operationella nyckeltal och dess 

utvärderingsmodell.  

 

De tidigare nämnda operationella avdelningarna produktionsplanering, 

leveransplanering, distribution och lager tar alltså med de problem de själva inte kan 

lösa vidare upp mot taktisk beslutsnivå. Produktionsplaneringsavdelningen går på 

sådana möten för produktionsfunktionen medan övriga tre avdelningar går på möten 

aktuella för logistikfunktionen. Denna studies fokus, leveransplaneringen, har i 

dagsläget ingen nyckeltalsuppföljning dylikt den i figur 8 då de inte har några nyckeltal. 

De har tavelmöten dagligen men dessa möten fokuserar endast på att hitta åtgärder till 

aktuella problem.  

 

 

5.3 Övrigt intervjuresultat 

Vi har i redovisningen av intervjuresultaten valt att genomgående använda ordet 

”denne” när vi skriver om specifika personer, oavsett kön. Detta för att inte göra 

skillnad på respondenterna och riskera att anonymiteten äventyras. 
 
 

5.3.1 Chefsintervjuer 

Denna datainsamling är baserad på tre stycken intervjuobjekt, varav två är operationella 

chefer och en är en chef som har ansvar på både operationell och taktisk nivå. Denne 

sistnämnda chef är en hjälpande hand för båda nivåer och besitter kunskap om hur de 

båda fungerar. Frågorna har grupperats ihop för att skapa en bra och tydlig redovisning, 

detta på grund av att en del av informationen från chefsintervjuerna redan har använts i 

redovisade rubriker ovan. Redovisningen av beslutsnivåer och nyckeltalsstruktur är som 

sagt baserat på bland annat chefsintervjuresultat.  
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Strategier, mål och uppföljning 

På frågan angående en redan existerande strategi var resultaten blandade. Den förste av 

respondenterna, den både operationella och taktiska chefen, hade mycket god vetskap 

om den tidigare beskrivna övergripande strategin. Denne respondent beskrev hur dennes 

arbete kopplades ihop med strategin och hur det påverkade målsättningar och beslut. 

Respondenten erkände även att denna studies fokusområde, leveransplaneringen, har ett 

mindre fokus på den existerande strategin. Leveransplaneringens dagliga arbete och 

målsättningar är inte lika kopplade till strategin som andra operationella avdelningar 

inom företaget i och med att de inte har några nyckeltal. En andre respondent var 

medveten om strategin men erkände att kunskapen om den var bristfällig. Denne 

respondent ansåg att leveransplaneringen inte hade en stark koppling till strategin i 

nuläget och därav bristen av kunskap om den. Det har aldrig varit aktuellt eller givits 

tillfälle att sätta sig in i strategin på grund av dess svaga koppling inom 

leveransplaneringsavdelningen. Den siste respondenten såg inga existerande mål inom 

leveransplaneringen men vad denne dock såg var en starkare koppling till CSAB:s 

strategi inom arbetet på planeringen. Respondenten beskrev kopplingarna med konkreta 

exempel på vissa arbetsuppgifters relation till strategin. Även om det fanns tydliga 

kopplingar i vissa uppgifter så nämndes det att det fortfarande var en stor del av arbetet 

som saknade en direkt förbindelse till strategin.    

 

När det kommer till uppföljningen av nyckeltal så är det i stor utsträckning redan 

benämnt i ovanstående delkapitel. Ett intressant tillägg är dock att en respondent kände 

att ett informationsflöde från företagsledningen saknades, att leveransplaneringen stod 

utan ett forum för diskussion kring ny information och strategiska frågor angående 

CSAB som företag. Leveransplaneringen har idag likt övriga avdelningar tavelmöten 

men dessa är för korta för att hinna med sådana omfattande frågor och om de fick ta 

plats där skulle istället nyckeltalen inte få utrymme.  

 

 

Performance drivers och önskemål av nyckeltal 

Frågan angående avgörande aktiviteter för prestationsresultatet, det vill säga 

performance drivers, var en svårbesvarad fråga för cheferna. Svaret från respondenterna 

gick gärna över på frågan kring önskemål av nyckeltal. De avgörande aktiviteter som 

gick att identifiera var den fyllnadsgrad leveransplanerarna lyckas uppnå med sina 

planerade lass på lastbilarna. Det vill säga den kapacitetsutnyttjandegrad de lyckas 

uppnå på lastbilarna. Vidare var även efterlevnad av planerarens plan hos chaufförerna 

viktig: ”..gör de som planerarna planerat så kommer de att vinna på det i och med färre 

chaufförer..”. Detta handlar om till vilken grad det planerade lasset faktiskt körs ut i den 

exakta ordning som planeraren har bestämt. Chaufförerna har nämligen möjligheten att 

köra en annan ordning eller vägsträcka, vilket förstör den ursprungliga planen. Denna 

efterlevnad ansågs dock vara svårmätt då data skulle bli svår att samla in. Slutligen 

ansågs även antal planerade kilometer i körsträcka för chauffören vara viktig för 

resultatet; ”Givna mätpunkter för leveransplanerarna är kilometer..”. Det beskrevs 

dock här en problematik angående hur detta skulle redovisas på grund av olika 

geografiska skillnader i landet. Vissa områden kör nämligen betydligt längre sträckor 

för att kunna leverera drycken än andra vilket skulle leda till orättvis jämförelse.  

 

När det kommer till faktiska önskemål av nyckeltal hade cheferna mer att tillägga. 

”Planerarna måste ha förståelse för vad nyckeltalen står för och varför de finns.” 

Fyllnadsgraden benämndes av alla respondenter och alla ansåg att detta nyckeltal skulle 
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vara effektivt. Det ansågs dock även här finnas en viss svårighet i att samla in pålitlig 

data som skulle kunna redovisa ett rättvist tal. Antal planerade körda kilometer var även 

ett nyckeltal som benämndes av alla respondenter men de hade dock olika invändningar 

gällande förutsättningar för detta nyckeltal. En respondent ansåg att det skulle vara mer 

rättvist om en mätning liknande utkörda ton per kilometer skulle kunna mätas, då det 

tidigare problemet med geografiska skillnader skulle kunna lösas genom detta. Ett annat 

önskemål av nyckeltal var tiden det tar att planera en specifik ort (med ”ort” menas här 

”x-dock”, se kapitel 4). Här handlar det om att mäta tiden det tar från att planeraren får 

tillgång till alla order till det att körplanen är klar för hur dessa ska köras ut. Ett annat 

arbetstidsnyckeltal som önskades var att mäta arbetstiden hos chaufförerna. Meningen 

med detta var att mäta hur mycket chaufförtid varje leveransplanerare använder sig av i 

sitt planeringsarbete. Slutligen nämndes även efterlevnaden av leveransplanerarnas 

lassplan även av en annan respondent, fast då som önskemål.   

 

De aktiviteter som hade en negativ påverkan på resultatet var tidspress, 

kommunikationen med distributionsavdelningen och låsta resurser. Tidspressen visar 

sig i att tiden inte räcker till för att planera lassen för orterna ibland vilket gör att 

planerarna får stressa fram ett resultat. Arbetsprestationen tar ibland skada på grund av 

att tiden inte räcker åt för att göra resultatet optimalt. Kommunikationen anses vara 

dålig som tidigare har beskrivits i företagsproblemet (se kapitel 4). Denna beskrivna 

motsträvighet mellan planerings- och distributionsavdelningen kan i vissa fall resultera i 

ett sämre resultat på grund av önskemål från chaufförer som leder till en mindre optimal 

ruttplanering. Slutligen är låsta resurser i leveransplanerarnas ruttoptimeringssystem ett 

problem. ”Ju mer fasta faktorer som finns desto svårare blir det för planerarna då 

mindre utrymme att optimera finns.” Med detta menas att vissa resurser är låsta vid en 

viss tid eller position, planerarna kan inte använda resursen som de vill. Detta gör 

ruttplaneringen mindre optimal för att vissa resurser inte kan anpassa sig och i värsta 

fall kan de fungera som en bromskloss. Ett par exempel på detta är chaufförer som inte 

accepterar att köra vilka rutter som helst och kunder som endast kan ta emot leveranser 

under ett väldigt limiterat tidsspann.  

