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Abstract 
 

Problem: How does management accounting, in its traditional implementation, affect flow 

oriented processes?  

Purpose: To discover and discuss what has been written on this topic so far. This is 

complemented by an empirical study based on two interviews in one company performed to 

better understand and interpret what has come to light through discussing the literature.  

Contribution: A broadened understanding of what knowledge and views exist today 

concerning how the logic of traditional management affects flow oriented processes. Also, 

this paper contributes with ideas suggesting what future research might contain and, based on 

the small empirical study performed, what such research might find.  

Method: literature based study with empirical examples: two interviews. 

Conclusions: There are indications from many sources suggesting that implementing 

management accounting has some type of influence on processes. There are also differences 

in mindset and logic underlying the two ways of managing organizations examined which 

results in tensions between the two. However, which tensions to take note of is influenced by 

the perspective through which one views how to manage an organization.  
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1. Inledning 
 

I denna inledande del av uppsatsen presenterar vi en beskrivning av problemområdet, 

avgränsningar, forskningsfråga, syfte och bidrag.  

 

1.1 Problemområdesbeskrivning 

Allt företagande innebär någon form av styrning och uppföljning av organisation och 

medarbetare. Styrningen är till för att man skall kunna veta att man sysslar med de saker man 

föresatt sig att göra, samtidigt möjliggör den att man kan hålla reda på hur bra det går med 

detta. I denna uppsats behandlas två typer av styrning: ekonomistyrning så som det 

traditionellt används och flödesorienterad styrning. 

   Ekonomistyrning förekommer idag i stort sett i alla organisationer (Seddon, 2010, se bl.a: 

s.11, s.16f.). Det innebär att man styr organisationen genom att använda en organisations 

ekonomisystem vilket inkluderar kalkylering, budgetering och intern redovisning (Greve, 

2009, s.20f.). Ekonomistyrning definieras som avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål. Den bygger på att olika utfall ställs i 

relation till målsättningar varpå följer en anpassning om beteendet avviker från målen (Greve, 

2009, s.20ff.). Ekonomistyrning, så som den traditionellt utövas, innebär att fokus i huvudsak 

ligger på vertikal styrning (Ax et. al, 2009, s.47). Detta innebär att organisationens 

övergripande målsättning förgrenas ned i delmål på organisationens funktioner/enheter vilka 

sedan följs upp genom mätning och styrning, något som syftar till att tillfredsställa ägarnas 

behov (Greve, 2009, s.22f.). 

   Det blir emellertid allt vanligare att organisationer på olika vis vill införa också en 

horisontell styrning i en annars vertikalt styrd organisation. Det är inom just införande och 

förfinande av den horisontella flödesorienterade styrningen som organisationer i nuläget 

lägger mest pengar på konsultation (Slack et. al, 2012, s.19). Detta styrsätt innebär ett 

annorlunda tillvägagångssätt än det traditionella, och det faktum att praktiker fattat ett sådant 

intresse för detta styrsätt ökar vikten av att få grepp om det. Inom den flödesorienterade 

styrningen
1
 sätter man fokus på processer och flöden i syfte att göra genomflödet av varor 

jämnare (Slack et. al 2012, s.4). Här återfinns således en starkare fokus på horisontella flöden 

och processer (Slack et. al, 2012). En process ses som ett flöde där olika typer av tillgångar 

samordnas för att omvandla input till output. Processen omfattar således hela 

värdeförädlingsprocessen, och begreppet process gäller för alla delar av verksamheten (Slack 

et. al, 2012, s.4). Det flödesorienterade styrsättet innebär att man utgår ifrån marknadens 

efterfrågan och syftet att skapa värde för kunden (Greve, 2009, s.23). 

   Vid införande av nya metoder i organisationer, så som i fallet ovan, gäller följande: om man 

skall förändra hur man beter sig i en organisation, kommer man troligtvis att se på de nya 

influenserna och idéerna med sina tidigare antaganden och erfarenheter i bagaget (Danielsson, 

1983, s.24ff; Seddon, 2010, s.189; Senge, 2006). Detta innebär att, när man försöker byta 

                                                           
1
 Vi har i denna uppsats valt begreppet flödesorienterad styrning som samlingsnamn för flera av de begrepp 

som kan återfinnas i teori som diskuterar ämnet, (t.ex. processperspektiv). 
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perspektiv eller låter sig influeras av koncept som grundar sig på vissa antaganden, så 

kommer man att göra en annan tolkning och använda informationen på ett annat sätt än vad 

det var tänkt från början (ibid.). En sammanblandning av metoder kan därför möjligen ses i 

flertalet organisationer där tillvägagångssätt från det flödesorienterade styrsättet introduceras i 

en struktur som tillämpar traditionell, vertikal styrning.  

   I litteraturen finns en viss medvetenhet om att det kan finnas en spänning kring mätning och 

olika mått kopplat till skillnader i vertikalt och horisontellt fokus (se bl.a. Deming, 1992; 

Seddon, 2010) men litteratur som problematiserar dessa spänningar återfinns inte i någon 

större utsträckning. Studier kring det horisontella perspektivet är ovanliga men det finns inom 

detta område nya möjligheter för organiseringen som ämne (Kathuria et. al. 2007). Även om 

man i litteraturen diskuterar i termer av processer och flöden så har man inte tagit steget fullt 

ut mot en flödesorientering. Man talar om att kartlägga processer och om att koordinera 

aktiviteter men man nämner, vad vi kunnat finna, inte de begrepp som vanligen dyker upp 

inom flödesorienteringen, såsom processvariation, flaskhalsar och genomflöde (se t.ex. 

Broekhuis och Van Donk, 2010; de Snoo et. al, 2010). Vidare är det ”få studier som behandlar 

skärningspunkten mellan den horisontella och den vertikala styrningen” (Nilsson, 2003, 

s.218). Det saknas även empiriska studier som visar på vilket sätt ekonomistyrning, så som 

den traditionellt används, skulle kunna stödja den flödesorienterade styrningen rent praktiskt 

(Chenhall, 2008).  

 

1.2 Förutsättningar 

I denna uppsats diskuteras ”flödesorienterade processer”. Med processer avses de flöden i 

organisationen som endast tjänar till att skapa värde för kunden, det vill säga den 

förädlingskedja som slutligen leder fram till kunden. Diskussionerna kan således anses gälla 

för alla stora företag, oavsett bransch, då denna typ av processer är gemensamma för alla 

organisationer även om styrningen kan skilja sig åt, något som är beroende av fyra andra 

faktorer (mer om detta under Metodkapitlet nedan).  

   Uppsatsen avser således inte analysera olika nyckeltal eller mått i detalj, utan att fokusera på 

styrningssättens övergripande fokus. Dock kommer den möjligen att beröra aspekter även på 

en mer detaljerad nivå och lyfta fram dessa om/när dessa återfunnits i litteraturen.  

   Den empiriska studie som genomförts inom ramarna för uppsatsen tjänar främst till att 

tydliggöra och öka förståelsen för det som diskuteras i litteraturen. Det finns dessutom ett 

uttryckt behov av fler studier på ämnet samtidigt som det inte finns någon sammanställning av 

det redan existerande materialet. Dock tycks det finnas ett behov av att sammanställa och söka 

klargöra såväl om någon påverkan kan påvisas som hur denna eventuella påverkan tar sig 

uttryck. 
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1.3 Forskningsfråga 

Vi menar att det är troligt att man, vid implementering av ett flödesorienterat styrsätt, inför 

detta i syfte att kombinera och dra nytta av det i samklang med lärdomar från 

ekonomistyrning, så som den traditionellt används. Detta snarare än att ersätta den vertikala 

styrningen med en horisontell sådan. Kombinationen av styrsätten tycks dock leda till en del 

praktiska svårigheter. Vi ställer oss således följande: 

    

Hur påverkar ekonomistyrningen, så som den utövas traditionellt, de 

flödesorienterade processerna?      

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är således att söka problematisera kring den eventuella spänningen 

mellan vertikal och horisontell styrning. Detta kompletteras med en primärdatainsamling, 

främst i syfte att öka vår förståelse och vår förmåga att tolka det som hittills skrivits i frågan, 

men även för att bidra med empiriskt material i ämnet då det finns en uttalad avsaknad av 

detta.  

 

1.5 Bidrag 

Det ämne vi valt att studera är inte särskilt omdiskuterat i teorin och det finns ingen tidigare, 

för oss känd, sammanställning av den kunskap som står att finna. Denna uppsats har därmed 

bidragit till en ökad förståelse för vad man i dagsläget vet om hur flödesorienterad styrning 

påverkas av ekonomistyrningens tanke- och tillvägagångssätt.  

   Vår problematisering kring existerande litteratur och teori, såväl som vår fallstudie, har även 

bidragit med insikter kring vad existerande kunskap pekar mot gällande vad man skulle kunna 

få för resultat från vidare studier och vad det kan vara lämpligt att söka ytterligare svar på.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel av uppsatsen beskriver och argumenterar vi för vårt tillvägagångssätt, de vägval 

vi gjort under arbetets gång och eventuella implikationer som dessa fått för resultatet av vår 

genomförda uppsats. 

 

2.1 Arbetets upplägg  

Under denna rubrik visar vi främst hur vi har analyserat och värderat vår insamlade teori. 

Dessutom redovisas hur vi tagit hjälp av empirin för att öka djupet i våra tolkningar.  

   Som framgår har vi således valt att utgå ifrån teorin (deduktiv ansats) och det är därifrån vi 

hämtat största delen av den information vi behöver för att kunna söka svar på vår 

forskningsfråga. Vi har med en tolkande ansats genomfört en kvalitativ studie där våra 

resonemang kring hur man väljer att diskutera de aktuella begreppen i litteratur och artiklar 

får stå i centrum. Empirin används i denna uppsats främst för att ge ett praktiskt perspektiv på 

den analys och de slutsatser vi dragit efter att ha tagit fram vår teoretiska referensram. Denna 

analyseras på liknande sätt, med våra tolkningar av beskrivna skeenden i fokus.  

   Syftet och forskningsfrågan har kontinuerligt varit utgångspunkten för denna uppsats. Vi har 

med utgångspunkt i dessa utvecklat frågor som vi har använt som riktlinjer i syfte att 

strukturera upp vår arbetsgång samt ge oss möjlighet att hålla fokus på relevant teori- och 

datainsamling. Dessa lyder som följer: 

 

1. Vad behöver vi veta för att kunna besvara forskningsfrågan och uppfylla syftet? 

Alltså; vad behöver vi leta efter för information i form av artiklar och annan lämplig 

litteratur, dels till teorin och dels i relation till intervjuerna med vårt fallföretag. 

2. Var måste vi leta för att kunna besvara våra forskningsfrågor? Detta handlar om att 

kunna få grepp om två saker. Dels vilken typ av information som vi har möjlighet att 

finna i litteratur och artiklar, och dels vilken typ av informationssökning som är 

acceptabel i relation till arbetets kvalitet. Vi har således även tagit ställning till vilka 

källor som är acceptabla avseende var de återfinns samt vem det är som diskuterar 

ämnet. 

3. Hur blir studien trovärdig? Detta handlar om att vara tydlig med var vi fått 

information ifrån och hur vi valt att tolka den, främst vad gäller teorin. Samtidigt har 

vi tagit fasta på att hela tiden vara öppna med hur vi har gått tillväga vid insamlandet 

av primärdata och utformandet av arbetet generellt. Dessutom har vi haft som 

ambition att kunna se till att vi i analys och slutsatser har en stabil och trovärdig 

teoretisk referensram att utgå från samt en väl genomförd primärdatainsamling att 

förhålla oss till. 

4. Varför är studien intressant och relevant? Vilken information i ämnet kan återfinnas i 

teorin idag? Kan det relateras till empirin? Vad kan vi bidra med och hur väl uppfyller 

vi vårt syfte? 
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Dessa frågor har alltså fått tjänstgöra som riktmärken och som komplement till den 

metodlitteratur vi använt oss av. Framför allt när det gäller att leta reda på relevanta artiklar 

och vid utformandet av våra intervjufrågor. 

   Analysen av såväl teori som empiri har även den antagit en kvalitativ karaktär, där vi försökt 

att utläsa mönster och ta hänsyn till helhetsbeskrivningen i såväl litteratur som i 

intervjupersonernas svar, snarare än att titta på enskilda variabler (Christensen et. al, 2010, 

s.297). Vi har i relation till primärdatainsamlingen försökt ta fasta på uttalandet att man kan få 

en bild av ett begrepp endast genom en förståelse för vad begreppet betyder för de inblandade 

(Bryman & Bell, 2010, s.29). Vi har således antagit en tolkande ansats vid analysen av de 

kvalitativa data som samlats in där våra tolkningar av materialet blir centrala (Saunders, et. al, 

2012. s.556). Den teoretiska syntes som utarbetats, se 3.5 Syntes – Teoretisk slutsats, har legat 

till grund för vår förståelse av materialet som analyserats. Vid analysen av innehållet har vi 

sedan utläst olika teman under vilka vi mer ingående diskuterat det material vi funnit i 

litteraturen. Dessa teman/rubriker har sedan fått ligga till grund för vad som studerats i 

intervjuerna (Bryman & Bell, 2010, s.438f.).  

 

2.2 Litteraturval 

Anledningen till att vi började intressera oss för detta ämne beror på att vi läste en kurs i 

processtyrning under vårterminen 2012. Det har därför fallit sig naturligt att vända sig till en 

del kurslitteratur för att finna stöd i våra resonemang. För att motverka det faktum att böcker 

oftast inte är fullt lika färska vid utgivning som en artikel, som i regel går snabbare att skriva 

och publicera, valde vi att utöka vår teoretiska referensram med nyare artiklar. Vi menar att 

kombinationen av vedertagen genomarbetad kurslitteratur med nytänkande spetskompetens i 

form av vetenskapliga artiklar ger oss en kvalitetsmässigt god grund att stå på. 

   Vi har prioriterat nyare material i ämnet för att vi sedermera skall kunna utgå från det 

senaste inom forskningen och därmed kunna uttala oss om vad man vet i dagsläget. Samtliga 

artiklar som vi använt oss av är granskade (peer reviewed) och publicerade i stora 

företagsekonomiska tidsskrifter, eller motsvarande. Dessa artiklar har vi hittat genom att söka 

i databaser som tillhandahålls via Örebro universitetsbiblioteks hemsida, alternativt efter tips 

från handledare. De sökord vi har använt oss av när vi inte sökt på en särskild författare eller 

titel är som följer:  

 

Efficiency in horizontal management, Management accounting, Traditional management 

accounting, Process management, Operations management, Operations and process 

management, Process-based, Process-based accounting, Research methods, Business 

management research methods, Efficiency vertical, Effectiveness vertical, Efficiency 

horizontal, Effectiveness horizontal 

 

Det är som sagt inte särskilt många som diskuterar spänningar mellan vertikal och horisontell 

styrning. Det blev därför intressant att fråga sig vilka som skrivit i frågan för att vi skulle 

kunna känna oss mer bekväma med att ta till oss av det begränsade material som stod att 
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finna. Nedan följer en presentation av de författare som vi i främst kommit att använda och 

vilkas verk diskussionerna i denna uppsats huvudsakligen baseras på: 

 

Jan Greve, universitetslektor på handelshögskolan vid Örebro universitet och intresserar 

sig särskilt för ekonomistyrning och affärsstrategi. 

 

John Seddon, brittisk organisationspsykolog, konsult och författare, framstående inom 

management. År 1985 grundade Seddon konsultföretaget Vanguard. 

 

Nigel Slack, professor i flödesorienterad styrning och -strategi (Operations Management 

and Strategy) vid Warwick University i Storbritannien. 

 

Christian Ax, Ekonomie doktor och Professor på handelshögskolan vid Göteborgs 

universitet. Ax undervisar i ekonomistyrning och forskar just nu på bland annat 

aktivitetsbaserad kostnadskalkylering och det balanserade styrkortet. 

 

Robert H. Chenhall, professor vid Monash University i Australien; forskar och 

undervisar i ekonomistyrning.  

  

Andy Neely, Ekonomie doktor och professor i flödesorienterad styrning vid Cambridge 

University och Cranfield School of Management; VD för Storbritanniens Advanced 

Institute of Management Research som forskar på styrning av organisationer. 

 

Roger W. Schmenner, prisbelönad professor i flödesorienterad styrning vid Cambridge 

University, har även stora erfarenheter som konsult.  