 

 

Design 

”De ska vara lätta att förstå.” Vid diskussionen angående nyckeltalsdesign var 

cheferna enade kring att den största designfrågan handlade om att skapa nyckeltal som 

är lätta för personalen att förstå. ”De anställda ska se direkt vad de kan göra för att 

påverka dem.” Är inte beskrivningen angående vad talet mäter och vad det är kopplat 

till för aktiviteter och strategier kommer det inte fungera optimalt. Svaren tog efter detta 

övergripande svar olika inriktningar och intervjuobjekten utvecklade sina svar på olika 

vis. Det framgick att nyckeltalen måste möjliggöra en kommunikation från strategin 

som når ända fram till personalen på den operationella nivån, syftet med nyckeltalet och 

beskrivningen får inte stanna kvar på chefsnivå. ”De måste brytas ned så att de vet hur 

de ska arbeta för att påverka det stora talet.” För att möjligöra en kommunikation hela 

vägen ned måste en klar koppling ske uppifrån och ned i företaget. Personalen på 

operationell nivå måste veta hur de ska arbeta för att kunna påverka talet och det ska 

vara lätt att kunna förstå både kopplingen och hur påverkan kan ske.  

 

”De måste få ett ägandeskap för nyckeltalen och dess resultat.” En annan diskussion 

handlade om att den operationella personalen måste känna att de kontrollerar 

nyckeltalet. De måste kunna känna att det är deras arbete om påverkar talet och att det 
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är deras ansvar att förbättra denna specifika del av företaget. Det sades även att det är 

viktigt att kommunicera varför nyckeltalen finns samt vad det kan bidra med till 

företaget om den mätta aktiviteten utförs bra. Det är viktigt att kunna se en koppling till 

företagets strategi för att se helheten i arbetet och för att kunna se att arbetet är 

betydelsefullt.  

 

5.3.2 Personalintervjuer 

Följande datainsamling är baserad på intervjuer av sju leveransplanerare på CSAB. 

Erfarenheten av leveransplanering hos urvalet sträcker sig från två månader till 15 år. 

Huvuddelen av planerarna har dock haft många års erfarenhet och endast två av 

planerarna har under ett års erfarenhet. Anledningen till att det finns intervjuobjekt med 

kort erfarenhet är att CSAB har tagit in extra personal, då det vid implementeringen av 

ruttoptimeringssystemet fanns behov av lite mer personal för att minska arbetsbördan.  

 

1. Har ni någon redan existerande strategi och några mål på er nivå? 

 

”Inga existerande, konkreta strategier eller mål.” Detta är endast ett exempel av en 

respondents svar där alla utom en var eniga om att det inte fanns några mål. Denne 

respondent som inte var enig nämnde: ”Ett mål är att ta mer kontroll över planeringen 

från orterna.” Övriga respondenter svarade antingen att inget fanns eller funderade ett 

tag och avslutade med att nämna själva arbetsbeskrivningen, vilket vi inte bedömer som 

varken strategi eller mål.  

 

2. Känner ni att ni jobbar mot företagets strategi? 

 

”.. Inte heller någon känsla av att jobba mot företagets strategiska mål.” På denna fråga 

var alla respondenter förutom en eniga om att de inte hade en känsla av att de jobbade 

mot CSAB:s strategi. Den avvikande respondenten svarade dock endast med ett vagt 

svar där denna trodde att de ”nog” arbetade mot strategin. I samtal om strategin kom det 

fram att så få som en respondent var medveten om strategin och hade fått introduktion i 

den genom ett stormöte. Anledningen till att introduktionen inte hade nått alla 

respondenter framkom vid en av intervjuerna: ”Det var ett stort möte för introduktion 

av företagets nya strategier men alla kunde inte gå..”. Det fanns ingen tid att avsätta för 

dem och då gick de även miste om denna kunskap.   

 

3. Finns det några aktiviteter som har positiv påverkan på prestationsresultatet på 

leveransplaneringen?  

 

Under denna fråga framkom ett antal aktiviteter som alla på något vis mynnade ut i en 

positiv påverkan. Det mest förekommande svaret på frågan var rutinen 

leveransplaneraren hade för sin ort. Ju mer rutin och kunskap angående planeringsorten 

desto bättre resultat kan en leveransplanerare åstadkomma. Eftersom en stor del av 

leveransplanerarens arbete utförs av ett datorsystem kallat ruttoptimeringssystem så är 

det till fördel att ha rutin för sin planeringsort och kunna se när systemet planerar sämre 

än den mänskliga faktorn. Är systemet sämre på att planera kan det finnas 

felinställningar i systemet och dessa kan i sin tur även behöva ändras för att uppnå bra 

resultat i framtiden. ”Att ha tidsmarginal så att jag kan optimera lassen, hinner 

kontakta chaufförerna och gå in på smådetaljer för att ändra lassen manuellt.” Det 

framkom även att det på grund av detta är viktigt för prestationsresultatet att ha 
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tidsmarginal. Finns det tid för att kontrollera vad systemet säger och även kanske 

dubbelkolla den föreslagna ruttplaneringen med den faktiska chauffören som ska köra ut 

lasset så är det till stor fördel.  

 

Det framkom även några svar som avvek och var unika. Fyllnadsgrad nämndes som en 

faktor som kunde ha stor påverkan då resultatet kommer att variera beroende på hur väl 

lastbilarna fylls med dryck vid varje lass. Även volymen av dryck som ska planeras 

ansågs vara viktig för resultatet.  Volymens påverkan på prestationen kan anses vara 

både positiv och negativ. Beroende på volymen kan det ta längre/kortare tid att planera 

och vara svårare/lättare att uppnå en bra fyllnadsgrad. Slutligen nämndes även 

chaufförernas arbetstid som en avgörande faktor. Beroende på hur flexibla reglerna är 

kring chaufförernas arbetstider kan leveransplanerarna uppnå ett bättre resultat då det 

ibland kan krävas sex timmar för ett lass att levereras och en annan gång tio timmar. 

Går det exempelvis inte att vara flexibel vid tiotimmarspasset så resulterar det i två 

lastbilar som båda går halvfulla istället.     

 

4. Finns det några aktiviteter som har negativ påverkan på prestationsresultatet på 

leveransplaneringen?  

 

”Stopptiderna skapar stress, speciellt om någon är sjuk då man måste passa in dennes 

tider med sina egna.”. Den klart största aktiviteten som nämndes var stress i olika 

former, då fem av de sju respondenterna nämnde detta. Stress visade sig huvudsakligen 

i att tiden inte räcker till för att göra en optimal ruttplanering. Då leveransplanerarna har 

för lite tid att planera sina orter innebär det att de inte har tillräckligt med tid för 

manuell omruttning. Om ruttoptimeringssystemets lösning inte är optimal behövs tid för 

planerarna att identifiera och åtgärda de brister som finns. I övrigt är det även ett 

stressmoment för planerarna att det inte finns personal som kan komma in och täcka 

upp för någon som blir sjuk, vilket innebär att det blir någon av de andra som får ta 

dennes ort utöver sin egen. Tiden blir då ännu knappare då mer planering ska hinnas 

med samtidigt som den bristande rutinen på den sjuke arbetskamratens ort utgör 

ytterligare en stressfaktor. Tillägg i form av sena order är i dagsläget även det ett 

stressmoment omnämnt av två av respondenterna. Stopptiderna för order från kunder 

hålls inte så hårt på som det bör, vilket resulterar i att ett lass som redan är planerat kan 

behöva omstruktureras när ytterligare en order kommer in. Detta innebär att tiden blir 

mycket knapp för att åtgärda detta vilket stressar planerarna.  

 

En av respondenterna nämnde i övrigt att tekniska brister kan ha negativ påverkan på 

leveransplaneringens resultat. Om datorprogrammet inte fungerar som det ska begränsas 

planerarna i sitt arbete och kan därför ha svårigheter i att prestera optimalt. Det nämndes 

av en respondent att vissa av de resurser planeraren ska jobba med är nästintill låsta och 

inte särskilt flexibla. Ju fler låsta resurser desto mindre optimerad ruttplaneringen kan 

planeraren åstadkomma eftersom denne måste anpassa sig till ett antal resurser. 

Exempel på detta kan vara en chaufför som endast vill köra en viss sträcka och en kund 

som endast accepterar leverans under en särskild tid. 

 

5. Hur skulle du vilja att arbetet med nyckeltal ska vara uppbyggt, exempelvis när 

det kommer till uppföljning och åtgärder kring dem? 