 

2.3 Primärdata 

Intervjuerna med fallföretaget gav oss möjlighet att i vårt arbete titta på exempel från 

praktikerns verklighet för att kunna stärka våra slutsatser utifrån litteraturen. Empirin har vi 

kunnat ställa i relation till litteratur och teori som berör dessa frågor. Intervjuerna syftar 

således till att ge oss praktiska referenspunkter att utgå ifrån vid analys av teorin. På grund av 

att vi vänt oss till ett fallföretag är vi dock medvetna om att det empiriska materialet är 

begränsat och således inte bör utgöra mer än just en referenspunkt och en inspirationskälla 

inför vidare studier i frågan. Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad form på plats i 

organisationen. Fördelen med denna typ av intervju är att konversationen inte låses kring en 

viss fråga utan främjar öppnare svar och ytterligare tydliggöranden (Bryman & Bell, 2010, 

s.363). Det passade även med vår utgångspunkt att kvalitativa intervjuers karaktär, vilken 

innebär att syftet är att få reda på den intervjuades ståndpunkter, stämde överens med vårt 

syfte med intervjun (Bryman & Bell, 2010, s.631).  

   Vid val av organisation var aspekter som bransch et cetera inte avgörande för studien och 

ämnesområdet. Detta på grund av att det, när man talar om flödesorienterad styrning, inte är 

avgörande vilken bransch ett företag tillhör när man utvecklar vilket sätt man bör styra på 
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(Slack et. al, 2012, s.4). I stället är det fyra andra faktorer som får ligga till grund för dessa 

belsut: volym, variation i efterfrågan, variation i antal erbjudna produkter samt synlighet i vad 

man gör mot kund. Olika mycket eller lite av dessa variabler, i olika kombinationer, är det 

som avgör vilken typ av flödesorienterad styrning som är mest lämplig (Ibid). Ikeda et. al. 

(2010) menar dessutom att det finns empiriska belägg för att behovet av vertikal kontra 

horisontell styrning snarare har med organisationsstorlek att göra, och därför inte kan 

generaliseras för alla. Precis som vid decentralisering bör styrning gå mer och mer mot fokus 

på horisontella flöden ju mer organisationen växer i storlek. Därför blev det intressant att 

vända sig till en organisation av någorlunda nämnvärd storlek för att kunna vara säker på att 

de upplevde ett behov av den horisontella styrningen och ställdes inför att kombinera vertikal 

och horisontell styrning i praktiken.  

   Det företag som vi fick möjlighet att arbeta med skulle visa sig uppfylla kriteriet om storlek; 

det är en multinationell koncern som är en av de största inom sin bransch. Koncernen i sig har 

funnits länge men distributionscentret som vi har haft kontakt med är relativt nystartat, vilket 

innebär att de är väldigt medvetna om alla nya vägval och procedurer som de ställs inför. De 

har sedan ett par år tillbaka mer och mer börjat anpassa sig till Lean production vilket är ett 

tydligt tecken på att de ställts inför att införa flödesorienterad styrning i en gammal, sedan 

tidigare i huvudsak vertikalt styrd, organisation. Med avseende på Slack et. als fyra kriterier 

ser vi det som att det distributionscenter vi varit i kontakt med har en hög grad av variation i 

efterfrågan, hög grad av variation i produktutbud, måttlig grad av synlighet samt höga 

volymer att anpassa sin styrning till. Det är således en stor organisation med ovanstående 

kriterier som avgränsning som vårt fallföretag representerar. Dessutom var det viktigt för oss 

att de som valde att delta var intresserade av ämnet och kontakten med oss samt att de var 

villiga att föra en dialog och vara behjälpliga med information. Detta för att samarbetet skulle 

bli så bra som möjligt och därmed även resultatet i vår studie. En första kontakt underlättades 

i det här fallet av att en utav uppsatsskrivarna arbetar på fallföretaget. 

   Vi genomförde två intervjuer på en organisation som i denna uppsats fått vara anonym. Den 

första intervjun genomfördes med en av organisationens avdelningschefer och den andra med 

organisationens platschef. Dessa valdes ut för att vi i efterhand skulle få möjlighet att se det 

aktuella ämnet utifrån två olika perspektiv, där det ena representerar den övre delen i 

organisationens hierarki, och den andra en mer operativ del. De visade sig vara öppna både 

med sina egna och organisationens framgångar och tillkortakommanden, så som vi hoppats. 

Intervjuerna tog cirka en timma vardera och präglades av ett öppet klimat, då vi fick intrycket av att 

de var minst lika angelägna som vi om att vi skulle förstå dem och deras svar vid 

intervjutillfällena. Personerna verkade dessutom måna om att ge oss bra information som vi 

kunde använda, så att organisationen i sin tur eventuellt skulle kunna dra nytta av resultatet. 

   Motiveringar utifrån teorin till intervjufrågorna presenteras i Bilaga 1: Intervjufrågor med 

tillhörande motiveringar men generellt var syftet att svaren skulle ge oss en referenspunkt till 

teorin. Intervjufrågorna utvecklades utifrån vår forskningsfråga och vårt syfte, samt med den 

teoretiska referensramen och syntesen i åtanke. Frågorna fungerade som hållpunkter och som 

stöd under intervjuerna (Bryman & Bell, 2010, s.369). Anledningen till att vi valde att 

formulera specifika frågor men ändå använda dem som teman är att vi ansåg att det minskade 

risken för att vi skulle råka använda de begrepp som vi ville se om intervjupersonerna själva 

skulle börja använda. På så sätt skulle vi kunna få en inblick i hur hög grad de använde sig av 
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teorin inom ämnet. Detta var något som vi inte kände till sedan innan och därför krävde detta 

ämne en operationalisering av olika begrepp. Exempelvis kunde vi inte fråga rakt ut om de 

funnit tecken på variation i systemet, då vi inte kände till om de använde sig av detta begrepp. 

I stället fick vi försöka uttyda detta utifrån svaren på frågorna angående huruvida det sker att 

varor samlas på hög/får vänta, eller om det ibland blir helt stopp i processen et cetera. För 

ytterligare motiveringar till frågorna, se Bilaga 1: Intervjufrågor med tillhörande 

motiveringar. Dessutom, vilket framgår i Bilaga 1, var det mycket som skulle hinna 

diskuteras med intervjupersonerna under en relativt begränsad tid. Därför fick de specifika 

frågorna i guiden agera teman i den bemärkelse att vi, vid själva intervjutillfället, formulerade 

oss lite annorlunda vid behov för att anpassa oss till språket och flytet i intervjun, vi följde 

inte nödvändigtvis ordningsföljden i frågornas ordning i guiden utan valde frågor som följde 

naturligt på varandra, dessutom valde vi att hoppa över sådana frågor som intervjupersonen 

redan berört i tidigare svar. Detta är annars karaktäristiskt vid användandet av just teman vid 

semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2005, s.369).  

   Vi har i efterhand ansträngt oss för att inte tolka in sådant som är baserat på tidigare 

erfarenheter och som egentligen inte framkommer av materialet. Intervjuerna genomfördes på 

samma sätt. För att på bästa sätt få med all viktig information och för att undvika förvrängda 

svar spelades intervjuerna in för att sedan kunna transkriberas (Bryman & Bell, 2010, s.369f.). 

Vi försökte dessutom som intervjuare vara insatta i ämnet, strukturerade, tydliga och öppna 

samt visa hänsyn för intervjupersonen (Bryman & Bell, 2010, s.370). Syftet, metodologiska 

överväganden samt beaktande av etiska aspekter utgjorde således hela tiden färdriktningen 

under utformandet.  
   I vår iver att diskutera detta ämnesområde samt i våra försök att låta intervjun röra sig och 

få frågorna att stämma in i samtalet upptäckte vi dock i efterhand att vi vid några tillfällen 

ställde frågor/följdfrågor som kan anses vara ledande. Detta trots att vi under planeringsfas 

och upprättande av intervjuguide diskuterat hur och varför vi skulle undvika just detta 

(Christensen et. al, 2010, s.175). Om vi fått möjlighet att utföra studien på nytt hade vi således 

valt att jobba ännu hårdare för att undvika detta.  

  Av etiska skäl frågade vi inledningsvis om godkännande från intervjupersonen om att spela 

in intervjuerna. Önskan om att få spela in materialet var för att försäkra oss om möjligheten 

att kunna gå tillbaka och gå igenom intervjuerna i detalj. Vi valde också att utelämna 

organisationens namn, detta för att det inte är av betydande vikt för undersökningens syfte 

samt eftersom vi tänkte oss att anonymiteten skulle främja öppnare och ärligare svar framför 

allt då det rör ämnen som möjligen kan anses vara känsliga om de kommer ut till 

konkurrenter. Vi erbjöd dessutom möjligheten att ta del av transkriberingen och 

undersökningens resultat för att ha möjlighet att godkänna dessa (Bryman & Bell, 2010, 

s.307f.). Intervjupersonerna ombads även fylla i Seddons (2010, s.15) figur 3.1 över olika 

särdrag för traditionell ekonomistyrning respektive flödesorienterad styrning, dock utan 

rubriker (figuren presenteras närmare under teorikapitlet.) Vi ville se hur de valde att 

klassificera sin organisation för att kunna jämföra detta med hur de olika styrsätten framställs 

i teorin. Förutom att rubrikerna var borttagna hade vi dessutom möblerat om alternativen 

något så att intervjupersonerna inte skulle frestas att välja alternativ utifrån samma kolumn, 

utan faktiskt tänka efter vad som passade på deras organisation. Svaren från avdelningschefen 
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angående kategoriseringen av de två styrningssätten (figur 3.1), samt svaren på frågorna 20-

25 i intervjun (se bilaga 1 för att ta del av dessa i detalj) uteblev dock på grund av tidsbrist.  

   För att styrka våra tolkningar har vi i efterhand bett våra intervjupersoner att kritiskt granska 

transkriberingen av intervjuerna innan vi dragit några slutsatser kring arbetet. Vi har dessutom 

i efterhand gjort vårt bästa för att utläsa sanningshalten och graden av säkerhet i de svar vi 

fått. 

 

2.4 Kunskapsbidrag 

Ambitionen med denna uppsats har varit att ta reda på vad man inom detta ämnesområde 

diskuterar i teorin. De olika åsikter som framkommit har vi sedan problematiserat kring och 

analyserat följderna av. Kunskapsbidraget ligger därför huvudsakligen i sammanställningen 

av de tankar som finns idag kring flödesorienterad styrning i relation till traditionell 

ekonomistyrning. Sammanställningen och analysen av teorin bidrar till ökad klarhet i ämnet. 

Kunskapsbidraget ligger även i att kunna se exempel i praktiken som ökar förståelsen för den 

analys och de slutsatser som vi dragit utifrån studien av litteraturen, då dessa möjligen kan 

bidra med att väcka nya frågor som i senare studier kan utöka det empiriska materialet. Även 

om resultatet av den empiriska delen inte blir generaliserbart till någon större population kan 

det således utgöra grund för vidare studier med ett större empiriskt material.  

  I forskningen om flödesorienterad styrning finns det ofta en ovilja att anlägga en ansats där 

man kritiserar redan existerande teoretisering; på grund av detta efterlyses bättre genomförda 

studier med mer förståelse och mindre bekräftelse av det material som finns idag (Schmenner 

et. al, 2009). Detta har vi försökt ta fasta på genom att kritiskt förhålla oss till den teori vi 

använt i vår teoretiska referensram samtidigt som vi diskuterar ämnet baserat på vårt intresse 

och vår vilja att förstå. Uppsatsen syftar till att belysa olika aspekter från den 

flödesorienterade styrningens perspektiv. Huruvida den flödesorienterade styrningen också 

har effekter på den traditionella ekonomistyrningen eller vilket perspektiv som är mest 

fördelaktigt ligger utanför ramarna för vår forskningsfråga. 

   Vi anser att kunskaper från flera perspektiv är värdefulla för att ge bilden av en helhet. Vi 

har därför i första hand bidragit till förståelse utifrån vårt valda perspektiv som sedermera kan 

ses som en av de delar som krävs för att generera en helhetsförståelse kring frågan.  

 

  



10 
 

3. Att styra organisationer – i teorin 
 

Nedan presenteras teorier och modeller som har särskild relevans för forskningsfrågan och 

som senare kommer att diskuteras vidare i analyskapitlet. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande syntes. 

 

 

3.1 Ekonomistyrning på det traditionella sättet 

Ekonomistyrning är det traditionella sättet att styra en verksamhet. Det innebär att en 

organisation använder sig av sitt ekonomisystem, det vill säga av budgetar, kalkyler och 

material för intern redovisning (Greve, 2009, s.20). Budgetar var ursprungligen utformade 

som ett verktyg för intern redovisning (Tarantino, 2007). De underlättar vid prognistisering 

för förväntade intäkter och kostnader och används idag även som verktyg vid strategiska 

frågor och prestationsmätning (ibid). Genom den i huvudsak vertikala styrning som 

ekonomistyrning utgör (Ax et. al, 2009, s.47) och uppföljning kan organisationen se om 

verksamheten befinner sig på rätt kurs och i fallet av en avvikelse korrigera för att hamna på 

rätt kurs igen (Greve, 2009, s.20). Den vertikala styrningen bygger på förekomsten av 

hierarkier; vilket man menar är något självklart som alltid kommer att finnas (Ax et. al. 2009, 

s.47). Den logik som används i samband med den traditionella ekonomistyrningens verktyg 

sätter även den enskilda enheten i fokus (Braganza & Kakabadse, 2000).   

   I ekonomistyrning ses således mål som något självklart, motiverande, legitimerande och 

riktningsgivande (se t.ex. Greve, 2009, s.22; Jacobsen och Thorsvik 2008, s.46f.). Vanligtvis 

sätter organisationer upp mål som de sedan förhåller sig till och som de använder för att styra 

och mäta. Dessa mål sätts ofta i finansiella termer som lönsamhet eller tillväxt (Ax et. al. 

2009, s.425). Ett sätt att kunna avgöra om de uppsatta målen uppfylls och om man är på rätt 

väg är att mäta den prestation som enheter, avdelningar eller organisationen som helhet 

presterar i olika avseenden (Ax et. al. 2009, s.424ff.). Dock ger användande av enbart 

finansiella mått, enligt Ax et. al. (ibid.) för lite information om vad som skapar framtida 

värde, och de är även svåra att förstå för organisationens anställda. Därför finns även mått av 

icke finansiell karaktär. Dessa mått handlar exempelvis om prestation, kvalitet eller grad av 

återköp och utgör ett komplement till de finansiella måtten (Ax et. al. 2009. s.428).  

   Målsättningar är även sammankopplade till effektivitet (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.48). 

Effektivitet definieras i denna uppsats som grad av måluppfyllelse (se t.ex. Ax et. al. 2009, 

s.32; Johanzon, 2006). Organisationer har, i det traditionella sättet att utöva ekonomistyrning, 

länge varit fokuserade på kostnadsreduceringar för att på så sätt uppnå lönsamhet (Goldratt, 

1998). Detta uppnås genom exempelvis högt kapacitetsutnyttjande. Högt 

kapacitetsutnyttjande innebär att man utnyttjar befintliga resurser intensivt, vilket innebär 

ökad produktivitet och lägre enhetskostnader (Greve, 2009, s.58). I den traditionella 

definitionen av effektivitet finns således en inneboende förutsättning att organisationen också 

bör vara just produktiv, men bara för att organisationen är produktiv innebär inte det 

automatiskt att den är effektiv (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.48). Med begreppet 

produktivitet åsyftas i denna uppsats lägsta möjliga resursåtgång för produktion av en vara. 
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Det uttrycks i kvantitativa mått genom att ställa mängden output mot en given mängd input 

(Ax et. al. 2009, s.448; Greve, 2009, s.40).  

   Man har inom ekonomistyrningen försökt få grepp om problem som kan anses uppstå när 

man mäter endast med finansiella mått genom att införa det balanserade styrkortet (Balanced 

Scorecard – BSC). Utgångspunkten för det balanserade styrkortet är att mätning med endast 

finansiella mått inte är tillräckligt i de sammanhang där organisationen strävar mot kund- och 

kvalitetsfokus (Ax et. al, 2009, s.454f.). Man uttrycker att det finns flera brister med de 

finansiella måtten då de ger för lite information om vad det är som egentligen skapar framtida 

värde. För att kunna identifiera vad som skapar kundvärde och uppnå måluppfyllelse 

kombineras finansiella och icke finansiella mått i det balanserade styrkortet. Det skapar 

förutsättningar för styrning som är tydligare än om måtten används separat (Ax et. al. 2009, 

s.454f.). Verktyget har dock inte endast mottagits med öppna armar. Även BSC 

implementeras utifrån ett vertikalt perspektiv vilket skapar distans mellan ledningen och 

processerna (Nørreklit et. al. 2008). Dessutom belyses även här hur mål kan leda till 

inkongruens till följd av manipulation. För att undvika dessa problem samt det faktum att 

BSC inte tar hänsyn till tidsaspekten vid mätning bör man utforma, modifiera och förbättra 

systemet utifrån nära observationer av hur processen fungerar (Nørreklit et. al, 2008). Det 

kräver att ledningen är väl insatt i processen och flödet. 

   Det har successivt vuxit fram en annan gren inom styrning av organisationer, som idag 

kommit att införas i organisationer utöver ekonomistyrning, så som det traditionellt används. 

Detta styrsätt handlar om att fokusera på flöden och processer: flödesorienterad styrning. 

 

3.2 Flödesorienterad styrning 

Flödesorienterad styrning innebär att man utgår ifrån marknadens efterfrågan och värdet i 

kundens ögon, vilket innebär att man i hög utsträckning låter kundens syn på värde och 

efterfrågan styra vad och hur mycket man producerar (Goldratt, 1998). Inom det 

flödesorienterade styrsättet anses den traditionella användningen av mål kunna leda till 

suboptimering
2
 (Seddon, 2010, s.79ff.). Användandet anses orsaka detta eftersom mål inte 

motiverar till beteende i enlighet med organisationens bästa; snarare förmår mål endast 

människor till att göra sitt yttersta för att det ska se ut som om de uppnår målen (Seddon, 

2010, s.79ff.). Mål riskerar således att leda till att människor fokuserar på fel saker 

(Schmenner & Vollmann, 1994). Organisationer som använder mål som styrverktyg börjar 

endast sträva efter att göra fel sak mer rätt, vilket bara gör det mer fel. Det är då bättre att göra 

rätt sak fel, eftersom en korrektion i detta fall leder till förbättring (Ackoff, 1999). Trots detta 

är mål något som organisationer sällan ställer sig kritiska mot och som de har svårt att tänka 

sig att vara utan (Seddon, 2010, s.79).  

   Moullin (2011) talar emot användningen av mål i vad som kan tolkas som traditionella, 

vertikala strukturer/kulturer och menar att mål alltid får motsatt effekt så länge de 

                                                           
2
 Suboptimering är en term inom optimeringsteori som innebär att man riskerar att få en lösning som inte är 

den bästa tänkbara när man försöker dela upp ett komplicerat problem i hanterbara bitar. 
(Nationalencyklopedin: suboptimering [2013-01-02]) 
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implementeras i en organisationskultur som präglas av en jakt på syndabockar och där 

anställda belönas utifrån huruvida de uppnår målen, på bekostnad av att tillfredsställa 

kundbehoven. Enligt Seddon (2010, s.4ff, 79 ff.) bör man i stället för att sätta upp mål på 

traditionellt vis, utforma ett mer övergripande syfte som talar om vad man vill åstadkomma i 

organisationen och varför. Sedan använder man syftet genom att utvärdera organisationens 

prestation i relation till detta.  

   För att visa på hur man särskiljer sig vid resonerandet kring mått och mätning utifrån den 

flödesorienterade styrningens logik visas här ett exempel som har sin bakgrund i det 

tillverkningssystem som japanska Toyota tog fram under 1980-talet och som senare blev mer 

känt som Toyota Production System (TPS). Det som Toyota gjorde var bland annat att övergå 

till en produktion där man utgick ifrån vad kunden ville ha och sedan producerade i 

motsvarande takt (Shingo, 1984). En av fördelarna med TPS var minskat slöseri till följd av 

minskad variation. I Japan har man traditionellt en annan syn på organisering, vilket framgår 

av nästkommande exempel. Seddon (2010, s.15ff.) beskriver hur han blev uppmanad av 

västerländska chefer att fråga hur man i Japan såg på individuell prestationsbedömning. 

Japanerna hade då svarat med att fråga vad detta var för något. Här har man således inte ens 

funderat över individuell mätning, eftersom man har ett system som bygger på att det är 

ledarens ansvar att systemet möjliggör god prestation (Seddon, 2010, s.150f.). TPS och dess 

efterföljare lean production har sedermera blivit populära metoder som implementeras i 

västvärlden och utgör en stor anledning till att den flödesorienterade styrningens logik fått 

fäste (Slack et. al, s.357, 372f.). 

   Vidare sätter man inom den flödesorienterade styrningen fokus på processer, flöden och 

helhetssyn (Slack et. al, 2012, s.4). Därmed är det genomflödet som skall optimeras för att 

man skall uppnå lönsamhet (Goldratt, 1998). Att optimera genomflödet innebär att man 

jämnar ut takten i processen vilket görs genom att exempelvis minska lagerhållningen. På så 

sätt får man också ner kostnaderna per såld enhet, eftersom mindre kapital binds upp i lager 

(Goldratt, 1998). Dock leder detta också till att kostnaden per producerad enhet ökar. Detta 

eftersom när man sänker utnyttjandegraden på resurser med högre kapacitet kommer färre 

enheter att produceras vilket gör att samma summa fasta kostnader slås ut på färre enheter. 

   Genomflödet jämnas emellertid ut genom att man låter flaskhalsar styra flödeshastigheten. 

En flaskhals definieras som en resurs vars kapacitet är lika med eller mindre än de krav man 

har på den (Goldratt, 1998, s.140). Flaskhalsens kapacitet avgör således hela systemets 

kapacitet. Detta leder, för att exemplifiera, till att en förlorad timme på grund av stopp vid en 

flaskhals är en förlorad timme för hela systemet. Om flaskhalsens kapacitet är lika med 

efterfrågan klarar systemet som helhet att leverera i enlighet med efterfrågan. Om flaskhalsen 

inte klarar detta innebär det en förlorad möjlighet att göra vinst. Avsikten är således att flödet 

genom flaskhalsen ska gå jämnt upp med efterfrågan. 

   Ovanstående förutsätter också att man aldrig under- såväl som överstiger efterfrågan, 

eftersom produktion för sakens skull endast binder kapital i form av lager då det inte leder till 

försäljning (Goldratt, 1998). I stället skall man alltså utgå ifrån den faktiska efterfrågan och 

sälja det som kunderna vill ha och som har beställts för att sedan tillverka det (Seddon, 2010, 

s.24). Detta i motsats till att först tillverka produkter utifrån prognoser av hur efterfrågan 

kommer att te sig; produkter som försäljarna sedan får anstränga sig för att sälja (ibid.).  
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   Inom den flödesorienterade styrningen hanteras vidare relationen mellan genomflöde, 

kostnader och lager genom att man prioriterar genomflödet först. En av faktorerna kan inte 

förändras utan att också någon av de andra påverkas (Goldratt, 1998). Detta påverkar hur man 

ser på sättet att styra verksamheten. I den flödesorienterade styrningen handlar därför 

effektivitet och måluppfyllelse om att optimera genomflödet. Det handlar om att skapa 

förutsättningar för ett jämnare flöde genom att hantera lagerhållning (Goldratt, 1998). Ju 

jämnare flöde desto mindre köbildning vid olika stationer och desto mindre kapitalbindning i 

stillastående produkter (= lager). Dock handlar optimering av genomflöde kanske främst om 

att hantera variation vilket i sin tur påverkar lager (Seddon, 2010, s.85). Lager i form av 

väntande produkter och köbildning beror på att det finns variation, eller statistiska 

fluktuationer (Goldratt, 1998), i processer.  

 

3.3 Variation som särskiljande faktor  

En av de tydligast utmärkande argument som framkommer i litteraturen gällande olikheter 

mellan flödesorienterad styrning och ekonomistyrning handlar om att optimera genomflödet. 

För att lyckas med detta är det viktigt att kunna reducera variation (Seddon, 2010; Slack et. al. 

2012, s.142ff.). Det beror på att den flödesorienterade styrningens svaghet handlar om att 

kunna hantera variation i efterfrågan (Katayama & Bennet, 1996). Man arbetar därför inom 

flödesorienterad styrning i hög utsträckning med att reducera variation (Slack et al, 2012). En 

flödesorienterad styrning förutsätter en annorlunda approach då organisationens omvärld 

kännetecknas av oförutsägbarhet. En sådan omvärld kräver en förmåga att hantera variation i 

efterfrågan, något som den flödesorienterade styrningen har svårt att hantera (Katayama & 

Bennet, 1996; Slack et. al, 2012, s.375). Effekterna på produktionsflödet kan till följd av detta 

bli oproportionerligt stora. Det innebär att små sänkningar i efterfrågan från kommande del i 

processen kan leda till att man hamnar under ”break-even” (Katayama & Bennet, 1996). 

”Break-even” är den punkt där organisationen varken går med vinst eller förlust (Slack et. al, 

2012, s.89). Detta beror på att en starkt strömlinjeformad process är beroende av stabilitet. 

Dynamik kräver i stället anpassning (Jacobsen & Thorsvik, 2006, s.223ff.) men den 

strömlinjeformade processens styrka är att den är snabb, dock under rätt förhållanden: stabila 

förhållanden. En sådan process kan inte hantera variation i efterfrågan utan fokuserar i stället 

på att försöka minska, det vill säga påverka, variationen i efterfrågan så mycket som möjligt 

för att få ett jämnare flöde (Katayama & Bennet, 1996; Seddon, 2010, s.85; Slack et. al. 2012, 

s.142ff.). Då kan en producerad vara direkt distribueras till kund, vilket minskar lagerhållning 

och därmed minskar man även bundet kapital (Slack, 2012, s.368ff.). Att påverka efterfrågan 

på detta sätt är emellertid svårt, särskilt om marknaden är dynamisk och efterfrågan 

oförutsägbar (Jacobsen & Thorsvik, 2006, s.223ff.). Här är det således en fråga om olika 

strategier utifrån omvärldens förutsättningar: dynamik eller stabilitet. En organisations 

strategier bör ge riktlinjer för hur man styr organisationens processer; detta för att motverka 

inkongruens och för att uppnå strategiska fördelar (Slack et. al. 2012, s.33).  

   Inom den flödesorienterade styrningen handlar således optimeringen av genomflödet i 

mångt och mycket om att kartlägga och minska variation i olika former (Slack et. al. 2012, 

s.142ff; Seddon, 2010, s.85).  
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   Variation i processer kan bero på följande (Slack, 2012, s.159): 

 ojämnheter i ankomst- och bearbetningstider,  

 tillfälliga stopp,  

 behovet av att låta en defekt vara återvända och omarbetas i ett tidigare stadium i 

flödet,  

 brett produktutbud vilket kräver längre ställtider, 

 produkter behöver olika bearbetning vilket kräver bred kunskap för hantering, 

 den mänskliga faktorn, 

 

   Variation i processer leder till vänte- och kötider vilket binder kapital (Slack, 2012, s.159f; 

Goldratt, 1998). Detta i sin tur leder till ett ojämnt flöde, vilket förklarar varför det är viktigt 

att minska variationen för att optimera flödet. Det finns emellertid två olika typer av variation 

som man bör skilja åt (Slack et. al, 2012, s.158f.). Den första åsyftar variationen i olika 

enheters ankomsttider inför olika delar av processen. Den andra typen handlar om variation i 

tiden som går åt för att genomföra varje delmoment i processen. Om de olika delprocesserna 

inte har jämna process- och ankomsttider kan det orsaka driftstörningar i form av att det är för 

mycket eller för lite att göra. Således kan det leda till ojämna flöden som kräver olika nivåer 

av resursåtgång. Därmed varierar behovet av insatsvaror vilket då kan orsaka avbrott och/eller 

väntetider i processen (Slack et. al. 2012, s.159). Allt detta bidrar till ett ojämnt genomflöde. 

För att undvika detta bygger man ofta upp lager av insatsvaror så att kunden i slutändan inte 

ska drabbas av leveransförseningar. Detta sker dock på bekostnad av att lagren binder kapital.  

   Inom den traditionella ekonomistyrningen diskuteras, vad vi kan finna, inte variation i 

processer. Man har emellertid hanterat problematiken kring variation i efterfrågan med att 

försöka prognostisera och förutsäga den (Ferrer et. al. 2012).  

 

3.4 Styrningssätten möts 

Beroende på utifrån vilket perspektiv man ser på samma fenomen/problematik, kommer man 

att hantera detta på olika sätt (Morgan, 2006, s.9). Även de författare som kan anses 

representera det traditionella sättet att utöva ekonomistyrning beskriver att det finns två sätt 

att styra organisationer: ett vertikalt och ett horisontellt (Greve, 2009, s.22). Den vertikala 

styrningen menar man då innebär att organisationen delas in i olika ansvarsbärande enheter 

vilka själva utser målen för dess verksamhet. Denna kan anses vara karakteristisk för 

ekonomistyrningen så som den traditionellt utövas. Den horisontella styrningen menar man i 

stället uppmärksammar de resursflöden som steg för steg förädlar input i den operativa 

verksamheten och vars kostnader kontrolleras genom planering och uppföljning. Vid 

detaljanalys kan man isolera en enhet från övriga delar av processen (Greve, 2009, s.23). Den 

horisontella styrningen syftar, menar de som representerar det traditionella sättet att utöva 

ekonomistyrning, till att balansera inputkostnader i förhållande till intäkter från output, och 

därmed försäkra organisationen om vinst (Greve, 2009, s.28). Här diskuterar man således 

flödesorienterad styrning på ett annat sätt än med det fokus på genomflöde som representanter 

för den flödesorienterade styrningen (se t.ex. Goldratt, 1998) betonar. 
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   Det finns således litteratur som diskuterar skillnader i hur man tänker och således i hur och 

varför man mäter utifrån de två styrsätten. Exempelvis diskuteras att summan av alla mål, 

som är utformade utefter enskilda enheter och/eller funktioner i enlighet med den traditionella 

ekonomistyrningen, sällan kan likställas med originalstrategin, från vilken målen härrör 

(Braganza & Kakabadse, 2000). Detta beror på att varje funktion plockar ut ”godbitarna” ur 

strategin vid implementeringen i sin egen process. När samtliga enheter sedan på egen hand 

sätter sina egna mål kommer dessa utformas för att anpassas till deras egna målsättningar, 

vilket orsakar inkongruens. Konsekvensen blir att varje funktion endast tar ansvar för sig 

själva och bortser från effekterna det får på helheten (Braganza & Kakabadse, 2000).  

   En väl etablerad metod inom den traditionella ekonomistyrningen som används för att hålla 

organisationen på rätt kurs mot måluppfyllelse är budgetar. Hope och Fraser (2001) sticker ut 

hakan då de ger sin bild av budgetar. De menar att budgetar och den stelhet de ger håller 

organisationer tillbaka, hämmar de anställdas kreativitet och hindrar dem från att svara på 

stimuli från kund, eftersom de har riktlinjer att hålla sig till. Detta hindrar organisationen från 

att närma sig en decentraliserad struktur, som de hävdar att de har, och de glömmer då att 

skapa värde för kunden (Hope & Fraser, 2001; Tarantino, 2007). Dessutom anses det hämma 

innovation och nytänkande hos medarbetare. Genom att övergå till att de medarbetare som 

interagerar direkt med kund (front office) involveras samtidigt som man övergår till 

användande av kontinuerliga prognoser (rolling forecasts) kommer man att uppnå högre grad 

av beslutsfattande, innovation och flexibilitet (Byrne & Mather, 1997; Tarantino, 2007). 

   Det råder vidare delade meningar kring huruvida det är lämpligt att kombinera traditionell 

ekonomistyrning och dess fokus på det vertikala perspektivet med den horisontellt 

fokuserade, flödesorienterade styrningen. Det är dessutom få som diskuterar detta i dessa 

ordalag. Å ena sidan finns det tankar om att det går att kombinera det vertikala och det 

horisontella, trots att det föreligger ett motsatsförhållande mellan perspektiven teoretiskt sett 

(Ax et al, 2009, s.47). En lösning kan då vara att anpassa organisationsstrukturen genom olika 

typer av matrisorganisationer, tvärfunktionella grupper eller samordnade avdelningar (Ibid).  

   Å andra sidan finns det tankar om att man helt bör ta avstånd från logiken bakom 

traditionell ekonomistyrning och gå över i flödesorienterad styrning (Seddon, 2010). Mitt 

emellan dessa ställer sig de som tycker att de traditionella verktygen från ekonomistyrningen 

kan användas i samverkan med en ny logik som går hand i hand med det flödesorienterade 

synsättet (Chenhall, 2007; Chenhall, 2008). För detta krävs ett samarbete mellan olika 

funktioner och ansvarsområden och då framför allt mellan ekonomistyrningen och styrningen 

av processen, eller flödet, i organisationen. Dock saknas det, som nämns i inledningen, 

empiriska studier som visar på vilket sätt den traditionella ekonomistyrningen skulle kunna 

stödja processen och flödet rent praktiskt (Chenhall, 2008). Han menar att det skulle krävas 

både en ny mer horisontell struktur och en ny organisationskultur, vilken stödjer styrning och 

redovisning som i större utsträckning tar hänsyn till processen och flödet i organisationen. För 

att undvika suboptimering krävs ett perspektiv som tar hänsyn till samtliga aspekter i en 

verksamhet, det vill säga helheten (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.61).  
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   Figur 3.1 nedan visar en uppdelning mellan vad man väljer att fokusera på inom olika 

områden utifrån de två styrsätten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar hur man betraktar exempelvis kunden och medarbetarna samt vilket 

huvudsakligt perspektiv som man baserar sina antaganden på. De aspekter som härrör från 

den flödesorienterade styrningen kontrasteras mot det traditionella sättet att styra 

organisationer och man menar här att dessa två styrsätt är ”diametralt motsatta” (Seddon, 

2010, s.15). Den traditionella organisationen är funktionellt utformad med en tydlig hierarki 

och toppstyrning, där beslutsfattandet är separerat från arbetet och där ledningen främst skall 

arbeta med att hantera budgetar och målsättningar. Man tror på behovet av att kontrollera, och 

medarbetare motiveras genom yttre belöningar i form av bonus. 