 

Det största diskussionsämnet under denna fråga blev vikten av att mäta 

leveransplanerarnas orter (x-docks) enskilt. ”Optimala är att mäta exempelvis Umeå 
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mot Umeå över tid.” Eftersom det kan vara en väsentlig skillnad i exempelvis körda 

kilometer och antal chaufförer mellan Umeå x-dock och Stockholm x-dock så skulle det 

skapa en orättvis jämförelse om dessa orter skulle ställas mot varandra. Detta var något 

fyra av de sju respondenterna ansåg vara väldigt viktigt. Därför skulle i exempelfallet 

Umeås nyckeltalsresultat endast jämföras med sina egna tidigare resultat för att få en 

rättvis bild, om personalen själva fick bestämma. Även om många av respondenterna 

vill använda sig av individuella nyckeltal framgick det av svaren att tre av dem inte 

skulle vilja att nyckeltalen redovisades offentligt inför gruppen. ”I det forumet ska man 

inte stå och peka på vem som är bäst och sämst och så.” Dessa tre respondenter önskar 

tal som ger ett resultat för hela gruppen och sedan individuella tal som kan diskuteras 

tillsammans med chefen avskilt. Önskemålet om individuella nyckeltal hängde ihop 

med svaret att de önskade få en identifiering av vad de som anställd kunde förbättra sig 

på. ”Jag gillar tanken på att jag ska mätas, men inte att mätas mot varandra. Jag vill 

kunna se vad jag kan förbättra och hur jag kan utvecklas.” De var även en respondent 

som var orolig angående uppföljningen av nyckeltal och påverkan från avvikelser i den 

dagliga rutinen. För en leveransplanerare kan en order som kommer in sent medföra att 

hela rutten behöver planeras om på kort tid och då resulterar i en betydligt sämre 

planering. På grund av detta önskade respondenten en isolering av dessa avvikelser i 

mätningen. Det framkom även att de dagliga möten leveransplaneringen har som ska 

vara tio minuter ofta överskrider tiden och tar uppåt 30 minuter. Detta oroar 

respondenten inför framtida nyckeltalsuppföljning och ännu längre tidsåtgång. En andre 

respondent var klar med sin åsikt här och sa istället: ”Något enkelt och snabbt, för 

mycket siffror som rabblas reflekterar ingen över.”. 

 

6. Vilken design skulle du önska hos ett nyckeltal om de existerade idag?  

 

När det kommer till önskemål kring nyckeltalens design var svaren inte så många. Det 

som framkom är att en av respondenterna nämnde att de ska vara lätta att förstå. En 

andre respondent önskar att nyckeltalen ska mätas över en längre tid för att kunna se 

sammanhanget och utvecklingen mer överskådligt. Trender och säsonger är något som 

då skulle framgå tydligare, vilket är något denne respondent anser vara viktigt. 

 

7. Har du några egna önskemål kring eventuella nyckeltal? 

 

Två av respondenterna ansåg att det var svårt att mäta nyckeltal på grund av det faktum 

att volymen varierar kraftigt från dag till dag. Tre av respondenterna ansåg dock att 

arbetstidsåtgång för chaufförerna skulle kunna vara ett bra nyckeltal, för att över tid se 

hur väl leveransplanerarna portionerar ut den. En respondent ansåg även att det skulle 

vara intressant att mäta den verkliga arbetstidsåtgången hos chaufförerna i jämförelse 

med den de planerat. Den totala körsträckan som de planerar individuellt varje dag 

ansåg tre av respondenterna att det kunde vara intressant att belysa. Två av de sju 

tillfrågade nämnde att antalet bilar som de använde sig av skulle vara ett bra mått att 

mäta. Detta på grund av att det är en väsentlig kostnadsoptimering att kunna minimera 

antalet bilar och exempelvis inte behöva ta in en extra bil. Fyllnadsgraden av bilarna 

omnämndes av två respondenter, att det skulle vara värdefull information att få veta till 

vilken grad planerarna lyckats fylla bilarna. Slutligen nämnde också en av 

respondenterna att denne skulle vilja se att ruttoptimeringssystemet LEO som de 

använder sig av skulle optimeras. Detta genom att mäta automatiseringsgraden; det vill 

säga till vilken grad programmet själv kan optimera rutten utan mänsklig finjustering. 
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6. Analys  
 

6.1 Strategi – starten av nedbrytningen 

För att kunna genomföra en nedbrytning av strategin till operationella nyckeltal gäller 

det att strategin från start utser mätbara aktiviteter. För att kunna bedöma CSAB:s 

strategi utefter detta ställs den mot den teoretiska referensramens kriterier av vad en 

strategi är och vad som utgör en bra strategi.  

 

Inledande går det att nämna att de fem kategorierna som ingår i CSAB:s strategi har 

visionsliknande namn, dessa namn fyller dock ingen funktion ensamma och CSAB 

använder inte heller dem ensamma i strategiarbetet. Det är punkterna under varje 

kategori som de agerar efter. Dessa kategoriers funktion är att de fungerar som en 

sammanfattning för utskrifter, kort, tavlor och liknande som ska kommunicera vart 

CSAB vill nå med sin strategi. Med andra ord en enkel påminnelse för personal, även 

om denna påminnelse inte verkat ha haft sin tänkta effekt.  

 

En strategi bör utgöras av ett erbjudande som skiljer sig från konkurrenterna, det ska 

gärna vara unikt och innehålla komparativa fördelar som konkurrenterna har väldigt 

svårt att kopiera (Porter, 1996, s. 64). Strategin bör även ta i beaktning Porters (1979, s. 

137) fem faktorer och på så vis skapa en konkurrenskraftig situation för företaget där de 

lyfter fram sina styrkor och utnyttjar sina möjligheter samtidigt som de hanterar 

svagheter och hot på ett bra sätt. Vad som går att finna i CSAB:s strategi utefter dessa 

kriterier är exempelvis att de lägger fram sitt erbjudande av starka varumärken, vilket är 

en styrka och kanske till och med en komparativ fördel. Det går även se starka 

varumärken som en styrka när det kommer till att förhindra nykomlingar på marknaden 

och bekämpa substitut inom produktkategorin. Vidare inom faktorn förhindra 

nykomlingar på marknaden vill CSAB erbjuda en tillräckligt vid produktportfölj för att 

täcka av de flesta drycksorter och även de flesta tillfällena då en dryck kan passa. Deras 

drycker ska passa på både fest och vardag samtidigt som de vill ha något för alla åldrar. 

Detta kan kopplas till att förhindra nykomlingar att etablera sig på marknaden, att inte 

lämna någon lucka där en möjlighet finns att etablera sig.   

 

CSAB säger att de vill leda utvecklingen vilket också kan vara en strategi för att 

förhindra substitut och nykomlingar genom att vara först på marknaden med produkter. 

Det kan argumenteras för att denna strategi går hand i hand med att vara lyhörd för 

förändring. Genom att vara öppen för förändring och trender på marknaden kan CSAB 

skapa nya produkter före konkurrenter och leda utvecklingen vilket kan verka för att 

förhindra nykomlingar att etablera sig inom nya produktområden. Detta är dock inget 

unikt, det är ingen komparativ fördel, att tappa ledningen inom utvecklingen eller missa 

förändring kan de göra när som helst. Det är inget unikt likt ett varumärke som inte kan 

kopieras, det är endast en styrka att leda och identifiera marknadskrafter som är i 

förändring. Porter (1996) säger att de fem faktorernas hantering kan leda till 

identifiering av svagheter, hot, möjligheter och styrkor och det är just det som har hänt i 

detta fall, CSAB har en styrka genom att leda utveckling och vara öppen för förändring. 

Det finns möjligheter men det finns ingen komparativ fördel, för det första företaget att 

utnyttja möjligheten vinner, de andra blir substitut. Vad Porter (1996) även diskuterar är 

att strategin ska utse de aktiviteter som är avgörande för att lyckas med planen, det är 

dessa aktiviteter som senare kan möjliggöra skapandet av nyckeltal. De ovan nämnda 

strategierna har inga problem att utse aktiviteter som är avgörande. Styrkan hos ett 
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varumärke är något som regelbundet mäts på marknader och publiceras årligen i olika 

tidsskrifter. Aktiviteter för varumärkesbyggande är inte heller svårt att utse när det finns 

flertalet konsumenter att fråga eller exponera sig mot genom marknadsföring. När det 

kommer till att vara lyhörd för förändring och leda utvecklingen är aktiviteter för detta 

även ganska enkelt att utse.  

 

Vidare talar Porter (1996) om förhandlingsstyrkan hos köpare och att hanteringen av 

denna faktor är avgörande för att finna en konkurrenskraftig positionering och strategi. 

Denna förhandlingsstyrka försöker CSAB jobba på med hjälp av att, som de säger, 

”leva nära kunden”. Genom detta vill CSAB tillgodose kunders behov, ”tänka kund” i 

arbetet och hjälpa kunder att nå sina mål. Att endast läsa strategin utelämnar här inget 

unikt och ingen komparativ fördel, detta är i högsta grad möjligt att kopiera för 

konkurrenter. Underliggande kan dock kundrelationen växa sig stark och bli en styrka 

men i form av uttalad strategi är det inget unikt. Aktiviteter för detta är möjliga att utse, 

exempelvis kundnöjdhet, om behovet är tillgodosett i alla led såsom leverans, kvalitet 

och så vidare.  

 

Leverantörers förhandlingskraft är en faktor som inte alls är behandlad i CSAB:s 

strategi. Det lämnar en svaghet i konkurrenskraften genom dess hantering av de fem 

faktorerna.  