   I organisationer som präglas av en flödesorienterad styrning låter man arbetet styras av 

kundvärde och efterfrågan i stället för av funktionella hierarkier. Beslutsfattandet är integrerat 

i arbetet och man mäter variation och förmåga i relation till syftet. Ledarens uppgift är att 

utforma och påverka systemet snarare än att kontrollera individen; detta skall förmå 

medarbetaren att arbeta för att föra organisationen i önskvärd riktning och det möjliggör även 

lärande och personlig utveckling för individen, vilket tjänar som incitament.  

   Den traditionella ekonomistyrningen och den flödesorienterade styrningen representerar 

således olika perspektiv och logiker kring skilda grundläggande antaganden vad gäller vad 

och varför man mäter. Dessa olika logiker bör beaktas vid implementering av nya metoder i 

organisationer, vilket man inte alltid gör (Slack et. al, 2012, s.452f.). När man inte gör detta 

uppstår en risk för problem på operativ nivå på grund av den suboptimering som uppträder 

som en följd av att man inte kan styra olika funktioner var för sig och samtidigt förvänta sig 

ett jämnt flöde i processen (Deming, 1992, s.124f; Neely, 2007).  

   För tydlighets skull följer nedan ett exempel på hur man tänker olika inom de båda 

perspektiven gällande samma fenomen. Enligt den traditionella ekonomistyrningen leder 

högre krav på konkurrenskraft till att man utnyttjar befintliga resurser i högre grad, vilket här 

Figur 3.1. Figuren visar skillnader mellan ekonomistyrning och 
flödesorientering. (omarbetning efter Seddon, 2010, s.15) 

Ekonomistyrning (trad.)          Flödesorienterad styrning 

Vertikalt, uppifrån och ner,                 Perspektiv         Horisontellt, utifrån och in,      

      toppstyrning/hierarki                helhetssyn 

Funktionell                                  Utformning         Efterfrågan, värde, flöde 

Separerat från arbetet                    Beslutsfattande          Integrerat med arbetet 

Produktion, mål, standarder,                Mätetal         Förmåga, variation, i  

      i relation till budget                relation till syftet 

Hantera människor och                Ledningens uppgift         Förändra systemet 

      och budgetar 

Kontraktmässig                           Inställning till kund         Vad är viktigt för kunden? 

Yttre (bonus, tävlingar)  Motivation         Inre (personlig utveckling, 

                 hobbyer) 

Kontroll    Grundsyn         Lärande 
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är synonymt med att öka kapacitetsutnyttjandet (Greve, 2009, s.58). På detta sätt uppnår man 

hög produktivitet i enskilda resurser och sänkta enhetskostnader eftersom samma mängd 

resurser producerar fler produkter. Härigenom sprider man de fasta kostnaderna över fler 

enheter. Det handlar alltså om att reducera kostnader vilket är av stor vikt vid traditionell 

ekonomistyrning (Seddon, 2010, s.77).  

   I den flödesorienterade styrningen krävs det i stället att man arbetar effektivare med de 

resurser man har (Goldratt, 1998). Detta uppnås genom ökat genomflöde, vilket i detta fall 

inte är samma sak som att öka utnyttjandegraden på enskilda resurser. I båda dessa synsätt är 

tanken att man skall krama ur mer ur samma resurstillgång och därigenom skall man uppnå 

måluppfyllelse. Ändå har de två synsätten vissa särdrag vad gäller tillvägagångssättet. I 

ekonomistyrning, så som det traditionellt utövas, ska man öka effektiviteten genom att höja 

utnyttjandegraden (Greve, 2009, s.58), det vill säga öka produktionen i varje resurs. I det 

flödesorienterade styrsättet skall man i stället effektivisera produktionen genom ökat 

genomflöde och minskat lager (Goldratt, 1998). Ökat genomflöde uppnås genom att man låter 

resurser med lägre kapacitet (begränsande resurser) bestämma produktionstakten, det vill säga 

flödeshastigheten. Detta eftersom denna resurs ändå kommer att begränsa övriga resurser med 

högre kapacitet (icke begränsande resurser). Då i form av att det byggs upp lager av enheter 

som inte hinner bearbetas i den långsammare (begränsande) resursen (Goldratt, 1998; Slack 

et. al, 2012, s.330ff.). På samma sätt kommer inte resurser senare i processen behöva vänta på 

bearbetning om dessa i stället håller samma takt som den långsammare resursen och därmed 

hela tiden arbetar med något och slipper vänta. Om den långsammare resursen tillåts 

bestämma takten samlas inte längre enheter på kö. Om de snabbare resurserna i stället skulle 

låtas arbeta vid full kapacitet kommer detta leda till att flödet bromsas vid den långsammare 

resursen. Detta resulterar då endast i kö inne i processen och inte i mer output, vilket inte kan 

ses som effektivt. Enligt Goldratt skall man således sänka utnyttjandegraden på alla resurser 

som inte är begränsande (Goldratt, 1998; Slack et. al, 2012, s.330ff.).     

   Måtten som används vid vertikal styrning bygger emellertid ofta på att man skall vara så 

produktiv som möjligt vilket inte nödvändigtvis är samma sak som att vara effektiv (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008, s.48). Till exempel är utnyttjandegrad ett sådant mått, men som Goldratt 

(1998) visar behöver inte en produktiv resurs bidra till måluppfyllelse. Detta innebär möjligen 

att man riskerar att sätta likhetstecken mellan begreppen effektivitet och produktivitet. Dessa 

behöver dock inte innebära samma sak. För att exemplifiera kan vi tänka oss en person som 

jobbar hela tiden och aldrig tar rast. Detta kan visserligen ses som att denne är produktiv men 

det leder inte nödvändigtvis till måluppfyllelse, det vill säga: det är inte effektivt om det 

endast leder till lagerökningar (Goldratt, 1998). Målen, och därigenom måtten, syftar därmed 

till att mäta prestation i relation till produktivitet, vilket innebär att man producerar för att 

kortsiktigt tillfredsställa mätningarnas krav. Följden av detta blir att organisationer bildar 

lager av färdiga varor, som väntar på försäljning; lagren i sin tur binder kapital (Goldratt, 

1998). I denna uppsats åsyftar effektivitet således grad av måluppfyllelse och produktivitet 

handlar om hur mycket en resurs faktiskt nyttjas under en viss tid. 

   Kaplan (1998) menar vidare att många av de organisationer som anammat den 

flödesorienterade styrningen och lagt fokus vid kvalitet och kundvärde har fått katastrofala 

resultat. Detta till följd av den trade-off som man upplever finns mellan kvalitet, genomflöde 
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och kostnad. Ökat genomflöde kan alltid uppnås om man ökar kapaciteten, vilket dock ökar 

kostnaderna (Kaplan, 1998).  

   Ikeda et. al. (2010) menar att det finns empiriska belägg för att behovet av vertikal kontra 

horisontell styrning snarare har med organisationsstorlek att göra, och därför inte kan 

generaliseras för alla. Precis som vid decentralisering bör styrning gå mer och mer mot fokus 

på horisontella flöden ju mer organisationen växer i storlek.  

 

3.5 Syntes – Teoretisk slutsats 

Nedan sammanfattas de viktigaste aspekterna som framkommit ovan och som vi tagit fasta på 

i kontakten med fallföretaget. Dessa aspekter samt övrigt material som använts för att besvara 

forskningsfrågan kommer att diskuteras mer ingående under Kapitel: 3. Analys. Aspekterna är 

som följer: 

 Fokus inom den traditionella ekonomistyrningen ligger på det vertikala perspektivet, 

främst med inriktning på kostnader. 

 Det flödesorienterade synsättets fokus ligger på att skapa ett jämnt horisontellt flöde, 

med inriktning på att tillverka enligt efterfrågan. 

 Den främsta faktorn som skiljer det flödesorienterade synsättet från den traditionella 

ekonomistyrningens synsätt handlar om att optimera genomflödet, till skillnad från 

hög nyttjandegrad i enskilda resurser. För att lyckas med detta är det viktigt att kunna 

hantera och reducera variation.  

 Det finns olika sätt att se på mål och behovet av dessa. Detta får konsekvenser för hur 

man ser på effektivitet och hur och varför man mäter. När man styr med hjälp av 

ekonomistyrning förespråkar man i huvudsak användningen av mål. Vid tillämpning 

av flödesorienterad styrning finns det fog för att vara mer tveksamt inställd till 

användandet av mål. 

 Det finns underlag för att det sker någon form av sammanblandning mellan 

ekonomistyrning och flödesorienterad styrning. 

 Olika perspektiv och metoder påverkar varandra i praktiken.  
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4.  Att styra organisationer – i praktiken 

I detta kapitel presenteras delar av den empiri som vi inhämtat under våra intervjuer och som 

har särskild relevans för analysen i efterföljande kapitel. För att ta del av intervjuerna i sin 

helhet, se Bilaga 2 och 3: Transkribering av intervju. 

 

4.1 Fallföretaget 

Det fallföretag som vi har intervjuat har vi låtit vara anonyma av skäl som återfinns i 

metodkapitlet. För att ge läsaren lite bakgrundsinformation och därmed öka förståelsen för 

informationen som presenteras i detta kapitel kan nämnas att företaget är en multinationell 

koncern som är en av de största inom sin bransch. Koncernen i sig har funnits länge men 

distributionscentret som vi har haft kontakt med är relativt nystartat. De har sedan ett par år 

tillbaka mer och mer börjat anpassa sig till Lean production. 

 

4.2 Mål, mått och beteende 

I intervju 2 beskrevs hur olika mål trattas ned och genomsyrar hela organisationen; mål, som 

härleds från strategi och visioner. Mätetalen ökar dessutom i omfång och mängd ju högre upp 

i organisationen man befinner sig, och man blir allt mer personligen ansvarig för dessa högre 

upp i hierarkin. Det framgår också att vissa av de tal som finns ”högre upp” inte är 

representativa för nivåer längre ner: ”alla ger oss inte mervärde”. 

   Under intervju 1 diskuterades hur det förekommer att man kollar av med sina kollegor som 

befinner sig på samma nivå i organisationen, så att alla rapporterar samma siffror uppåt i 

hierarkin. Samtidigt är systemet uppbyggt så att man inte ska behöva samarbeta med varandra 

då varje funktion, eller arbetsstation, har sina egna mål.  

   Det visade sig också medarbetare känner sig jagade av att man mäter produktivitet så nära 

individen (produktionsmängd per timme och person). Det beror på att man högre upp har haft 

svårt att kommunicera ut varför dessa tal/mål är viktiga; att det är takten som är i fokus och 

inte att stressa upp individen. Detta är svårt för individen att förstå; att man följer upp deras 

arbete väldigt noggrant men ändå inte lägger ansvar på dem. Det är emellertid inte bara på 

individnivå som man mäter, utan man mäter också exempelvis prestation för hela 

arbetsstyrkan/skiftet, det vill säga hur produktiviteten, takten, är för hela skiften för respektive 

avdelning. 

   Vidare togs det under intervju 1 upp att det vid budgetering ibland krävs att man går in och 

justerar måltal för vissa områden till följd av en oförutsägbar händelse. Dessa saker bör man 

veta i förväg men vid behov får vissa tal justeras i efterhand, till exempel på grund av att en 

kund krävt någon form av specialhantering eller liknande. Det framkom även att man mäter 

ett snitt för produktionsmängd per timme och person, ett mått som kan variera beroende på 

om man en månad har mycket upplärning och träning jämfört med en annan månad. Detta är 

dock svårt för medarbetarna att förstå; de tror ibland att de kan göra sitt jobb långsammare för 

att man en månad kräver mindre produktionsmängd. Det som medarbetarna inte förstår är att 

detta mått är ett snitt och att det också ska täcka upp för sådan träning, vilket gör att måttet 
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varierar från en månad till en annan. Detta finns då med i budgeten men kommuniceras inte ut 

till de anställda. 

   Dessutom händer det, utifrån intervju 1, att man väljer att sätta lägre siffror i en prognos, för 

att slippa bli tvungen att presentera sämre siffror än förutsett när utfallet visar sig. Detta 

menar man beror på att man sätter budgeten så långt i förväg; ibland har man till och med 

budgeterat för en förändring innan man bestämt vad denna förändring kommer att innefatta. 

”Tanken är att vi ska kunna förutse det här så mycket som möjligt, men det är klart att det är 

jättesvårt att kunna säga såhär i förväg: att det verkligen ger det här resultatet. Det gör att man 

ibland kanske, man säger inte 10 %, man kanske säger 5 % i stället. Och blir det då 7 % så 

säger man att: det här gick bättre än vi trodde.” 

 

4.3 Takt och Variation – flödet är nyckeln 

Under intervjuerna berättades hur man i fallföretaget valt att hantera den mänskliga faktorn 

och den variation som denna medför. Detta hanteras genom personliga samtal med var och en 

av medarbetarna där denne själv får vara med och planera hur mycket denne kommer att 

hinna på en dag eller en vecka, och där man tar reda på varför vissa moment inte fungerat som 

planerat. Under intervju 2 framgick att planeringen är till för att ta bort den stress som 

medarbetarna upplever över att man mäter produktiviteten så nära individen som man gör. I 

intervju 1 förklaras att det man främst mäter är produktionsmängd per timme. Det framgår 

också att den individuella planeringen och mätningen delvis finns till för att medarbetaren ska 

känna att den överordnade är ett stöd. Dock nämns det under intervju 2 att företaget på detta 

område har mycket kvar att lära och att de är ”långt ifrån färdiga”. 

   I intervju 2 framkom att det händer att fel vara skickas till kund, vilket oftast beror på 

felmärkning. I övrigt täckte resonemanget om variation endast den sortens variation som man 

återfinner i kundernas efterfrågan. Båda intervjupersonerna vittnade emellertid om ett brett 

produktutbud, då organisationen erbjuder det mesta inom företagets nisch. I intervju 1 

framkom att företaget inte har den styrning idag som de ”egentligen skulle ha”. Det framgick 

att orsaken ligger i att ansvaret i mångt och mycket ligger hos individen och att det saknas 

system för att täcka upp för om någon är exempelvis föräldraledig eller långtidssjukskriven: 

det tar då ”väldigt lång tid att få samma känsla för det här”. Vidare påpekades svårigheterna 

med att hitta personer med just det tänkesättet och intresset för processer som eftersöks. 

   I intervju 1 framgick att medarbetare i ett tidigt stadium i flödet ofta producerar bara för att 

producera, och att de därmed inte tänker på att det är en takt som skall hållas; ett bekymmer 

som antas bero på svårigheterna med kommunikationen ut till medarbetarna. När 

medarbetarna sedan ”trycker på” kommer den sista delen i processen att få varor på hög som 

väntar på bearbetning då denna del inte hinner med, men som den helt enkelt måste hantera; 

då blir det ”kaos”. Denna sista del i flödet ses dock inte som en flaskhals, utan det är 

situationen som avgör om den är det eller inte. Flaskhalsen befinner sig egentligen någon helt 

annanstans i flödet. Poängen är emellertid, som framgår i intervju 2, att medarbetarna ska 

hålla takten. Dock verkar det något otydligt vad det är som avgör takten, vilket på 

fallföretaget definieras som produktivitet. Produktivitet i det här fallet är också kopplat till 

kostnader och pengar. 
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   Vidare beskrevs under intervju 2 att sättet att ”trycka på” inte förespråkas uppifrån, men det 

är så man som medarbetare hanterar press. Pressen beror på att medarbetarna vill göra ett bra 

jobb, vilket de tror innebär att producera mycket. Det är svårt att skapa en förståelse hos 

medarbetarna för när flödet och takten ska bromsas på grund av stopp någon annanstans i 

flödet. När de då inte bromsar sin takt orsakar det problem för någon annan längre fram i 

flödet. I intervju 1 framgick det också att svårigheterna kan ha sin grund i problemen med att 

sätta upp ett regelverk för hur man ska hantera sådana situationer, eftersom ”det som är rätt 

idag kanske är helt fel imorgon”. Denna insikt i flöden och processer är något som 

uppkommit på senare tid och medvetenheten om att detta påverkar deras inre processer har 

också ökat. Några gånger per år händer det också att det blir helt och hållet stopp i flödet, till 

följd av att systemet lagt ner. Det uttrycks också under intervju 2 att organisationen än så 

länge bara är i upplärningsstadiet och att de har en bit kvar, men att de är på god väg. 

Samtidigt påpekas att det är inbyggt i systemet att de hela tiden ska förändras i enlighet med 

koncernens övergripande strategi och målsättningar. 

    

4.4 Suboptimering 

Vid frågan om bieffekter, då vi ville se om det förekom suboptimering, fick vi något olika 

svar. I intervju 1 framgick att det händer ofta. Ett exempel på det, är när man vid en 

implementering hade räknat på siffror som tagits fram teoretiskt, vilka sedan inte kunde 

förverkligas i praktiken, eftersom man egentligen arbetade på ett helt annat sätt. Detta fick i 

sin tur konsekvenser för variationen på produkters ankomsttider ner till sista delen i flödet. 

Denna sista del hade då svårt att hantera variationen, när det efter en lugn tid plötsligt kom en 

ansamling av varor. Vidare framkom under intervju 1 hur en förändring på ett ställe i ett flöde 

kan få effekter på andra ställen i samma flöde eller på andra flöden. Att kunna se detta är 

emellertid inte något som man lär sig över några veckor utan det kräver lärande över längre 

tid och flera års erfarenhet. Det handlar om att ha en ”känsla” för att se alla flöden samtidigt 

och hur de påverkar varandra. Idag har företaget ett verktyg för att kartlägga processer och 

därmed hjälpa till att upptäcka vad en förändring i ett flöde kan få för effekter på övriga 

flöden.  

   Under intervju 2 framkom det däremot att det inte uppkommer några bieffekter som inte kan 

förutses. Dock beskrevs även hur man byggde upp lager när de närmade sig bokslut för att 

kunna visa soliditet och bättre siffror i redovisningen. Dessa lager fick sedan säljas ut i början 

på nästa år. Numera hanterar man detta mer kontinuerligt och säljer ut eventuella lager varje 

månad i stället.  

 

4.5 Skillnader mellan styrsätten 

I slutet av intervjuerna bad vi intervjupersonerna att ta ställning till de begrepp som visades i 

figur 3.1. Som omnämns under 2.3 Primärdata, var det emellertid endast svaren från 

platschefen som vi fick möjlighet att ta del av. Syftet med detta ställningstagande var att vi 

skulle kunna skapa oss en uppfattning om hur de själva ser på styrningen i termer av 

traditionell respektive flödesorienterad styrning. Denna figur skickades utan rubriker och med 
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alternativen omkastade till våra kontakter på fallföretaget som ombads markera vilka av de 

två alternativen som passade bäst in på organisationen. Nedan visas samma figur, dock något 

modifierad då vi åter infört rubrikerna (dvs. ”ekonomistyrning” och ”flödesorientering” på 

övre raden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till en början kommenterade platschefen att denne lika gärna skulle kunna välja samtliga 

alternativ beroende på hur man väljer att se på saken, från vilket perspektiv. Denne menade att 

man kan hållas ansvarig för en typ uppifrån i organisationen men att man i praktiken 

egentligen agerar utifrån en annan, eftersom man ”måste ta hänsyn till helheten”.  

   Samtidigt framkom efter djupare diskussion kring kategoriseringen att det i vissa fall 

handlar om en rörelse från den ena till den andra sidan. Fokus på kundens efterfrågan har 

blivit allt viktigare samtidigt som den funktionsbaserade strukturen lever kvar, även om 

beslutsfattandet är att anse som integrerat i arbetet framkommer att man ibland måste 

genomdriva beslut som fattats högre upp i hierarkin oavsett. Det har förekommit ett par 

gånger under senaste året.   

Figur 4.1. Figuren visar skillnader mellan ekonomistyrning och 
flödesorientering. (omarbetning efter Seddon, 2010, s.15) 

Ekonomistyrning (trad.)          Flödesorienterad styrning 

Vertikalt, uppifrån och ner,                 Perspektiv         Horisontellt, utifrån och in,      

      toppstyrning/hierarki                helhetssyn 

Funktionell                                  Utformning         Efterfrågan, värde, flöde 

Separerat från arbetet                    Beslutsfattande          Integrerat med arbetet 

Produktion, mål, standarder,                Mätetal         Förmåga, variation, i  

      i relation till budget                relation till syftet 

Hantera människor och                Ledningens uppgift         Förändra systemet 

      och budgetar 

Kontraktmässig                           Inställning till kund         Vad är viktigt för kunden? 

Yttre (bonus, tävlingar)  Motivation         Inre (personlig utveckling, 

                 hobbyer) 

Kontroll    Grundsyn         Lärande 
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5. Analys 
 

I detta kapitel problematiseras litteraturen vilket kompletteras med exempel från empirin. Här 

presenteras även en begränsad mängd ny teori som visar på spänningar i de ämnen som redan 

belysts för att ytterligare fördjupa diskussionen. Vid hänvisning till intervjuerna avses främst 

information som presenterats i föregående kapitel. Intervjuerna kan läsas i sin helhet i Bilaga 

2 och 3: Transkribering av intervju. 

 

5.1 Skärningspunkten mellan vertikalt och horisontellt 
 

Av syntesen framgår att det finns belägg för förekomsten av skillnader mellan traditionell, 

vertikal styrning och flödesorienterad styrning, samt att det sker någon typ av påverkan där 

emellan. I enlighet med vår forskningsfråga ligger därmed fokus i analysen på vilka effekter 

den traditionella ekonomistyrningen får på de flödesorienterade processerna.  

 

5.1.1 Olika tänkesätt och logik 

Fokus på vertikal styrning har, enligt Seddon (2010, s.15f.), frambringat ett sätt att leda 

verksamheter som är isolerat, slutet och utgör den primära orsaken till dålig ekonomisk 

utveckling. Många chefer motsäger sig detta, eftersom de är aktivt engagerade i att leda sina 

verksamheter; men då deras ledarskap bygger på traditionella principer bakom 

ekonomistyrning förlorar cheferna kontakten med verksamheten (Seddon, 2010, s.15f.). Detta 

traditionella vertikala fokus ska sedan, i enlighet med det ökade intresset för flödesorienterad 

styrning (Slack et. al, 2012, s.19) kombineras med ett horisontellt perspektiv. Det är då inte 

alltid som man inser vikten av en förståelse för skilda grundläggande antaganden vid 

implementeringen, något som man dock bör ha i åtanke vid all implementering av nya 

metoder (Slack et. al, 2012, sid.452f.). Dessutom är det antagligen svårare att börja tänka 

annorlunda kring något gammalt, i jämförelse med att tänka annorlunda kring något nytt. 

Detta eftersom man lätt fastnar i gamla hjulspår och etablerade tänkesätt kring traditionella 

metoder (se exempelvis; Seddon, 2010, s.79).  

   Fokus inom den traditionella ekonomistyrningen ligger som omnämnts på det vertikala 

perspektivet, vilket innebär ett särskilt sätt att tänka och en särskild logik. Detta grundar sig i 

den traditionella organisationsformen som bygger på förekomsten av hierarkier (Ax et. al. 

2009, s.47). Dessa tankar kring företagande och sätt att styra och mäta är fortfarande 

dominerande i organisationer (Seddon, 2010, bl.a. s.11, s.16f.). Representanter för den 

traditionella ekonomistyrningen diskuterar också ”processtyrning”, men på ett något 

annorlunda sätt än representanter för den flödesorienterade styrningen gör. Processtyrning ses 

då som en kombination av ABC-kalkylering
3
 och att se organisationen som en 

värdeförädlande process (värdekedja); två metoder som man utvecklat inom ramarna för hur 

man styr med ekonomistyrning (Ax et. al, 2009, s.470f.). Detta är emellertid inte samma sak 

                                                           
3
 ABC-kalkylering (=aktivitetsbaserad kalkylering) innebär ett förfinat sätt att fördela omkostnader 

proportionerligt utifrån hur mycket kalkylobjekten orsakar aktivitetskostnader (Ax et. al. 2009, s.142ff.). 
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som renodlad flödesorienterad styrning så som den diskuteras av de som representerar denna 

styrning. Inom den flödesorienterade styrningen fokuseras optimering av genomflödet 

(Goldratt, 1998), något som man inte har uppmärksammat utifrån den traditionella vertikala 

styrningen, vilken fortfarande främst fokuserar på att sänka och hantera kostnader. 

Beskrivningen av processtyrning (Ax et. al. 2009, s.470f.) bygger på att man ser den 

flödesorienterade styrningens bidrag i ljuset av den traditionella ekonomistyrningens redan 

existerande grundläggande antaganden. Antaganden, som baseras på en långvarig erfarenhet 

av detta sätt att styra.  

   Som exempel kan nämnas det balanserade styrkortet (Balanced Scorecard – BSC). Det har 

presenterats som ett sätt att komma runt eventuella tillkortakommanden med att endast 

tillämpa vertikal styrning (Ax et. al, 2009, s.454f.). Detta verktyg kan emellertid fortfarande 

sägas stå för en sorts uppstyckning där man gärna vill dela upp mätningen i olika delar som 

mäts var för sig. Det kan tänkas praktiskt enkelt och genomförbart men bidrar ändå inte till en 

helhetssyn, då man inte tittar på dessa mätningars gemensamma effekter på flödet. När man 

då vill införa styrning där processer och flöden är i fokus kan detta tänkas leda till spänningar 

då detta styrsätt kräver att man tar hela flödet i beaktande (Slack et. al, 2012, s.4). En önskan 

om detta finns även på fallföretaget där en anställd företrädesvis skall kunna se alla delar av 

verksamheten samtidigt och intuitivt. Det balanserade styrkortet har således trots sitt populära 

intåg inte endast mottagits med öppna armar, då det implementeras utifrån ett vertikalt 

perspektiv (Nørreklit et. al. 2008). Det är då troligtvis anpassat efter det traditionella 

tänkesättet som ryms inom ramarna för ekonomistyrningen, och inte efter den 

flödesorienterade styrningen, trots att man hävdar att man tar hänsyn till helheten och inte 

endast det vertikala perspektivet (Ibid). 

 

5.1.2 Nya verktyg men samma logik 

Inom det traditionella sättet att se på ekonomistyrning arbetar man även mycket med att 

förfina befintliga tekniker och hitta nya metoder som bygger på tanken bakom de gamla, 

exempelvis bättre metoder för prognostisering (Ferrer et. al. 2012). Syftet och tanken bakom 

metoderna är emellertid desamma. När man idag fokuserar på processer utifrån det 

traditionella perspektivet, gör man det främst med fokus på ekonomiska aspekter och framför 

allt kostnader (se t.ex. Ho & Quinino 2012; Tasias & Nenes 2012). Dessutom arbetar man 

mer med att slipa till redan existerande metoder snarare än att främja nytänkande. Nytänkande 

skulle här kunna innebära att forma en helhetssyn där man beaktar både vertikal styrning och 

horisontella flöden (Chenhall, 2008). Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till hur man 

fokuserar olika aspekter inom de två styrsätten. Somliga representanter för 

flödesorienteringen menar att de strategiska fördelarna med horisontell styrning kan härledas 

till just kostnader (Slack et. al 2012, s.19). Men, man bör dock utifrån flödesorienterad 

styrning inte styra utifrån kostnader (Goldratt, 1998). Styrsättet fokuserar optimering av 

genomflödet (Goldratt, 1998) och det leder till effektivisering av omvandlingen från output 

till input, vilket leder till reducerade enhetskostnader. Kostnadsreducering är i de flesta fall en 

viktig del i en verksamhets strategiska arbete för att kunna vara lönsamt. Detta är antagligen 

den största anledningen till att den traditionella ekonomistyrningen fokuserar främst på denna 
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aspekt (se t.ex. Goldratt, 1998; Greve, 2009; Slack et. al, 2012). Skillnaden blir då: inom 

flödesorienterad styrning är kostnadsreducering en positiv bieffekt och inte fokus (Goldratt, 

1998). 

   Ytterligare en påverkansfaktor som kan vara orsak till vissa komplikationer kan vara 

följande: man vill nu kombinera ett styrsätt som i mångt och mycket utvecklats i samklang 

med en helt annan kultur. Den flödesorienterade styrning som man i väst vill implementera 

har till stor del influerats av japanska föregångare (Shingo, 1984), vilket nu kombineras med 

den västerländska styrningens kulturella antaganden, det vill säga ekonomistyrning (Seddon, 

2010). Det traditionella tillvägagångssättet i västvärlden har influerats i mångt och mycket av 

Taylorismen, vilken uppkom i USA. Somliga författare som förespråkar den flödesorienterade 

styrningen förutsätter att man har inre motivation för att strikt flödesorientering skall fungera 

(Seddon, 2010, s.81f.). Vi ställer oss frågande till om detta är rimligt att förvänta sig i 

västvärlden, då många organisationskulturer inte tillåter ifrågasättande av rådande metoder 

och de tankar som dessa grundar sig på (Seddon, 2010, s.80). Vetskapen om att tidigare 

kunskap stannar kvar som sediment kan förklara varför exempelvis Taylorismen blivit mycket 

vedertaget inom företagsekonomi (Danielsson, 1983, s.24ff; Morgan, 2006). 

   När det gäller vårt fallföretag menar de att de går mer och mer mot individuell mätning 

samtidigt som de försöker implementera Lean production. Lean production bygger emellertid 

på den japanska produktionsfilosofin som grundar sig i tankar om gruppmentalitet och 

grupprestation. Enligt Seddon (2010, s.150f.) visste man i Japan heller inte ens vad individuell 

prestationsmätning var. Detta skulle kunna vara ett tecken på att man där dessa metoder 

härstammar har andra sätt att tänka och agera som inte faller sig naturliga utifrån det 

västerländska tayloristiska sättet att tänka och agera. När man nu i västvärlden försöker 

anamma flödesorienteringen inom ramarna för den traditionella ekonomistyrningen blir detta 

en kombination av två olika logiker. Detta syns exempelvis på tolkningen av processtyrning 

utifrån ett traditionellt perspektiv (Ax et. al, 2009, s.470f.). 

 

5.2 Påverkan på variation  

Ett av de tydligast utmärkande argumenten som framkommer i litteraturen gällande skillnader 

i tänkesätt och fokus mellan flödesorienterad styrning och ekonomistyrning handlar om att 

optimera genomflödet. Detta fokuseras inom den flödesorienterade styrningen men inte inom 

ekonomistyrning så som det traditionellt används (Goldratt, 1998). För att lyckas optimera 

genomflödet är det viktigt att kunna reducera variation (Seddon, 2010; Slack et. al. 2012, 

s.142ff.). Det som av Goldratt ses som bekymmersamt med den traditionella 

ekonomistyrningens strävan att öka utnyttjandegraden på alla resurser innebär att man inte 

inser att resurserna är organiserade i ett flöde (Goldratt, 1998). Detta leder till att man misstar 

ökad utnyttjandegrad för att ha en positiv inverkan på processen, trots att detta leder till 

variation i bland annat ankomsttider och därmed till lageruppbyggnad under det att varor 

väntar på bearbetning (Deming, 1992; Goldratt, 1998). 

   Utifrån vårt fallföretag har vi funnit en del tecken på variation i deras processer, såväl som i 

efterfrågan. Generellt kan sägas att man antagligen har bättre förståelse för fenomenet ju 

längre ner i hierarkin man befinner sig, närmare processen. Det baserar vi på hur man under 
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våra intervjuer med fallföretaget svarade på frågan om variation, vilket skulle kunna vara ett 

tecken på att man högre upp i hierarkin främst fokuserar på den variation som uppkommer i 

efterfrågan. På produktionsnivå berättades mer i detalj om hur olika typer av variation 

uppstår, även om just det begreppet inte användes. Det handlar om variation i olika varors 

ankomsttider inför en ny del i processen, den mänskliga faktorn, brett produktutbud, varor 

som hamnar fel eller felmärks, eller stopp i processen. Det kan då tänkas att man på olika 

nivåer i organisationen är olika medveten om hur man ser på processer och flöden och 

huruvida det är viktigt med mätning i relation till dessa flöden. Kanske kan det vara så att man 

högre upp i organisationen har svårt att anpassa de traditionella sätten att mäta och tänka kring 

dessa mått, till det nya styrsättet. Då skulle det motsvarande kunna vara så att man längre ner i 

organisationen har lättare för att se problematiken kring flöde och processer och hur dessa 

påverkas av eventuella förändringar som kanske yrkas på uppifrån. Uppifrån är man således 

fortfarande intresserad av budgetar och prognoser medan man nerifrån främst fokuserar på 

flödets takt och därmed inte lägger särskilt stor vikt vid budgeten, vilket skulle kunna förklara 

den inställning som medger att man kollar av och eventuellt ändra siffror inför rapportering. 