 

När det slutligen kommer till faktorn att manövrera kring konkurrenterna har CSAB 

flera delstrategier som kan kategoriseras in under denna rubrik. Detta är en bred faktor 

som har lite att hämta från många delstrategier. Precis som att leda utvecklingen har att 

göra med att manövrera kring produktintroduktioner har det idag blivit viktigt med 

samhällsansvar i sitt erbjudande till kund. CSAB har i sin strategi lagt fram hur de ska 

manövrera kring konkurrenter och aktiviteter för dessa är även möjliga att utse när 

konkurrenstaktiker ofta är något gripbart.  

 

Delstrategin ”engagerade människor” är ingen strategi som passar in i Porters (1979) 

faktorer, den har inget att göra med att skapa ett unikt erbjudande. Den kan i allra högsta 

grad vara bra för företaget, det tar vi inte ställning till, men det är inte enligt de nämnda 

kriterierna en strategi.  

 

Porter (1996) behandlar strategiuppbyggnad och de aktiviteter som blir ett resultat av 

den valda strategin. Lohman et al. (2004) och Evans (2004) behandlar i sin tur vikten av 

att koppla strategin till sina nyckeltal när de skapas, att slå fast fokusområden inom 

strategin och syftet med nyckeltalen. Vad som dock inte diskuteras är om den 

ursprungliga strategin faktiskt utser aktiviteter som är nedbrytbara till nyckeltal, om det 

är möjligt att skapa nyckeltal utefter den existerande strategin och de aktiviteter som 

den för med sig. Det finns en risk att det blir fel redan från start, eller att det blir följdfel 

hela vägen ned till operationell nivå, om strategin inte är nedbrytbar. CSAB:s 

delstrategier har i de flesta fall inga problem med att utse aktiviteter men allt är inte 

kvantifierbart. Det går inte att mäta om man är en naturlig del av en konsuments 

positiva upplevelse, inte heller om samhällsansvar är en naturlig del i beslutsfattandet, 

främsta fokus på miljö är inte heller mätbart utan framstår istället mer som en vision 

som i sin tur skulle behöva strategier. Hela ”engagerade människor”- kategorin blir 

väldigt svårmätt när all data angående den skulle bli subjektiv. Överlag är CSAB:s 

strategi kvantifierbar men det finns luckor där strategin kommer att få problem att mätas 

på operationell nivå. 
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Ett annat problem med en eventuell nedbrytning av strategin hos CSAB skulle vara 

vetskapen om strategin, följdfel kan uppstå och brist av koppling till strategin ju längre 

ned i nivåerna vi kommer. Detta på grund av resultatet som går att se i intervjuerna. De 

flesta intervjuobjekten har ingen kunskap om strategin och de känner inte heller att de 

jobbar mot den, vilket är ganska självklart om man inte känner till den. En brist av 

kunskap angående strategin kan även det skapa problem i en nedbrytning, de vet ju inte 

vad de ska bryta ned. Som Lohman et al. (2004, ss. 267-269) säger är det upp till 

ansvariga och chefer att slå fast syftet med nyckeltal och koppla dem till strategin men 

även chefer har brister i sin kunskap angående strategin. Det är inte förvånande att en 

chef önskar ett större informationsflöde från ledningen, att strategin tillåts flöda hela 

vägen ned. För att personalen ska kunna lära sig strategin och acceptera nyckeltalen 

måste de bli insatta och framförallt måste de kunna svara på frågor angående syftet med 

talen och hur de är kopplade.  

 

 

6.2 Nedbrytningen fortsätter ned genom företagsnivåerna 

Gunasekaran et al. (2004, s. 335) och Lohman et al. (2004, s. 269) behandlar en 

nivåindelning mellan strategisk, taktisk och operationell beslutsnivå. Varje nivå skjuter 

ner mål till de underställda och information skjuts tillbaka upp igen genom nyckeltal, 

utvärderingar eller åtgärder. Som det går att se i empirikapitlet så är CSAB:s 

beslutsnivåer indelade efter denna stuktur. De har en strategisk beslutsnivå, de har en 

taktisk och slutligen en operationell. Ställs den teoretiska referensramens beskrivning av 

beslutsnivåer mot CSAB:s faktiska nivåer kan det te sig som att det ser helt perfekt ut. 

En närmare jämförelse visar dock något helt annat. Funktionerna produktion och 

logistik har båda nyckeltal genom DPO som vi tidigare beskrivit vilka är mål som 

kommit från den strategiska nivån. Dessa DPO-nyckeltal skjuter även i sin tur upp 

information tillbaka till strategisk nivå. När den taktiska beslutsnivån ska skjuta ner mål 

till den operationella som de även ska göra nyckeltal av går det dock snett. Det finns 

inget i produktionsfunktionens DPO-tal som leveransplaneringsavdelningen kan 

påverka, beslutsnivåerna och målen sammanfaller inte med varandra. Faktum är att 

leveransplaneringen i större utsträckning kan påverka logistikfunktionens DPO-tal. Att 

en leverans levereras korrekt (distributionens DPO-tal) och i rätt tid (distributionens 

DPO-tal) är något leveransplaneringen kan påverka, att artiklar finns tillgängliga 

(produktionens DPO-tal) blir dock svårare. Beslutsnivåerna i detta fall ser som sagt 

inledande bra ut, de har dock inte korrekta anknytningar till varandra, inte funktionella 

anknytningar som kan leda till att arbetet fungerar bra och sammankopplat dem 

emellan.  

 

Detta problem stöds av Bungay (2011, s. 133), Holmberg (2000, ss. 851-852) och 

Gunasekaran et al. (2004, s. 335) som säger att strategin och nyckeltalen ofta inte når 

ned till den operationella nivån då kommunikationen tappar sitt meddelande på vägen. 

CSAB har dock ett större problem än att de enbart tappar strategikopplingen på väg ner 

i beslutshierarkin. I deras fall har strategin inte ens någon möjlighet att löpa hela vägen 

ned då målen inte kan kopplas vidare från taktisk till operationell nivå inom 

produktionsfunktionen, det blir omöjligt. Det är en diskussion kring detta som saknas i 

de tidigare nämnda författarnas verk, de utgår endast ifrån att beslutsnivåerna ska 

komma efter varandra och att målen då faller ut av sig själv. Men riktigt så enkelt är det 

inte alltid för om det visar sig att avdelningar ligger felplacerade och under fel taktisk 

nivå så blir problemet större än så. Det går inte att bryta ned nyckeltal från en 
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beslutsnivå till en annan om de inte har en stark och logisk relation till varandra. 

Företagets organisationsstruktur borde ses över för att även kunna bygga en 

nyckeltalsstruktur som fungerar, för om det förstnämnda inte fungerar kommer inte 

heller det sistnämna att göra det.  

 

 

6.3. Uppföljning – när nyckeltal ska skicka information uppåt  

Den stora huvudsakliga poängen inom uppföljning av nyckeltal som Lohman et al. 

(2004, ss. 267-269) behandlar är att informationskontrollprocessen (figur 2, s. 18) måste 

fungera. Processen måste slutas för att fungera då informationen och åtgärderna måste 

löpa inom detta kretslopp och följa processens spår. Detta är dock inte möjligt inom 

leveransplaneringsavdelningen hos CSAB idag med tanke på den uppföljning de har 

och den organisationsstruktur den är placerad i. Leveransplaneringens uppföljning ska 

idag, om man ser till Lohman et als. (2004, s.  269) informationskontrollprocess, ske 

inom produktionsfunktionen och de skulle svara till denna taktiska nivå om de hade haft 

nyckeltal. Detta sker dock inte idag då leveransplaneringen istället går på ett 

uppföljningsmöte inom logistikfunktionen dit de går endast för att lösa problem och 

byta erfarenheter, då de som sagt inte har några egna nyckeltal att diskutera. Detta gör 

att informationskontrollprocessen omöjligt kan slutas när den inte ens håller sig inom 

sin egen funktion, under sin taktiska beslutsnivå.  

 

Problemet med att leveransplaneringen spretar ut i både produktions- och 

logistikfunktionen visar sig tydligt även i intervjuerna. Personalen och till och med 

cheferna önskar nyckeltal som har stark korrelation till distributionsfunktionen och de 

önskar i somliga fall till och med samma nyckeltal, exempelvis fyllnadsgraden. Skulle 

de få som de vill skulle CSAB ha två avdelningar under varsin funktion som arbetar 

med delvis samma nyckeltal; det skulle ske ett dubbelarbete. Deras uppföljningsmodell 

är dock byggd så att de skulle gå på samma uppföljningsmöte. De skulle ha varsin 

informationskontrollprocess med samma innehåll men de skulle eventuellt hitta på olika 

åtgärder på samma problem då de mäter samma saker, med samma nyckeltal. Vad som 

skulle intensifiera problemet är att CSAB även försöker lösa de flesta problem på 

operationell nivå innan de skjuter upp det till taktisk. Detta skulle medföra att, i 

exempelvis fyllnadsgradsfallet, avdelningarna hittar olika lösningar till problemet utan 

att byta erfarenheter i ett uppföljningsmöte på högre nivå.  