   Variation diskuteras emellertid inte, utifrån det vi funnit, inom ekonomistyrningen. Detta 

innebär också att det blir svårt att ytterligare se och diskutera vilken styrning och vilka mått 

det är som leder till påverkan på variationen; särskilt inom ramarna för denna uppsats, då 

studie av explicita mått inte ingår i syftet. 

 

5.3 Önskan om helhetsförståelse 

Det framkommer i litteraturen att det vertikala fokus som representeras av ekonomistyrningen 

innebär en risk för att helhetssynen i form av insikt och förståelse för hela flödet drabbas. 

Följden av detta blir suboptimering då man fokuserar på en del i taget (Seddon, 2012, s. 61f.). 

Det finns därmed ett behov av att se till flera perspektiv för att uppnå ökad förståelse för den 

egna organisationen och för att samtliga aspekter som där återfinns skall kunna tillgodoses 

(Greve, 2009, s.13; Morgan, 2006, s.9; Slack et al, 2012, s.4). Detta på grund av att tillgången 

på olika perspektiv inte innebär att man skall välja ett rätt eller mest passande. Dessa skall 

kombineras för att möjliggöra upptäckten av olika aspekter och fenomen. Detta eftersom när 

man väljer en viss sorts glasögon, väljer man att se vissa faktorer samtidigt som man väljer 

bort andra (Morgan, 2006, s.9). 

   I verkligheten brottas man hela tiden med hur man skall förhålla sig till olika sätt att styra. 

Det framgår av intervju 2 då diskussionen kring skillnader mellan ekonomistyrning så som 

den traditionellt används och flödesorienterad styrning (figur 3.1) ömsom rörde sig mellan 

olika kategorier. Detta kan tänkas bero på att man befinner sig i en situation där man måste 

lära sig att samtidigt hantera de båda styrsätten i praktiken. Det finns dessutom lagar och 

regelverk som sätter gränser och formar ett ramverk inom vilka styrning av organisationer 

tillåts att utvecklas. Detta innebär att företagsekonomer av idag inte helt och hållet kan skylla 

på människorna som utvecklat systemen och deras okunskap, eftersom de också är bundna av 

regler som de själva inte utformat (Greve, 2009, s.101ff.). Samtidigt uppkommer kontinuerligt 

nya metoder som anses ”riktiga” och moderna av andra aktörer i organisationens omvärld, 

vilket gör att man vill ta till sig dessa för att legitimera sig mot denna omvärld. Detta kan då 



27 
 

tänkas leda till vissa spänningar, när dessa representerar olika tänkesätt och logiker som skall 

sammanfogas i en praktisk kontext. 

   Kaplan (1998) menar vidare att många av de organisationer som anammat den 

flödesorienterade styrningen har fått katastrofala resultat. Detta till följd av den trade-off som 

man upplever finns mellan kvalitet, genomflöde och kostnad. Denna trade-off kan möjligen 

avhjälpas med en ökad helhetssyn där man ser till hur samtliga processer och flöden påverkas 

av eventuella förändringar. En sådan helhetssyn kan således åstadkommas om man tillämpar 

flera perspektiv vid analysen av ett fenomen (Morgan, 2006, s.9). 

 

5.4 Synen på mål och effektivitet 

Moullin (2011) talar emot användningen av mål i vad som kan tolkas som traditionella, 

vertikala strukturer/kulturer. Andra menar att man inte kan motivera människor (Seddon, 

2010, s.81). När människor, för att motiveras, låts sätta upp sina egna mål leder det till att de 

tar stöd i prognoser som troligtvis endast kortsiktigt genererar en lite bättre prestation till 

nästa period. Detta när man i stället bör följa upp varför och på vilket sätt man gör saker och 

eventuellt bör förändra hela arbetssättet (Seddon, 2010, s.82). I stället för att försöka motivera 

andra bör man skapa förutsättningar för att de skall finna sin egen motivation (Seddon, 2010, 

s.81f.). Således kan här skönjas ett behov av att förändra både organisationens struktur och 

kultur för att lyckas använda mål med avsedd effekt. Seddon (2010, s.4ff.) menar vidare att 

man bör byta ut de traditionella målsättningarna mot ett mer övergripande syfte. Vi frågar oss 

således om det är lättare att förändra inställningen till mål eller organisationens struktur och 

kultur.  

   Vidare kan man fundera på hur lätt det egentligen är att utforma ”rätt” syfte. Här tänker vi 

främst på behovet av kunskap. För att klara av att utforma flöden och göra rätt saker enligt 

den flödesorienterade styrningen krävs mycket kunskap och förmåga att hantera stor 

komplexitet (Seddon, 2010). Detta uppmärksammar man även i vårt fallföretag då man 

upplever svårigheter med att kommunicera ut information till de anställda, samt svårigheter 

med att hitta rätt personer som har fallenhet för processtänk och ”känslan” för flöden. Så, 

även om man ponerar att det flödesorienterade sättet att styra och tänka är att föredra torde det 

inte vara säkert att man lyckas. En risk kan tänkas finnas för att man gör fel ändringar eller 

sätter upp ett syfte med verksamheten som inte leder dit man initialt hade önskat. Detta kostar 

sedermera pengar och minskar effektiviteten; detta då på grund av okunskap i stället för 

orimliga/orealistiska målsättningar vilka anses få samma effekt. En lösning är möjligen att 

även sätta sig in i ekonomistyrningen så som den traditionellt används såväl som i den 

flödesorienterade styrningen. 

   Trots olikheter kring synen på mål finns det de som menar att det finns ett sätt att ta del av 

fördelarna samtidigt som man undviker dess tillkortakommanden (Meekings et. al, 2011). 

Detta innebär bland annat att man anammar flödesorientering, vilket gör att man lättare kan 

undvika suboptimering. Men, hur blir det egentligen när man kombinerar dessa?  

   Den flödesorienterade styrningens förhållningssätt kring effektivitet, påverkas möjligen av 

den traditionella ekonomistyrningens sätt att förhålla sig till effektivitet. Detta eftersom olika 

koncept och metoder sedimenteras och blandas samman över tid (Seddon, 2010, s.189). 
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Därför återfinns båda sätten att se på effektivitet troligtvis samtidigt i organisationer. När det 

sker påverkas olika metoder av varandra. Oavsett utifrån vilket perspektiv man ser på 

begreppet effektivitet eller vad målen är så gäller följande: ju effektivare organisationen är, 

desto närmare har den alltså kommit målen för verksamheten (Ax et. al, 2009, s.43ff.). De två 

perspektiven får emellertid olika konsekvenser för vad man lägger fokus vid, vad man mäter 

och hur man tänker kring måtten i relation till effektivitetsbegreppet. En kombination kan då 

tänkas leda till vissa bekymmer på operativ nivå eftersom olika funktioner inte kan styras var 

för sig samtidigt som man ska kunna optimera flödet (Deming, 1992). Detta eftersom olika 

mått för enskilda funktioner leder till suboptimering, då varje enhet är sig själv närmast 

(Neely, 2007; Seddon, 2010, s.61f.). Den logik som används i samband med den traditionella 

ekonomistyrningens verktyg sätter även den enskilda enheten i fokus (Braganza & 

Kakabadse, 2000). Detta skulle således kunna härledas till problematiken kring användningen 

av mål då man menar att enskilda mål leder till att anställda försöker framhäva sig själva och 

sitt eget, utan tanke på vad som är bäst för helheten (Seddon, 2010). Detta beskrevs även vid 

intervju 1, då det framkom att det händer att man kollar av så att alla på samma nivå 

rapporterar enhetligt uppåt, trots att det kanske egentligen vore mer intressant att undersöka 

varför systemet tillåter att det blir olika. 

   Hur var det nu med begreppen effektivitet och produktivitet i praktiken? Menar de på 

fallföretaget egentligen effektivitet när de säger produktivitet? Produktivitet, så som det 

används där, syftar på att takten skall hållas jämn genom hela flödet och alltså inte 

nödvändigtvis snabb. Detta innebär att vissa snabba resurser ibland måste bromsa sin takt för 

att hålla jämn takt med resten av flödet, vilket även framkommer av intervju 1. Men är detta 

produktivt? Eftersom det leder till måluppfyllelse då man uppnår ett jämnare flöde, leder 

takten kanske snarare till effektivitet än produktivitet, eftersom ett jämnt flöde inte kräver att 

alla resurser arbetar vid full kapacitet (Goldratt, 1998). Det gäller således att särskilja hur man 

ser på och använder dessa begrepp och vad de innebär för det valda styrsättet. Eventuella 

spänningar kan här förklaras med att man försöker tillämpa och kombinera två olika styrsätt 

som ser på ett vanligt begrepp på olika vis.   

   Användandet av mål anses i regel som något positivt inom ekonomistyrning, så som den 

tillämpas traditionellt. Dock menar man också att användandet av mål även har sina 

begränsningar. Det kan få till följd att ledningen indirekt talar om vad de uppfattar som 

mindre viktigt. Det får som konsekvens att det som inte finns med i målen glöms bort eller 

ignoreras till förmån för det som faktiskt mäts (Greve, 2009, s.61). Resonemanget kring hur 

olika enheter subjektivt fokuserar vissa delar av övergripande målsättningar (Braganza & 

Kakabadse, 2000) skulle vidare kunna förklara varför medarbetarna i fallföretaget tror att det 

är produktiviteten som är det viktiga. Man glömmer takten i resten av flödet och fokuserar på 

att producera så mycket som möjligt i sin egen del av flödet. Det beror antagligen på att man 

uppifrån mäter så nära individen; och det som mäts blir gjort. Därför skyndar de anställda på, 

trots att en del i processen längre fram i flödet inte kan hantera en så strid ström av varor. 

Detta innebär att denna del får ta smällen och hantera det kaos som blir följden.  

   En väl etablerad metod inom den traditionella ekonomistyrningen som används för att hålla 

organisationen på rätt kurs mot måluppfyllelse är budgetar. I teorikapitlet har diskuterats 

nackdelarna med budgetering som anses vara hämmad kreativitet, brist på innovation och 

mindre fokus på att skapa kundvärde (Hope och Fraser, 2001; Tarantino, 2007). Utifrån vårt 
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fallföretag skulle man vidare kunna diskutera huruvida budgetar verkligen leder till 

måluppfyllelse. Detta med tanke på att man ibland gör om siffror i sina rapporter för att de ska 

stämma överens med andras siffror. När man sedan baserar nästa periods budget på dessa 

rapporter blir kanske inte dessa prognoser med sanningen överensstämmande. Den stress som 

beskrivs i intervju 1 handlar om att de anställda känner sig pressade på grund av den 

närgångna mätningen.  

   Närgången mätning och individuellt ansvar kan möjligen också förklara varför chefer ibland 

ändrar siffrorna i de fall de inte ”ser bra ut”. ”Genom att bortse från variation utsätter 

organisationerna sina chefer och anställda för mätetal som sänker arbetsmoralen och tvingar 

fram beteenden som inte tillför något värde till systemet. Fokuset på mätetal framför metod är 

en viktig orsak till stress” (Seddon, 2010, s.69). Vi menar därmed att man i fallföretaget 

kanske inte förstår syftet bakom siffrorna, vilket leder till att de omgjorda siffrorna skyler ett 

eventuellt glapp i systemet. Därmed går man miste om en möjlighet till förbättring. Dessutom 

är det, precis som framgår av intervjuerna, inbyggt i systemet att man inte ska behöva 

samarbeta. Men, vad händer då med den enskildes helhetssyn som var så viktig på den egna 

avdelningen? Bör inte det också gälla för den större helheten? Att titta på hela flödet hör 

således hemma i den flödesorienterade styrningen (Goldratt, 1998; Seddon, 2010) medan 

sättet att mäta kan tänkas härledas till den traditionella vertikala styrningen (Greve, 2009). 

Situationen i fallföretaget pekar därmed på en del svårigheter med att sammanföra dessa 

styrsätt i praktiken, precis som Deming (1992) menar.  
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6. Slutsatser 
 

I detta kapitel redogörs för de slutsatser som vi kunnat sluta oss till efter ovanstående analys. 

Kapitlet avslutas med rekommendationer för framtida studier. 

 

6.1 Hur påverkar ekonomistyrningen, så som den utövas traditionellt, de 

flödesorienterade processerna? 
 

Som framkommit av ovanstående analysdiskussion tycks de två styrsätten inte kunna 

kombineras utan risk för spänningar; de kräver någon form av anpassning. Vi har tagit upp 

variation, större helhetsbild där man tar flera aspekter i beaktning och försöker uppnå ett 

bredare spektrum av mål/syften, samt följderna av användning av mål och olika syn på 

effektivitet. En gemensam nämnare som återkommer löpande är således olika former av 

suboptimering. I den litteratur som studerats har en eller några av dessa faktorer diskuterats 

mer ingående, dock har vi inte funnit någon tidigare text som på detta sätt haft för avsikt att ge 

en översiktlig bild över alla dessa faktorer som uppkommande vid spänningar mellan vertikal 

och horisontell styrning i syfte att presentera den i objektiva ordalag, vilket har varit syftet i 

denna uppsats. Nedan följer en diskussion kring spänningarna med alla ovan nämnda faktorer 

i åtanke såväl som de fördelar vi tycker oss kunna se vid en kombination av 

perspektiven/styrsätten, således är detta en egen diskussion i syfte att belysa vad vi sett när vi 

genomfört sammanställningen av litteraturen och med hjälp av den hämtat och tolkat 

empiriska data. 

   Det område som vi har studerat kräver uppenbarligen ytterligare och fördjupade studier för 

att resultaten skall kunna styrkas med säkerhet, då studier på området är ovanliga. Det var 

utmanande att finna litteratur som diskuterar flödesorienterad styrning i kritiska ordalag. Det 

beror antagligen såväl på bristen på litteratur i ämnet som på behovet av en självkritisk ansats 

i flödesorienterad forskning. Utöver bristen på kritiskt förhållningssätt tror vi att svårigheten 

att finna denna typ av litteratur kan bero på att den traditionella ekonomistyrningen, och sättet 

att tänka som denna medfört, i dagsläget utgör status quo. Detta medan tankar från den 

flödesorienterade styrningen sprids till användare av de traditionella verktygen och belyser 

negativa effekter av ekonomistyrningen så som den traditionellt används. Dessa traditionella 

tankar är emellertid lika etablerade ”som vanligt”. Dessa spänningar har här inte blivit 

uppmärksammade ännu i någon större utsträckning, frånsett vissa områden som exempelvis 

diskussioner om huruvida mål är användbara eller ej. Ett undantag kan vara då man utifrån 

den traditionella ekonomistyrningens perspektiv väljer att diskutera hur flödesorienterad 

styrning och ekonomistyrning kan sammanföras; dock på ekonomistyrningens villkor. 

   När det gäller begreppet effektivitet ser vi att det tycks vara så att det traditionella sättet att 

styra organisationer påverkas av den vertikala strukturen vad gäller mål och målsättningar 

samt uppdelningen mellan funktioner/avdelningar. Med det menas att strukturen i att härleda 

mål på funktions- och enhetsnivå från mer övergripande målsättningar möjligen påverkar 

sättet att se på effektivitet. Det torde skapas ett beteende då man ser på effektivitet i termer av 

hur effektiv en enskild funktion är i förhållande till dess egna mål vilket i sin tur förväntas 

leda till en hög helhetlig effektivtet. Vi är tveksamma till om detta med nödvändighet 
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stämmer då det som kan upplevas som ineffektivt för en enskild avdelning/funktion skulle 

kunna bidra till en ökad total effektivitet om man inte såg organisationen som flera delar utan 

som en helhet. Den flödesorienterade styrningen ser å andra sidan möjligen på 

effektivitetsbegreppet mer i termer av måluppfyllelse för systemet som helhet och i termer av 

hur effektivt genomflödet är. Detta motsvarar en mer övergripande effektivitet utifrån detta 

styrsätt, något som vi tror kan vara fördelaktigt och i högre utsträckning representerar någon 

sorts reell effektivitet framför upplevd sådan. 

   Det har framkommit hur man utifrån det flödesorienterade styrsättet vill flytta fokus bort 

från strikt kostnadskontroll genom mätning och budgetering. Vi har därmed ställt oss frågan: 

Vem klarar på kort sikt att hålla igång och arbeta i ett system där man inte styr utifrån 

kostnader? Det kan vara svårt att i praktiken, med begränsade medel, klara av att agera i 

enlighet med det flödesorienterade styrsättet även om det kan tänkas leda till fördelar på 

längre sikt. Där ställer vi oss eniga med att ett flödesorienterat styrsätt, med fokus på att 

utveckla ett bra system, i längden tycks kunna leda till mer intäkter för mindre ansträngning 

och att ökat genomflöde kommer att leda till sänkta kostnader.  

   I de, i uppsatsen diskuterade styrsätten ser man således olika på vad som leder till 

effektivitet och på användningen av mål. Detta får effekter för beteendet i organisationen. De 

spänningar som uppkommer kan ha sin grund dels i olika bakomliggande logiker och 

tänkesätt, och dels i svårigheterna med att kommunicera ut skillnaden till medarbetarna och 

förmågan att betona vad som är viktigt i relation till vad som mäts. 

  

6.1.1 Val av perspektiv 

Beroende på utifrån vilket perspektiv man ser på ett och samma fenomen så kommer man att 

hantera det studerade på olika sätt. Troligtvis är det tankesätten och logikerna bakom de båda 

styrningssätten som ofta leder till spänningar vid en kombination av dessa. Värdet av att 

kombinera olika perspektiv bör således innebära att det i teorin är möjligt för det 

flödesorienterade styrsättet och ekonomistyrningens traditionella verktyg att söka komplettera 

varandra, då dessa sätt att styra också kan se olika på hur och varför man mäter. 

   Vetskapen om att tidigare kunskap stannar kvar som sediment kan förklara varför 

exempelvis Taylorismen blivit mycket vedertagen och varför traditionella verktyg fått 

långvarigt fäste. Utifrån det som diskuterats i denna uppsats tycks det finnas ett värde i att inte 

göra om misstag som återfinns i lärdomar från de traditionella styrverktygen. Således överger 

man inte bara de negativa aspekterna av tidigare styrsätt, utan även de positiva, om man helt 

byter styrsätt och medföljande logik. Men det finns också belägg i teorin för att gamla 

lärdomar gör att nya insikter färgas av det gamla. Leder det till att utvecklingen leds åt fel 

håll? Vi tror att det möjligen skulle kunna vara detta som upplevs i dagens organisationer; 

något som i sin tur skapar de spänningar som man nu i allt större utsträckning belyser i 

litteraturen. Behovet av ett nytt styrsätt skulle kunna bero på att man tidigare inte behövt bry 

sig om kundens önskemål och behov, vars ökade betydelse gjort att den flödesorienterade 

styrningen uppmärksammas mer och mer. Vår tolkning är att det emellertid tycks vara så att 

man utifrån den traditionella ekonomistyrningens logik ser på flödesorienterad styrning på ett 

sätt som ska få det att passa inom de traditionella ramarna, vilket i sin tur i så fall skulle kunna 
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vara en av anledningarna till den suboptimering som uppstår. Detta är något vi tror att man 

skulle kunna problematisera ytterligare i litteraturen.  

   Vidare tycks det vara så att man på olika nivåer i organisationen är olika medveten om hur 

man ser på processer och flöden och huruvida det är viktigt med mätning i relation till dessa 

flöden. Dessa båda perspektiv bör därmed möjligen också låtas komplettera varandra för att 

möjliggöra en helhetssyn. Exempelvis skulle man troligtvis från ekonomistyrningens sida 

tjäna på att anamma den flödesorienterade styrningens sätt att se på variation; och på så vis 

uppnå långsiktig effektivitet. Detta begrepp, effektivitet, har vi dessutom funnit tecken på att 

man blandar ihop med produktivitet vilket leder till suboptimering då man fokuserar på 

aspekter som inte leder till måluppfyllelse (= effektivitet). 

   Det faktum att fallföretaget rör sig mellan de olika styrsätten, i modellen om uppdelning av 

ekonomistyrning (traditionellt sätt) och flödesorienterad styrning (figur 3.1), kan möjligen 

bero på att man befinner sig i något slags gränsland mellan dessa två styrsätt. Det ena 

styrsättet representerar det sätt utifrån vilket man alltid har arbetat i organisationer i väst 

(traditionell ekonomistyrning) och det andra representerar det nya sättet (flödesorienterad 

styrning). Båda styrsätten är således legitimerande utifrån omvärldens sätt att se på saken.  

Dessutom ställer vi oss frågan om detta kan bero på att det finns olika situationer då de olika 

styrsätten upplevs som mest fördelaktiga. Kanske går det faktiskt att i praktiken blanda dessa 

två styrsätt med framgång och dra nytta av båda världar. 

   Beroende på utifrån vilket perspektiv man väljer att betrakta de organisatoriska fenomen 

som diskuterats i uppsatsen tycker vi oss se att olika aspekter tas upp som problematiska 

beroende på vilket perspektiv man anlägger. Att  ökad variation och ojämnt genomflöde inte 

diskuteras utifrån det vertikala perspektivet bör bero på någonting. Vi tänker oss således att 

man inte uppfattar dessa aspekter som negativa konsekvenser. Den flödesorienterade 

styrningen uppmärksammar alltså vissa spänningar på operativ nivå, vilka förstärks till följd 

av användandet av traditionella styrverktyg. Dessa spänningar uppfattas emellertid inte av 

användare av den traditionella ekonomistyrningen, eftersom det inte är detta som mäts och 

följs upp. Om det vi utläst ur vår studie av litteraturen stämmer finns det således ett behov av 

båda dessa perspektiv/styrsätt för att man skall förmå uppnå en helhetssyn i termer av 

förståelse och insikt i så många aspekter som möjligt. Genom detta tror vi att man får en 

utökad förmåga att förmå sin organisation att nå sin fulla potential. 

 

6.1.2 Övriga reflektioner och Rekommendationer 

Val av perspektiv kan leda till misstolkning och förbiseende av sådant som är nödvändigt för 

att en helhetlig bild skall kunna uppnås. Trots det är vi av den meningen att alla perspektiv 

kan tillföra kunskap. Bidraget i uppsatsen tillhör den flödesorienterade styrningen och bidrar 

med en av de delar som krävs för att generera en helhetsförståelse kring frågan. Studien 

behöver därmed kompletteras med såväl mer utförliga studier inom detta område som en 

tolkning av problematiken utifrån andra perspektiv. Diskussionerna i uppsatsen kan därför ses 

som en utgångspunkt som leder vidare till studier i omvända termer, där man reflekterar över 

det flödesorienterade styrsättet och dess påverkan på den traditionella, vertikala 

ekonomistyrningen. Dessutom är detta en studie på en övergripande analysnivå med hela 
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perspektiven i fokus, att ställa samma fråga på lägre analysnivåer bör kunna bidra med fler 

specifika insikter i följderna av att styra på ett traditionellt sätt samtidigt som man försöker 

optimera flödet. Avgränsningen till ett fallföretag lämnar också utrymme för vidare empiriska 

studier; här behövs fler studier såväl djupare inom denna avgränsning som bredare inom 

andra. Bristen på empiriskt material är som tidigare nämnts stor och är således en stor 

anledning till att man inte har möjlighet att komma med mer specifika svar på vad det är rent 

konkret som orsakar suboptimeringen och hur man kan ta sig runt problematiken som uppstår 

för att åtnjuta de fördelar som var anledningen till implementeringen från första början.   

   Utifrån ett flödesorienterat perspektiv kan det, utifrån primärdatainsamlingen som 

genomförts, tyckas som om ekonomistyrningen har effekter på flödet i form av bieffekter och 

suboptimering. Detta skulle kunna bero på kommunikationen och dess brister, vilket nämns i 

intervju 1. Det är kanske inte egentligen systemet som är problemet per sé, utan snarare 

kommunikationen kring systemet ut till medarbetarna. Det i sin tur kanske gör att det blir 

suboptimering och bieffekter. En rekommendation för framtida studier blir följaktligen att 

titta på kommunikationen kring implementering av nya system. Vidare rekommenderar vi att 

man i framtida studier tittar på specifika nyckeltal och deras påverkan på flödesorienterade 

processer. Vi misstänker dock att det skulle innebära svårigheter att härleda specifika mätetals 

påverkan på flödet i praktiken. Trots detta tror vi, om man lyckas med en sådan studie, att den 

skulle rendera i tunga argument som kan tillföra mycket till forskningsfrågan. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor med tillhörande motiveringar 

1. Är det okej om vi spelar in det här? Tanken är att vi ska skriva ner innehållet utan att 

avslöja din eller företagets identitet. Efter det kommer vi att radera ljudfilen. 

– Denna fråga ställdes för att mjuka upp inledningen på intervjun samt av etiska 

orsaker (Bryman & Bell, 2010, s.370) 

 

2. Får vi i uppsatsen presentera din yrkestitel och hur länge du jobbat inom yrket 

(anonymt)? Får vi också beskriva företaget och den bransch du arbetar inom 

(anonymt)?  

– Se fråga 1.  

 

3. Vilka förändringar har ni gjort när det gäller hur ni mäter under de senaste tre-fyra 

åren ungefär? Varför?   

– Denna fråga syftade till att ge oss bakgrundsinformation att anpassa följande 

frågeställningar till, samt till att bidra till en mjuk inledning och ge intervjupersonen 

möjligheten att prata lite fritt kring ett för denne välbekant ämne. Dessutom ville vi 

veta vad tanken bakom eventuella förändringar var. Frågan kan tyckas opreciserad 

men var trots detta utformad utifrån intervjupersonernas förståelse. 

 

4. Hur har det påverkat verksamheten? 

(Försök få dem att prata om hur det har påverkat: Lagerhållning? Flödet? 

Kostnader?) 

– Här ville vi få intervjupersonen att utveckla ovanstående resonemang och prata om 

de faktorer som Goldratt (1998) tar upp som särskiljande för mentaliteten kring 

ekonomistyrning och flödesorientering.  

 

5. Vilka nyckeltal använder ni? Vad är syftet med dessa? 

– Här ville vi få fram de tankar som ligger bakom användandet av nyckeltalen för att 

kunna utröna om dessa skulle kunna kopplas till eventuella svårigheter med 

processerna, utifrån tankar om att man inte kan mäta på enskilda enheter var för sig 

och ändå kunna optimera flödet (Deming, 1992; Neely, 2007). 

 

6. Vad ingår vanligen i era rapporter? Vilka mått lyfter ni fram? Vad använder ni dessa 

till? Vad mäts? Vad rapporteras från olika aktiviteter/ansvarsområden? 

– Här ville vi få fram de tankar som ligger bakom olika mått samt få en uppfattning 

om vilka mått som prioriteras, för att vi skulle ha möjlighet att eventuellt titta närmare 

på just dessa mått vid analys. Vi ville dessutom se hur stor del av deras mått och 

mätningar som är uppdelade på olika funktioner och liknande, samt vad man i så fall 

lägger tonvikten på. Även detta tar sin utgångspunkt i Demings (1992) och Neelys 

(2007) resonemang. 



 

 

 

7. Vilka är era vanligaste mått? Vilka är de viktigaste? (Varför dessa?) 

– Med denna fråga ville vi få svar på om och i så fall vilka mått som prioriteras och 

även varför just dessa mått är viktiga. På detta sätt skulle vi få veta hur man tänker 

kring måtten. Poängen är här att förhoppningsvis ta reda på om man använder olika 

mått inom de två styrsätten eller samma, och i så fall om man prioriterar olika. Detta 

utifrån Goldratts (1998) tanke om att man hanterar relationen mellan kostnader, lager 

och genomflöde olika i de två styrsätten.  

 

8. Hur mäter ni prestation på olika nivåer?  

– Här ville vi få fram ytterligare information på samma ämne, ifall vissa mått glömts 

bort till följd av formuleringen av frågan ovan. Vi ville dessutom se om man gör 

skillnad på mått på olika nivåer, och om man över huvud taget har gjort en sådan 

uppdelning. Kanske skulle vi kunna se om man eventuellt kan utgöra exempel på det 

som Greve (2009) beskriver; att man förgrenar ner övergripande mål i mindre delmål. 

Dessutom skulle vi eventuellt kunna se om det finns en risk för den suboptimering 

kopplat till mål som Seddon (2010) talar om. 

 

9. Använder ni indelning i ansvarsområden för individer eller grupper? Varför/varför 

inte? (Vad får det för konsekvenser?) 

– Denna fråga har sin grund i diskussionen som Deming (1992) för om att inte kunna 

optimera genomflödet samtidigt som man mäter på enskilda enheter var för sig, samt 

Neelys (2007) argument för att detta leder till suboptimering. Svaret var tänkt att 

kunna ge tecken på om detta är en aktuell situation för vårt fallföretag. 

 

10. Använder ni er av kalkylering och budgetering? Vad är det i budgetsiffrorna och 

kalkylerna som ni intresserar er för?  

– I svaret till denna fråga kunde vi utröna hur viktiga traditionella verktyg såsom 

budgetering och kalkylering är, samt varför man använder sig av dessa, det vill säga 

vad syftet med dessa är. Vi tänkte oss att det eventuellt fanns en möjlighet att 

verktygen i sig kanske inte utgör den största skillnaden mellan styrsätten, utan snarare 

syftet med dem (Seddon, 2010). Dessutom funderade vi över om man i praktiken helt 

går ifrån de traditionella tillvägagångssätten, likt Seddons (2010) inrådan, eller om 

man väljer att kombinera dem, på något av de sätt som andra författare föreslår (Ax et. 

al, 2009; Chenhall, 2008). 

 

11. Vilken betydelse har budgetar vid uppföljning och bedömning? (prestation, 

produktivitet och effektivitet)  

– Här ville vi få veta om man lägger stor vikt vid uppföljning eller om man kanske har 

något annat sätt att tänka kring mätning. Dessutom ville vi få ytterligare information 

om hur man bedömer prestation, produktivitet och effektivitet. Detta dels för att få 

inblick i hur man tänker kring begreppen; och dels för att se hur stor vikt man lägger 

vid traditionella metoder såsom uppföljning och bedömning (Greve, 2009). 



 

 

 

12. Vilket är ert viktigaste mål? Varför? Hur ska ni uppnå det? 

– Här ville vi få veta vad man främst prioriterar som målsättning och hur man tänker 

kring tillvägagångssätt för att ta sig dit. Detta skulle kunna ställas i relation till vikten 

som läggs vid mål i ekonomistyrning som det traditionellt används (Greve, 2009; 

Jacobsen & Thorsvik, 2008), och även i relation till den flödesorienterade styrningens 

steg bort från mål (Seddon, 2010; Schmenner & Vollman, 1994; Ackoff, 1999) 

 

13. Hur mäter ni för att uppnå målen? Alt: Varför är de måtten bra? Vad bidrar de till? 

– Lite beroende på svaret på fråga 12 blir följdfrågan här olika. Syftet är att ta reda på 

vilket tillvägagångssätt i relation till mätning som man tänker sig för att uppnå målen, 

i fall intervjupersonen exempelvis talat i termer av strategi och liknande som svar på 

frågan innan. Tanken är likt frågan innan att kunna relatera detta till diskussionen som 

förs i teorikapitlet gällande mål. 

 

14. Hur utvecklar ni mått? Hur bedömer ni dem?  

– Med denna fråga ville vi ta reda på hur man tänker när man utvecklar mått, det vill 

säga vad som är logiken bakom och syftet med måtten. Denna logik och detta syfte 

tänkte vi kunde härledas till endera styrsättet vid analys, med tanken att avsikten 

bakom och bedömningen av måtten kunde berätta för oss hur man ser på detta utifrån 

tankar om eventuell suboptimering (Seddon, 2010; Neely, 2007) 

 

15. När ni mäter eller inför nya nyckeltal: har ni ibland märkt att ni fått en annan effekt 

än den avsedda? Bieffekter t.ex.? 

– Med denna fråga ville vi undersöka eventuell förekomst av suboptimering till följd 

av deras sätt att mäta (Deming, 1992; Neely, 2007). 

 

16. Händer det att varor samlas i väntan på bearbetning? Ibland/Ofta? Vad beror det på? 

– Här ville vi undersöka förekomsten av variation och tecknen på detta (Slack et. al, 

2012, s.159). Svaret på denna fråga tänkte vi kunde ge information om karaktären på 

genomflödet, i enlighet med resonemanget i vår teoridiskussion. Vi ville veta om de 

har flaskhalsar som stoppar upp flödet (Goldratt, 1998). 

  

17. Händer det att en delprocess får vänta på att varor ska bli färdiga i delprocessen 

före? Ibland/Ofta? Vad beror det på? 

– Här ville vi undersöka förekomsten av variation och tecknen på detta (Slack et. al, 

2012, s.159).  Svaret på denna fråga skulle ge information om ojämnt flöde i form av 

att vissa delprocessers bearbetning går snabbare än andra och att dessa ändå tillåts 

arbeta vid full kapacitet, det vill säga de icke begränsande resurserna (Goldratt, 1998). 

 

18. Händer det ofta att man inte har möjlighet att direkt skicka det som beställs? Varför? 

– Med svaret på denna fråga tänkte vi utröna om det händer ofta att det bildas lager av 

färdiga varor som binder upp kapital, på grund av att man tillverkar för att sälja och 



 

inte tvärtom. Detta skulle eventuellt också vara ett tecken på variation i processen 

(Slack et. al, 2012, s.159). Alternativt skulle vi få veta om de producerar först när 

kunden har beställt, vilket på så vis gör att kostnaden för produktionen av en vara på 

en gång kan ställas i relation till intäkten, enligt tron på att efterfrågan skall styra 

produktionstakten (Goldratt, 1998). 