 

Informationskontrollprocessen och den uppföljning som flödar inom den är beroende av 

att slutas igen och för att få det möjligt måste den aktuella avdelningen som följs upp 

vara placerad korrekt inom nivåerna i företaget. Det fungerar inte att vara placerad 

under en taktisk del utan att arbeta tillsammans med denna del. En taktisk beslutsnivå 

och chefer inom den ska utse åtgärder till avdelningar under dem, vilket innebär att det 

inte fungerar att en avdelning följs upp inom en annan funktion. Den information som 

ska följas upp ramlar utanför informationskontrollprocessen. Detta problem kan, som 

tidigare nämnt, bli ännu större när en framtagning av nyckeltal inte ser över andra 

nyckeltal inom företaget. Cai et al. (2009, ss. 515-516) har argumenterat för vikten av 

att göra just detta. 

 

När det kommer till att ge tid och rum för uppföljning inom CSAB har inga problem 

identifierats. De har en mötesstruktur och frekvens som även den teoretiska 

referensramen stödjer. De intervjuade diskuterar nyckeltal som i många fall har någon 

slags koppling till strategin och andra avdelningar, såsom distributionen, har en 
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informationskontrollprocess som sluts. I leveransplaneringens fall finns infrastrukturen 

för nyckeltal och uppföljning, det kan dock tänkas att de har en fel placering när det 

kommer till organisationsstrukturen.  

 

 

6.4 Vad ska mätas? 

Denna studie utgick ifrån vad många forskare är eniga om; att involvera anställda i 

framtagningen av nyckeltal (Bungay, 2011, s. 137; Lohman, Fortuin, & Wouters, 2004, 

s. 271; Wouters, 2009, s. 75). De anställda hade i de flesta fall en stor erfarenhet inom 

sitt arbete. Vad de dock inte hade i detta fall var kunskap angående CSAB:s strategi, då 

det endast var en person av de sju intervjuade som fått information om strategin. De 

tidigare nämnda författarna vill involvera de anställda för att kunna ta fram erfarenheter 

och kunskaper ur avdelningen som senare ska mätas. De lägger samtidigt även stor vikt 

vid att kunskap om strategin är avgörande. Det går här tilllägga att kunskapen om 

strategin nödvändigtvis inte behöver vara enastående när väl nyckeltal är utvecklade, i 

ett sådant skede är det endast den del av strategin som påverkar den aktuella 

avdelningen som är av vikt. Denna del av strategin ska dock nyckeltalet kommunicera 

effektivt. Men i skedet när en nedbrytning ska ske, när anställda ska involveras, då 

måste kunskapen om strategin finnas för att resultatet ska bli tillfredställande.  På grund 

av detta blev det svårt att få ut bra data från intervjuerna då de anställda inte hade 

kunskap om strategin. De svaren som gavs var till stor del isolerade till 

leveransplaneringen och tog ingen större hänsyn till andra avdelningar och deras redan 

existerande nyckeltal. De svar som angavs i intervjuerna var ofta inte heller kopplade 

till CSAB:s strategi. CSAB har en omfattande delstrategi genom ”effektivt 

genomförande” och många nyckeltal kring produktion och logistik kan tänkas passa in 

där men svaren diskuterades aldrig utifrån denna koppling.  

 

Att döma av svaren vi fick har personalen en bristfällig kunskap angående vilka 

nyckeltal som mäts på andra avdelningar inom företaget och en brist angående allmän 

helhet hur företaget är uppbyggt och fungerar. Med detta menar vi att de önskar i ett 

antal fall att mäta exakt samma saker som mäts på andra avdelningar inom företaget. I 

detta fall går det dock ställa sig frågan om personalen på leveransplaneringen har rätt, 

då de kanske enligt alla teoretiska preferenser har större ägandeskap och påverkan på ett 

redan existerande nyckeltal. Men även om de har större kontroll så kvarstår problemet 

med dubbelt ägandeskap, ett nyckeltal kan endast vara kontrollerat av en avdelning 

ensamt eller i samarbete med en annan. Att detta samarbete skulle fungera mellan två 

avdelningar där den ena exempelvis ligger under produktion och den andra under 

distribution är inte tänkbart, de har till och med olika taktiska chefer.  

 

Dessa brister går att identifiera i svaren som gavs angående performance drivers. 

Eftersom de anställda inte kände att de jobbade mot CSAB:s strategi, vilket även en 

chef erkände att de inte gjorde, går det inte att förvänta sig att de ska koppla ihop sina 

förslag på performance drivers med strategin eller för den delen företaget som helhet. 

Det sägs att det är den operationella nivån som ska bära ut strategin och möjliggöra för 

företaget att uppnå sina mål men i detta fall går det helt klart att identifiera det vanliga 

problemet att strategin tappar fäste på vägen ner i hierarkierna. Ett företag med detta 

problem hamnar här i ett dilemma då anställda bör involveras för att öka acceptansen 

för de framtagna nyckeltalen. Samtidigt kommer nyckeltalen då inte få en klar koppling 

till strategin när de anställda inte har vetskap om den och strategikopplingen är 

nödvändig för ett bra nyckeltal. Det går inte att involvera personal som inte har kunskap 
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om strategin och förvänta sig att nyckeltalen ska bli kopplade till den. Existerar denna 

brist av kunskap angående strategin hos personalen och även till viss del hos chefer så 

kommer det problem Bungay (2011, s. 137) pratar om vara ett faktum; de kommer inte 

veta varför de mäts på en viss aktivitet. 

 

6.5 Genomgång av nyckeltal och performance drivers 

För att bedöma om involveringen av de anställda har varit framgångsrik kan en 

utvärdering av deras önskemål av nyckeltal och performance drivers vara nödvändig. 

Denna utvärdering kommer att utgå till stor del från tabell 1 i den teoretiska 

referensramen. Subjektiva och ”mjuka” drivers såsom stress, tidspress och kunskap 

kommer att exkluderas ur analysen då de inte har de egenskaper vi söker i ett nyckeltal. 

Det går med hjälp av den teoretiska referensramen avgöra om personalens förslag är 

gångbara eller måste avfärdas. Teorin kan avgöra var problemet ligger om ett nyckeltal 

måste avfärdas. Exempelvis går det att avgöra om talet brister i strategikoppling, i att 

besvara vad man ska göra på operationell nivå, om det mäter saker de inte kan påverka 

och så vidare. Denna utvärdering görs för att vidare kunna hitta problem som uppstår i 

nedbrytningen.  

 

Efterlevnad av plan 

Detta mått har både önskats som nyckeltal och benämnts som en performance driver. 

Som nyckeltal har det till syfte att följa upp om chaufförerna följer planerarnas ruttplan. 

Detta kan kopplas till delstrategin effektivt genomförande, men själva mätningen kan 

dock inte kopplas till leveransplaneringen. Svaret på vem som ska mäta, var data 

kommer ifrån och vad som ska göras för att efterlevnaden ska öka blir i samtliga fall 

distributionsrelaterat. Leveransplaneringen har inte ägandeskap över denna driver eller 

ett nyckeltal angående det.  

 

Fyllnadsgrad 

Detta mått har även det både önskats som nyckeltal och benämnts som en performance 

driver. Talet existerar redan i dagsläget på distributionsavdelningen och kan kopplas till 

delstrategin effektivt genomförande. Syftet med fyllnadsgraden som nyckeltal är att 

optimera CSAB:s resursanvändning av lastbilarna genom att köra ut så mycket dryck 

som möjligt varje dag. I och med det ruttoptimeringssystem som leveransplaneringen 

har implementerat så är målet att nyckeltalet efterlevnad av plan ska vara 100 %. Det 

medför att distributionen inte får stuva om i leveransplanerna längre som var fallet 

tidigare, utan chaufförerna ska köra såsom planerarna planerar. På grund av detta kan 

ägandeskapet för detta tal ha gått över till leveransplaneringen. 

 

Planerade kilometer 

Ensamt saknar detta önskade tal och denna driver ett klart syfte då det krävs något att 

mätas emot eller i relation till för att det ska vara intressant. Ett ensamt kilometertal kan 

vara bra lika väl som dåligt men finns inget exakt syfte går det inte heller att identifiera 

någon avgörande aktivitet. 

 

Utkörda ton per kilometer 

Ett önskat nyckeltal som har stark korrelation till fyllnadsgraden, då de båda har till 

syfte att optimera lastbilsresurserna. Körs många ton ut per kilometer kommer 

fyllnadsgraden att stiga eftersom den mäter volym utkörd per bil. Den enda skillnaden 

mellan dessa tal är att ton/km inte tar hänsyn till arbetstiden som chauffören lägger ned. 

Ton/km kan redovisa en utmärkt mätning om sträckan är 1 km under en hel dag, det gör 
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inte fyllnadsgraden. Likt fyllnadsgraden ligger ägandeskapet för detta tal hos 

leveransplaneringsavdelningen.  

 

Tid att planera ort 

Det är oklart vad målet och syftet med detta önskemål är. Förskjuts deadline för 

planeringsinlämningen åt något håll kommer antagligen planerarna ta den tid på sig som 

de har budgeterad. Det blir ett problem att mäta detta när anställda inte har en alternativ 

syssla efter man lämnat in sitt arbete tidigare, det finns inga incitament för att arbeta 

snabbare. 

 

Planerad arbetstid chaufförer 

Syftet är att optimera resurser och det är ett önskemål av nyckeltal som även det kan 

kopplas till effektivt genomförande. Mätningen hamnar på leveransplaneringen 

eftersom det handlar om planerad arbetstid men likt planerad kilometer kommer detta 

tal inte att säga mycket om det inte ställs i relation till något annat.  

 

Planerad arbetstid kontra verklig arbetstid 

Här var det ett önskemål som togs lite längre än föregående nyckeltal, den planerade 

arbetstiden ställs i relation till något. Detta tal har till syfte att följa upp om 

ruttoptimeringssystemet planerar realistiska distrikt för chaufförerna. Ägandeskapet för 

detta tal skulle dock hamna på distributionen då det är upp till dem att se om deras 

arbetsdag är realistisk kontra den planerade, om avvikelser sker får de kontakta 

leveransplaneringen. Leveransplaneringen kan då vara intresserad av att se nyckeltalet 

men de kan inte påverka det i samma utsträckning. Inom detta nyckeltal finns 

möjligheter för ett tvärfunktionellt arbete mellan avdelningarna.  

 

Antal använda bilar 

Syftet med detta nyckeltal är att försöka packa så mycket dryck som möjligt på så få 

bilar som möjligt, alltså återigen resursoptimering, vilket även det handlar om effektivt 

genomförande. Den avgörande aktiviteten för att förbättra detta är att 

leveransplanerarna optimerar sin planering och lägger en plan som är så bra som 

möjligt. För att lyckas med detta krävs den rutin och kunskap som de själva anser är en 

driver. Om nyckeltalet leder till en resursoptimering så hamnar åtgärderna istället på 

distributionen, det är dem som måste göra sig av med bilar i lastbilsflottan. Här finns 

tvärfunktionella arbetsmöjligheter.  

 

Volym 

En föreslagen driver som får avslag på grund av att planerarna inte kan påverka 

volymen alls.  

 

Automatiseringsgrad 

Ett önskat nyckeltal som är ett mått på hur pass mycket ruttoptimeringssystemet på 

leveransplaneringen lyckas automatisera deras planering. Syftet är att CSAB vill se hur 

bra deras system fungerar. Ett problem med detta nyckeltal är dock att drivern bakom 

det ligger delvis lite utanför leveransplanerarens kontroll. Anledningen till att allt inte 

kan automatiseras är för att det finns låsta resurser, kunder som kan ta emot på vissa 

tider, chaufförer som kan jobba vissa tider och så vidare. Att ändra dessa är inget en 

planerare kan göra enkelt i sitt dagliga arbete, det krävs omfattande insatser från flertalet 

personer. Vidare är en driver att uppdatera den data systemet utgår ifrån i sina 

beräkningar av rutten och dessa data är det upp till både chaufförerna och planerarna att 
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identifiera avvikelser inom. Detta tal har påverkan från båda avdelningar och även här 

finns möjligheter för ett tvärfunktionellt arbete.  

 

6.5.1 Vad säger dessa drivers och önskemål? 

Att döma av dessa identifierade performance drivers och de nyckeltalsönskemål som 

angivits finns det vissa fel eller problem som återkommer frekvent. Ett vanligt fel är att 

dessa ovan nämnda nyckeltal och drivers inte endast har med leveransplaneringen att 

göra, eller i somliga fall inte alls. De önskar tal som de själva inte har ägandeskap och 

kontroll över. Detta är ett problem för att avdelningen måste kunna påverka ett nyckeltal 

fullt ut eller i samarbete med någon annan avdelning. Ett annat ofta förekommande fel 

var att de önskade nyckeltal som redan existerade på andra avdelningar vilket visar på 

en bristande förståelse för helheten och översynen av företaget. Varje fall behöver inte 

handla om brist på förståelse dock, för precis som teorin säger så behöver existerande 

nyckeltal ses över då och då. Det händer att existerande nyckeltal tappar sin roll eller att 

en avdelning har genomgått en förändring som gör att nyckeltalen inte går att 

kontrollera längre. Slutligen går det att nämna att eftersom CSAB har en sådan ”bred” 

delstrategi som effektivt genomförande så går det att passa in de flesta nyckeltal under 

denna, vilket gör att alla förslag passar in även om kunskapen om strategin inte 

existerade eller var bristfällig 

 

6.6 Sammanfattande visualisering av analysen 

  

 
 

 

I figur 9 går det att se en sammanfattande bild av problemen CSAB har i nedbrytningen 

av sin strategi. Produktionsfunktionen har problem att bryta ned strategin vidare till 

leveransplaneringsavdelningen. Vidare har de anställda på leveransplaneringen en brist 

av kunskap om strategin och helheten, vilket leder till att de bland annat önskar sig 

nyckeltal som redan mäts på distributionsavdelningen. Slutligen ingår 

leveransplaneringen i en uppföljningsmodell som mer hör till logistikfunktionen.  
  

Figur 9: Visualisering av analysen 



48 
 

7. Slutsatser 
 

7.1 Avdelningens placering 

Företag måste innan eller under en framtagning av nyckeltal se över sin 

organisationsstruktur när det kommer till beslutsnivåer. Som det går att se i denna studie 

kan felplacerade avdelningar eller chefer leda till att framtagningen misslyckas eller inte 

blir så bra som det var tänkt. Problemen som går att identifiera på grund av denna 

missplacering är många. Personalen hade en bristfällig kunskap om strategin och de 

kände att de inte jobbade mot den och cheferna på avdelningen hade inte heller någon 

bred kunskap om strategin och saknade även dem en känsla av att jobba mot strategin. 

Det går att tillägga att kunskapsbristen inte hade varit ett lika storartat problem om bra 

nyckeltal redan existerade. Om exempelvis fyra nyanställda kommer in på 

leveransplaneringen kan de koppla sitt arbete till avdelningens specifika del av strategin, 

detta kan ett nyckeltal kommunicera. Men i fallet för nedbrytning krävs en kunskap om 

hela strategin för att kunna skapa dessa nyckeltal från grunden.  

 

Ett annat problem som går att identifiera på grund av missplaceringen är att 

uppföljningen av eventuella nyckeltal inte skulle fungera optimalt när 

leveransplaneringens chefer och personal gick på uppföljningsmöten på taktisk 

beslutsnivå där deras egen taktiska chef inte ens närvarade. Detta rubbar hela 

informationskontrollprocessen när länken mellan beslutsnivåerna inte finns. Det finns 

inga mål eller åtgärder som varken skickas ned eller upp i uppföljningen mellan 

operationell och taktisk beslutsnivå på leveransplaneringsavdelningen. Att avdelningen 

är missplacerad syns även väldigt tydligt i de nyckeltal som existerar på taktisk nivå 

ovan leveransplaneringen. Dessa tal går inte koppla ihop med deras avdelning och 

länken till logistikfunktionens taktiska nyckeltal var desto starkare och mer logisk. 

Denna logistikfunktionskoppling märktes även i intervjuerna när personalen och 

cheferna på leveransplaneringen pratade om en nyckeltalsstruktur liknande den på 

distributionen, som ligger under logistikfunktionen.  

 

Företag måste se över sin organisationsstruktur och dess beslutsnivåer i framtagningen 

av nyckeltal. Är inte denna struktur logisk och sammanfaller på ett bra sätt så kommer 

inte heller nyckeltalsstrukturen att falla ut bra. Precis som hos CSAB kommer den 

missplacerade avdelningen att hamna utanför strategikopplingen och nyckeltalen kanske 

blir bra, men det kommer inte uppföljningen av dem att bli. Detta problem är inget som 

är unikt för CSAB utan en felplacering av chef eller avdelning kan ske i alla företag som 

omfattas av strategiska, taktiska och operationella beslutsnivåer.  

 

 

7.2 Se till att sprida kunskapen om strategin innan nedbrytningen sker 

Vad som tydligt går att identifiera som ett stort problem inom 

leveransplaneringsavdelningen är att kunskapen om och kopplingen i det dagliga arbetet 

till strategin är bristfällig. Personal och chefer har tydliga brister inom detta vilket har 

lett till att de hade svårt att tala om strategikopplingar i nyckeltalsdiskussionerna i denna 

studies intervjuer. Detta är ett problem som orsakar ringar på vattnet och leder till att 

personalen har svårare att förstå syftet med vissa nyckeltal, de ser inte sig själva i 

helheten och känner då inte heller att de jobbar mot strategin. För att undvika detta 

problem i en nyckeltalsnedbrytning kan det vara att föredra att en utbildning angående 

strategin hålls för både personal och chefer före nedbrytningen startar. Att de får se hur 
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just deras avdelning passar in i företaget och vad det är som just de gör för att uppfylla 

denna strategi och nå visionen. Detta kan inte vara frivilligt som det visade sig vara på 

CSAB under arbetstid, bevisligen hade personalen inte tid eller så fanns inte intresset, 

för ingen gick på informationsmötet. Informationen som finns på intranätet är inte heller 

tillräcklig för då hade kunskap angående strategin uppkommit vid intervjutillfällena. 

Sker en utbildning kan de anställda ha lättare att svara på vilka aktiviteterna är som är 

avgörande för strategin för just deras avdelning och på så vis utveckla bättre nyckeltal. 

För att ta detta koncept ett steg längre kan det vara fördelaktigt att i denna utbildning 

berätta hur andra avdelningar inom företaget arbetar med strategi och nyckeltal. Detta 

för att undvika diskussioner angående nyckeltal som redan existerar och på så vis 

eliminera risken för dubbelarbete. Utbildningen skulle även underlätta för chefer när det 

kommer till att slå fast syftet med nyckeltalen, så att personalen förstår varför de mäts 

och varför det är viktigt.  

 

Att hålla en strategiutbildning fungerar oavsett företag och oavsett vilken avdelning det 

behandlar. Har företaget de beslutsnivåer som denna studie genomgående har talat om 

eliminerar de riskerna för problem i nedbrytningen av nyckeltal om alla förstår varför 

det görs och hur kopplingen till strategin fungerar. Det blir bättre att involvera anställda 

med kunskap i framtagningen än att involvera anställda utan kunskap. 

 

Ett ämne som diskuterades frekvent under tiden på CSAB var huruvida nyckeltal ska 

mäta aktiviteter gjorda av människor eller datorer/maskiner. Detta är ett ämne för vidare 

forskning när utvecklingen går emot att vi använder oss allt mer av högteknologiska 

hjälpmedel. När performance drivers börjar blir teknologiska aktiviteter vad händer då, 

vad ska brytas ned och hur kommer det påverka nyckeltalsarbetet?  
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8. Företagsrekommendationer 
 

Efter att ha gått igenom en nedbrytning från strategi till operationella nyckeltal hos 

CSAB för att kunna besvara denna studies frågeställning så har det resulterat i ett antal 

slutsatser anpassade till CSAB. Därför redovisas här ett antal nyckeltal som kommit 

fram under nedbrytningen samt ett antal generella rekommendationer som kan vara 

lösningen på ett antal problem som har visat sig.  

 

 

8.1 Generella rekommendationer 

Den främsta rekommendationen vi har att ge är att leveransplaneringens personal 

behöver utbildning/kunskap om CSAB:s strategi. För att lyckas med en nedbrytning av 

nyckeltal måste kunskap om strategin finnas. Kunskapen är inte lika avgörande när väl 

nyckeltalen är på plats, då sköter talen kommunikationen av strategin. Men i 

nedbrytningsarbetet måste kunskapen finnas för att bra nyckeltal ska utvecklas. Det 

framkom vid intervjuerna att det fanns en stor kunskapslucka inom detta område och 

nästan ingen kände att de jobbade mot företagets strategi. Detta kan härledas till det 

faktum att de sa att de inte hade vetskap om den. Det är svårt att få acceptans hos 

personalen för nyckeltalen och slå fast syftet med dem om de inte kan se kopplingen till 

strategin, ännu svårare blir det när chefer även har denna kunskapslucka. Detta problem 

behöver lösas, det räcker inte med information på intranätet. Personalen nämnde också 

att de inte hade tid att gå på informationsmötet som hölls angående den nya strategin när 

den introducerades. Detta är ett problem som behöver lösas genom att personalen 

antingen får tid att gå på dessa presentationer eller att de får en egen 

utbildning/genomgång av sin egen chef. Chefer behöver dock som det visat sig även 

dem utbildning. Sker inte utbildningen och kunskapsspridningen av strategin hela vägen 

ned i hierarkierna kommer det resultera i följdfel genom hela nedbrytningen av strategin 

och budskapet eller acceptansen kommer försvinna förr eller senare.  

 

Vidare har nästa stora 

rekommendation kretsat kring 

leveransplaneringens plats i 

organisationsstrukturen. På 

bilden intill tagen från 

analyskapitlet (figur 9) går det 

att se att strategin inte kommer 

hela vägen ned till 

leveransplaneringen när den 

ligger under 

produktionsfunktionen. 

Framförallt går inte heller 

produktionens del av ”den 

perfekta ordern” att bryta ned 

vidare till nyckeltal anpassade för leveransplaneringen. Faktum är att 

leveransplaneringen har en större tillhörighet till logistikens del av ”den perfekta 

ordern”. Leveransplaneringens personal har även återkommande önskat nyckeltal i 

intervjuerna som går att koppla till distributionen eller till och med redan mäts där, 

exempelvis fyllnadsgraden. När det kommer till uppföljningsmöten går 

leveransplaneringen på logistikens möten och inte på produktionens. Det finns ingen 

naturlig koppling mellan leveransplaneringen och produktionen, varken i arbetet eller i 
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beslutsprocesser. Skulle nyckeltal tas fram för leveransplaneringen med den 

organisationsstruktur CSAB har idag är risken stor att det kommer att ske ett 

dubbelarbete i jämförelse med distributionsavdelningen. Så för att lösa det ursprungliga 

företagsproblemet där avdelningarna såg varandra som motpoler bör de istället ingå 

under samma chef så synergier kan uppstå i ett samarbete som gynnar båda parter. Allt 

detta tyder på att ett tvärfunktionellt arbete mellan distributionen och planeringen är att 

föredra. 

 

 

8.2 Nyckeltalsförslag 

Eftersom det finns starka argument för att distributionen och leveransplaneringen bör 

arbeta tillsammans som en gemensam enhet har vi tagit oss friheten att även omstöpa 

lite i distributionens nyckeltalsstruktur. Nedan följer förslagen: 

 

Fyllnadsgraden 

Implementeringen av CSAB:s nya ruttoptimeringssystem LEO har till syfte att förbättra 

ruttplanerna och inte resultera i att chaufförer fortsätter med att i efterhand stuva om 

ruttplanerna. Denna omstuvning har skett både på grund av att ruttoptimeringssystmet 

förr gjorde sämre ruttplaner och på grund av att chaufförerna önskade köra i en annan 

ordning. Detta beteende ska nu försvinna och planerad rutt ska köras, ingen omstuvning 

ska ske. Därför övergår ägandeskapet av nyckeltalet fyllnadsgrad till 

leveransplanerarna, det är helt upp till dem att optimera fyllnadsgraden nu när 

chaufförerna endast ska köra ut de planerade lassen. Förslaget är som tidigare nämnt att 

distribution och leveransplaneringen ska gå ihop men det går att säga att planerarna är 

de som kan påverka nyckeltalet. 

 

Kapacitetsutnyttjande av lastbilsflottan 

Vad fyllnadsgraden inte fångar upp för leveransplanerarna är hur väl de använder 

lastbilsflottan. Stillastående bilar eller användning av inhyrda åkare fångas inte upp i 

dagens mätning. Att mäta fyllnadsgraden tillsammans med ett kapacitetsutnyttjande av 

lastbilarna skulle optimera resurserna. Följande bild är ramverk som är taget ur den 

teoretiska referensramen och dessa frågor ska vara besvarade för att ett nyckeltal ska 

kunna fungera i praktiken.  

  

Measure Kapacitetsutnyttjande av lastbilsflottan 

Purpose Kontrollera resursnyttjandet av lastbilsflottan. Se i 

vilken utsträckning egna bilar använda och 

lejåkare. 

Relates to Effektivt genomförande 

Target Målet med nyckeltalet: Sätter de själva 

Formula Antalet använda lastbilar/antalet tillgängliga 

lastbilar. Resultat över 100% visar på inhyrda 

åkare och under visar på stillastående egna bilar.  

Frequency Veckovis 

Who measures? Chef på leveransplaneringen 

Source of data Genom att leveransplaneraren fyller i dessa 

uppgifter efter sin planering är gjord. 

Who acts on the data? Ska lastbilsflottan ändras hamnar det på 
distribution, måste resursanvändningen ändras är 

det leveransplaneringen.  

What do they do?  Leveransplaneraren ska försöka få ut volymen på 

så få använda bilar som möjligt. 
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Något som bör tas i beaktning är något nyckeltal som fångar upp leveransplanerarens 

effektivitet och som planeraren själv kan se på om han/hon har förbättrats. Detta är både 

svårfångat och ett känsligt ämne när det visade sig i intervjuerna att de flesta planerare 

kände sig stressade i arbetet och kände en tidspress. Det blir en ekonomisk fråga om en 

halvtimme sparad per planerare är mer värdefull än en bättre ruttplanering för varje 

planeringsort. Att mäta planeringstid per planeringsort anser vi vara mindre lyckat när 

det antagligen skulle visa att budgeterad tid är lika med använd tid, det enda som ändras 

är stressnivån som höjs. Det finns antagligen mer att vinna på välplanerade rutter än 

sparade minuter i arbetstid. Om något ska mätas på personnivå kan antal planerade km 

och arbetstid mätas i relation till antalet kundstopp. Det vill säga hur mycket tid och 

kilometer de i snitt ger ut i sin planering per kundstopp. Detta nyckeltal kan motiveras 

med att det är ett påtagligt nyckeltal som personalen lätt kan följa och förstå. Det går att 

se sin personliga förbättring för sin ort och det är inte ett tal som är stressande eller 

tidskrävande. Det handlar om att effektivisera sin planering och det är exakt vad som i 

slutändan leder till svarta siffror. Det kan kopplas till både effektivt genomförande och 

ledande i samhällsansvar. Det är som sagt en optimering av resurser att förbättra detta 

tal men även en miljöförbättring när det blir kortare körsträcka för lastbilarna.  

 

Vidare följer tre förslag som har mer anknytning till distributionen. Det är tre nyckeltal 

som tillsammans kan sammanslås likt ”den perfekta ordern” (DPO) och resultera i en 

mätning av om chauffören har gjort en ”perfekt leverans”. Nyckeltalen är: efterlevnad 

av plan – körsträcka och körordning; efterlevnad av plan – arbetstid; tidsfönstret (finns 

redan och ändras inte, se empirikapitlet). Efterlevnad av plan är något som har 

efterfrågats av både personal och chefer i intervjuerna. Det visade sig även ha stöd i 

teorin. 

 

Efterlevnad av plan – körsträcka och körordning 

Detta nyckeltal är viktigt för att CSAB ska veta att de utvärderar korrekt data, både för 

ruttoptimeringssystmet LEO och för chaufförer. Om utvärderingen sker utan vetskapen 

om de verkligen kört i den ordning och sträcka de ska göra så kan det uppstå en skillnad 

mellan verkligheten och systeminformation angående fyllnadsgrad, körda kilometer etc. 

LEO visar på förbättring men ingen förbättring sker i verkligheten. Är målet att med 

hjälp av LEO-planering uppnå förbättringen så måste det kontrolleras att den verkliga 

distributionen även sker på detta vis, allt för att uppnå effektivt genomförande. Fördelen 

med denna mätning är även att skillnaden mellan planerade km och utfall i körda km 

fångas upp. Sker 100 % efterlevnad är planerade km = körda km. Det vill säga att det 

fångar upp chaufförer som avviker från ruttplanen och fortfarande stuvar om i 

körordning. 

  

Measure Efterlevnad av plan – korsträcka och körordning 

Purpose Kontrollera om planen följs och om den är bra i 

relation till verkligheten. 

Relates to Effrektivt genomförande, Stödja upp miljömål 

Target Målet med nyckeltalet: Sätter de själva 

Formula Antalet korrekta rutter/totalt antal körda rutter 

Frequency Veckovis 

Who measures? Controller, chef 

Source of data GPS, Chaufförers handterminaler 

Who acts on the data? Chef/regionchefer/ansvariga chaufförer 

What do they do?  Uppdatera masterdata (det LEO använder för att 

planera) för att få en realistisk plan. Samarbete 
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mellan lev.plan och chaufför för uppnå det. Är inte 
masterdata bra och realistisk ökar risken för att 

chauffören inte kör enligt plan.  

 

 

Efterlevnad av plan – arbetstid 
Motiveringen för detta nyckeltal är att det fungerar som en förlängning av föregående 

nyckeltal. Lassplanen kan köras i rätt ordning men avvika i arbetstid för chauffören. 

Återigen handlar det om att CSAB måste veta att det utvärderas korrekt data, att 

verkligheten överrensstämmer med LEO. Detta nyckeltal fångar upp om planerad 

arbetstid är densamma som verklig arbetstid. 
  

Measure Efterlevnad av plan – arbetstid  

Purpose Kontrollera om planen följs och om den är bra i 
relation till verkligheten, en  resursoptimering. 

Relates to Effrektivt genomförande 

Target Målet med nyckeltalet: Sätter de själva 

Formula Antalet korrekta rutter/totalt antal körda rutter 

Frequency Veckovis 

Who measures? Controller, chef 

Source of data Chaufförers handterminaler 

Who acts on the data? Chef/regionchefer/ansvariga chaufförer 

What do they do?  Uppdatera masterdata för att få en realistisk plan. 

Samarbete mellan leveransplaneringen och 

chaufförer för att uppnå det.  
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9. Sanningskriterier 
 

9.1 Extern reliabilitet  

Att replikera denna studie skulle vara tämligen svårt. En kvalitativ studie är svår att 

upprepa då miljön som studeras inte går att fånga så att den efterföljande studien blir en 

replika av den första (Bryman & Bell, 2005, s. 306). Den miljö som denna studie har 

genomförts i ligger i ständig förändring och några variabler som studien utgörs av är 

situationsspecifika, exempelvis strategin, personalen och dess intervjusvar. Om en 

replika av denna studie skulle genomföras om ett antal år så skulle mest troligt 

personalsituationen se annorlunda ut, kanske kan även strategin ha förnyats än en gång, 

vilket resulterar i att studien inte alls blir en replika. I detta fall skulle inte heller det 

initiala problemet finnas kvar på leveransplaneringen hos CSAB, då de vid den 

tidpunkten redan ska ha utvecklat nyckeltal applicerbara på avdelningen. 
 
 

9.2 Intern validitet 

Slutsatserna av denna studie är ett resultat av att den teoretiska referensramen efterföljts 

i nedbrytningen av nyckeltal hos det faktiska fallföretaget. I och med denna deduktiva 

ansats har slutsatserna en god grund i både teori och empiri, vilket kan argumentera för 

en god intern validitet. En god intern validitet utgörs av en kongruens mellan studiens 

observationer och de slutsatser som utformas (Bryman & Bell, 2005, s. 306).  

 

9.2.1 Respondentvalidering 

För att styrka studiens insamlade data genomfördes en respondentvalidering av 

intervjuerna. Den information som samlades in under intervjuerna skrevs ned och 

skickades till samtliga intervjuobjekt för att verifiera att allt stämmer överens med vad 

de anser sig ha sagt. Detta är ett vanligt sätt för kvalitativa forskare att bekräfta att de 

data de samlat in är korrekt (Bryman & Bell, 2005, s. 308). Respondenterna ansåg 

informationen vara korrekt och inga rättelser gjordes, dock ett enstaka tillägg av en av 

respondenterna. Att få informationen validerad av intervjuobjekten styrker våra 

slutsatser då frågorna vi ställde var direkt kopplade till teorin. Detta styrker i sin tur den 

interna validiteten. 

 

 

9.3 Extern validitet 

Det går att argumentera för att den externa validiteten för denna studie är begränsad.  

Slutsatsen bygger till stor del på tolkningar och värderingar anpassade för CSAB 

specifikt, därav går det konstatera att den blir just anpassad för CSAB och 

överförbarheten blir relativt limiterad. Slutsatsen för denna studie är en slutsats härleden 

ur en fallstudie, dock finns det vissa saker inom fallföretaget som inte är helt unika 

vilket gör att somliga identifierade problem hos CSAB sannolikt skulle kunna hjälpa 

även andra företag. Det som helt självklart är unikt som vi tidigare nämnt är strategin. 

Beroende på vald strategi och hur ett företag arbetar med strategi kan överförbarheten 

påverkas. Dock går det antyda en viss grad av generaliserbarhet i hur beslutsnivåer är 

uppbyggda, hur problem kan uppstå när strategin bryts ned genom dessa och hur 

kunskapen om strategin inom företaget ser ut. Vad som däremot ej går att anta är att 

denna slutsats är heltäckande av de problem som kan uppstå. Det kan mycket väl 

existera fler problem som kan uppstå under en framtagning av nyckeltal, dessa visade 

sig bara inte i denna studie hos CSAB.    
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