 

Fråga 19-23 syftar till att ta reda på om företaget upplever olika källor till variation i 

processer (Slack et. al, 2012, s.159): 

19. Händer det att det blir stopp i processen? Ofta/ibland? Varför?  

20. Händer det att det blir fel på produkter under processen? Ofta/Ibland? Varför?  

21. Händer det att produkter hamnar fel? Ofta/Ibland? Varför? 

22. Tillverkar ni många olika sorters produkter i samma flöden? Varför gör ni så? Hur 

mäter ni då?  

23. Hur hanterar ni att olika människor/samma människor är olika snabba vid olika 

tillfällen och olika stationer? 

 

24. Är det viktigaste fokuset för er att skapa värde för kunderna eller ägarna? (Hur 

kombinerar ni dem?) 

– Denna fråga syftar till att ta reda på hur de ställer sig till den uppdelning som 

diskuterats i teoridiskussionen gällande ekonomistyrningens vertikala och horisontella 

delar (Greve, 2009, s.23). Det framkommer då även här om de främst har ett 

flödesorienterat styrsätt eller ett traditionellt styrsätt. 

 

25. Vad är effektivitet för er? Vad är produktivitet?  

(På vilket sätt upplever ni att organisationen är effektiv/produktiv?)  

– Svaret på denna fråga skulle möjligtvis kunna användas för att analysera resultatet 

från intervjun i övrigt, detta eftersom synen på dessa begrepp kan tänkas förklara 

varför man tänkt som man gjort vid utformandet av övriga mått. Dessutom kan deras 

definition möjligen härledas till endera perspektivet (Goldratt, 1998; Greve, 2009, 

s.58). 

 

26. Det du har sagt till oss nu under intervjun: är det representativt för alla eller är det du 

som tycker såhär? 

– Med denna fråga ville vi ta reda på om åsikterna som framkommit tidigare under 

intervjun endast är subjektiva åsikter eller om de faktiskt härstammar ur systemet, 

detta för att stärka generaliserbarheten i svaren (Bryman & Bell, 2010, s.508). 

 

27. Varför tycker du så? 

– Denna fråga syftade till att ge en förståelse för intervjupersonens syn på varför 

denne har den synen som denne har. 

 

28. Finns det något som du känner spontant att du skulle vilja dela med dig av? 

(Information, internt material i form av organisationsschema, flödesschema etc.?) 



 

– Denna fråga skulle ge intervjupersonen möjlighet att utveckla tidigare resonemang, 

alternativt tillföra något helt nytt som kunde vara till nytta för vårt arbete. 

 

 

29. Vill du ta del av transkriberingen av denna intervju?  

– Denna fråga ville vi ställa av hänsyn till de etiska aspekter som rör godkännande av 

materialet innan det lämnas in (Bryman & Bell, 2010, s.370). 

 



 
 

Bilaga 2: Transkribering av intervju 1 med avdelningschefen, 2012-12-13 
 

Intervjuare: Då ska vi se… Nu har vi redan frågat om vi får spela in det här så det behöver vi inte ta 

på ljud men… Vårt mål är att det här är anonymt, men får vi i den här uppsatsen presentera din 

yrkestitel och din position här i organisationen? 

Avdelningschef: Det är okej, absolut. 

Intervjuare: Hur är det med företaget, får vi säga [företagets namn] eller ska vi uttrycka oss på ett 

annat sätt? 

Avdelningschef: Det får du nästan fråga [Platschefen] om, vad denne tycker om det. Det vågar inte 

jag säga.  

Intervjuare: Mm. Okej. Då hör vi med denne. – Då tar vi det på en gång med denne: på onsdag fick 

vi tid… Ja, vi kommer prata om ekonomistyrning och lite sådant som vår uppsats handlar om, men 

frågorna har vi formulerat på ett sådant sätt att det kanske inte är så tydligt. Du får fokusera på varje 

fråga i sig då. (Mm). Så, vi tänkte fråga om förändringar som har hänt här på företaget de senaste tre-

fyra åren. (Mm). När det gäller hur ni mäter – vid mätning. 

Avdelningschef: Vid mätningar? (Ja). Eh… Ja, oftast så har man ju mätning då på en process. Och i 

hur vi mäter här, så mäter vi ju takt då. Vi kallar det för produktivitet, men om man tar ett exempel då 

så ska ett område då kanske producera 50 rader i timmen som vi säger, det vill säga har man en 

halvtimmes rast så ska man göra 25 rader i timmen. Utöver det så försöker vi ju också mäta vad man 

kallar för ”röd-grön analys”, det vill säga: om vi nu inte håller den här takten på 50 rader i timmen – 

vad är det som stör oss? Eller vad är det som gör att vi producerar för mycket? I våra processer är det 

lika viktigt att vi inte överproducerar som att vi inte producerar för lite. Och det är för att vi vill ha 

styrning då på… om man tittar på vår packprocess då så vill vi ha kartongerna där i rätt tid egentligen, 

för att får vi för mycket, att vi får en överproducering, då hinner man inte hantera det vid packen. 

Medans producerar man för lite, ja då är det risk att alla paket kommer senare och då hinner de heller 

inte med. Så det är väldigt viktigt att titta då på röd-grön analys som vi kallar det. 

Intervjuare: Aa, precis. Och tanken är att de ska inte stanna någonstans utan de ska flyttas vidare? – 

jag vet inte om ni kallar det för stationer eller vad ni använder för term men… 

Avdelningschef: Vi kallar det för celler egentligen, men det är ju ungefär samma sak som en 

arbetsstation om man säger. Eh, sedan när man har gjort den analysen så ser man ju då: vad är det som 

stör oss mest i våra processer? Alltså den här röda tiden som vi har. Och därutöver så gör man en 

förändring. Och den förändringen är ju då - man tittar på den här röda tiden, vad kan vi göra för att få 

bort den här röda tiden? Och det brukar ju ofta innebära en investering när vi gör någonting sådant där. 

Och då ska vi jämföra den investeringen kontra vad är den röda tiden vi har? Och så får man då räkna 

på - hur lång tid tar det innan vi får igen de här pengarna? Det är det som egentligen helt och hållet 

beslutar ifall vi ska göra en förändring eller inte. 

Intervjuare: Har ni haft det tillvägagångssättet, och det tänket, under hela tiden [ca 6 år] eller är det 

de här senaste åren som ni har gått över till det här sättet att resonera? 

Avdelningschef: Jag skulle säga att vi mer och mer går över till att förfina våra röd-grön analyser. 

Förut så har man haft väldigt mycket känsla, alltså man får lyssna - vad är känslan av att vi förlorar 

eller tappar tid eller att vi överproducerar eller vad det är. Vi har inte haft riktigt bra mätverktyg för det 

här. Vi är fortfarande i en implementeringsfas för att förfina det här ännu mer då, det man egentligen 

mäter för varje arbetsstation – eller varje cell – och se vad det är som stör i den här cellen då. Förut har 

det varit på väldigt global basis. Till exempel om vi tittar på plockprocessen så har man sagt att den 

ska hålla en viss takt då, och då är det jättesvårt att säga - vad beror det på att vi har haft röd tid då? 

Det kan ha varit att vi har haft en flödesförändring bara, att vi har fler rader i en cell som har högre 

produktivitet än någon annan, och det är ju egentligen ingen röd tid – det är ju bara att flödena håller 



 

på att förändras. Så där har vi börjat nu att vi har slagit ut den här stora till mindre celler för att kunna 

se - vad är den egentliga röda tiden då? 

Intervjuare: Och så relaterar ni det till de här stora måtten då? De finns fortfarande kvar då? 

Avdelningschef: Ja, precis, det finns de… Hoppas ni fick något svar! 

Intervjuare: Ja, absolut! Vi har 25 frågor till höll jag på att säga (skratt), men vi får ju göra så att: det 

är jättebra att du får tid att svara utförligt så kanske vi kan göra så att då mailar vi om det är något mer 

som vi inte hinner ta nu? (Ja). Toppen! Eh… Ja, om vi tänker på den här förändringen ni har gjort då 

(Mm) – kanske inte rent till tankesättet men… – hur tycker du att det har påverkat verksamheten? 

(Eh…) Har det påverkat över huvud taget? 

Avdelningschef: Det har påverkat. Det är ju ganska… I och med att vi försöker ta det här med röd-

grön analys så innebär det ju också att det har blivit en väldig förändring för de som jobbar också. Det 

är jättesvårt att kommunicera ut varför vi gör det här - varför börjar vi mäta på cellerna? Varför blir 

det närmre och närmre mot individen, egentligen? Och här är det ju så himla viktigt att ha väldigt bra 

kommunikation ut mot personalen. Och den kan jag ju säga, den är ju jättesvår. Även när man kanske 

har ett litet gruppmöte med de personerna man har i just det med cellerna och de förstår det just då, 

sedan när man kommer ut i verksamheten och får den här nära mätningen, så kan det fortfarande 

kännas att man tappar det här ”Vad var det man mätte nu igen? Det är nog för att jaga mig”. Det kan 

vara väldigt, väldigt stressande. Så det är ju någonting som jag kan säga när man håller på med 

förändring - det vi lär oss mer och mer – vi gör ju fortfarande misstag men man får liksom trycka ännu 

mer där att verkligen vara riktigt noga med att personalen förstår varför, och - vad vi lär oss nu är att 

det räcker inte med en kommunikation. Har man bara en kommunikation så, så fort man har varit 

därifrån, alltså kommit ifrån den här informationen, så tappar man igen ”Varför gör vi det här?” Och 

det är ju mycket därför, tror jag, är att när man sitter i möte så förstår man och sedan kommer man till 

sin verklighet och sedan får man liksom… Ja, man känner sig stressad av de här talen, för att man ju 

ska producera de här. Och det är inte alltid som man kanske förstår att det handlar om en takt man ska 

hålla, och att det är okej - bara för att man har problem, så betyder inte det att du fortfarande ska hålla 

50 [rader/timme]. Och det kan missuppfattas väldigt, väldigt mycket faktiskt. 

Intervjuare: Men om man säger, i ett sådant läge - hur har den processen för er sett ut? Vad är det ni 

har rört er från, om man säger så, i den här kommunikationen? Och vart är ni på väg? 

Avdelningschef: Vi håller ju nu på med inleverans och just det här med att implementera 

cellmätningar då. Förut hade vi väldigt mycket sektormätningar. Det vi hade förut, det var ju att man 

hade ett möte på morgonen med personalen och frågade: vad är det då som hände igår som gör att vi 

inte nådde resultatet?  Det märkte vi att där får vi väldigt lite feedback. Och det kan man ju bara gå 

tillbaka till sig själv och tänka: vad hände igår som gjorde att jag kanske inte hann med någonting? Det 

kommer man inte ihåg. Utan det gäller att vara väldigt snabbt ut och fråga just när det händer. Så vi 

håller på att gå ifrån en dagsmätning till att mäta per timme. Men också att kanske lägga… det blir lite 

mer ansvar mot individen, men också lägga mindre, liksom, det här jagandet. Man skriver ju bara 

felkod när man inte nådde upp, och så försöker vi att inte göra så mycket mer än det. Vi ska försöka 

återkomma till personen om det är så att vi inte förstår felkoden. Men annars så presenterar vi i stället 

att vi har förlorat såhär många timmar i månaden på grund av den här felkoden.  

Intervjuare: Så, tolkar man det rätt om man säger att ni försöker inte egentligen bedöma individens 

prestation så mycket utan det är flödet som ni…? 

Avdelningschef: Det är flödet. Det är den som är viktig. Alltså, om man tittar vad individen gör, 

kontra mot var vi har fel i processen, så är det ju – för oss är det vikigare att hitta problemen i 

processerna, så att säga. Är det så att det är något annat – det är ju mer en managementfråga, om man 

säger så. Vi på metod söker ju alltid att förbättra en process. Du kan alltid hitta en förbättring i en 

process. Hur bra man än tror den är, så finns det alltid någonting man kan göra bättre. 



 

Intervjuare: Och den insikten – har ni haft med er den ända från start eller börjar den komma mer och 

mer också i takt med att ni gör de här förändringarna? 

Avdelningschef: Nu vågar ju inte jag riktigt säga – nu har inte jag suttit i den här positionen alltid. De 

som har suttit innan har ju försvunnit, men under den här perioden som jag har suttit här, som är cirka 

två år, så har vi ju haft den – vi har haft det målet, men det är klart, man hittar ju insikter för varje 

implementering man gör. 

Intervjuare: Mm, intressant. Verkligen! Eh… Hur är det här med nyckeltal då? Är du insatt i 

nyckeltal? Och vilka använder ni? 

Avdelningschef: Vi använder väldigt mycket nyckeltal. Eh… Det är ju - bland annat så – en av dem är 

ju att följa den här takten då, det är ju en av de nyckeltal vi har. Vi har också mycket andra. Vi har 

säkerhet till exempel har vi väldigt mycket nyckeltal. För [företagets namn] är säkerheten väldigt, 

väldigt viktig. Vi rapporterar på månadsbasis hur många olyckor vi har haft - ser vi några 

förbättringar? Vi jobbar med något som vi kallar för ”safety cross”, som innebär att: varje dag tittar vi 

på gårdagen, typ ”Har vi haft någon olycka?” Och sedan ”Hur många olyckor har vi haft i år – year to 

date?” Och sedan tittar vi på ”Hur många dagar har vi haft sjukskrivningar på grund av en olycka?” 

Eh… Vi har nyckeltal när det gäller vår kapacitet, som är väldigt viktigt, så vi vet att vi kan godsmotta 

det som är på väg in idag. Vi har nyckeltal på… Ja, vad har vi mer? Kostnader och sådana saker. Just 

kostnaderna har jag väldigt dålig insikt i då. Men nyckeltal, det är ju jätteviktigt för oss. För det är ju 

det som egentligen känner av temperaturen av hur det går i verksamheten, om det fungerar bra eller 

inte, håller kostnaderna på att driva iväg och sådana saker. 

Intervjuare: Ja, och det är ju klart: nu har ju du en viss del som du fokuserar på, men om man skulle 

försöka rangordna: vad är de viktigaste nyckeltalen? Inom vilka områden? Har du någon uppfattning 

om det? 

Avdelningschef: Alltså, ska vi titta på det [företagets namn] trycker väldigt på – det är säkerheten – är 

nummer ett! Det finns inget – vi får inte tumma på säkerheten. Sedan är det ju kvaliteten som är 

viktigast. Efter det kommer vår servicenivå, och egentligen 5S däremellan som man säger ingår i de 

här då. Och sedan är det ju då produktiviteten. Det är ju i slutändan – säkerhet, det vill vi inte tumma 

på därför att vi vill ju att personalen ska jobba i en säker och bra arbetsmiljö. – kvalitet: har vi inte bra 

kvalitet ut till kunderna, då tappar vi kunder. – servicenivå, återigen: får inte kunderna sina grejor i tid, 

då tappar vi kunderna. – Och produktiviteten som är det sista, som egentligen – den styr mer 

kostnaden, Men också: håller vi inte produktivitet, så påverkar det servicenivån ut till kunderna, som 

gör att vi tappar kunder.   

Intervjuare: Om vi tittar på när ni rapporterar i olika led, vad är det vanligaste som ingår i 

rapporterna? 

Avdelningschef: Vi rapporterar ju väldigt olika beroende på vilken position vi är. Som oss på metod, 

vi ansvarar ju då för att rapportera produktiviteten ner till Europa då. Och då rapporterar vi ju ofta då 

hur många timmar vi använt, och hur många rader vi levererat ut. Vi rapporterar hur mycket 

utbildningar vi har, hur mycket möten vi har. Alltså egentligen: de totala timmarna vi har i huset – vad 

spenderar vi dem på? Och sen rapporterar jag då med inventeringen ”Har vi rätt saldo på rätt plats?” 

Det har vi också mätetal som kollar då. Volymerna tror jag att jag nämnde, va? Kvaliteten rapporterar 

jag också, men inte samma siffror som vår kvalitetsavdelning gör då. Sen rapporterar jag - om det är så 

att vi tror att vi har ett saldo i huset, men när vi kommer till platsen så visar det sig då att, det har vi 

inte – det rapporterar vi också. Det är ju väldigt viktigt för det betyder att vi egentligen har gett 

förvarning till kunden att: du kommer att få tio stycken, och sedan när han öppnar paketet fick han 

bara åtta. Så det är väl dem som jag skickar ner till Europa. Sen tittar man då på säkerhetsansvarig: han 

rapporterar ju då på dagar utan olyckor, antalet olyckor, och så är det några fler mätetal som han 

skickar då. Mycket handlar ju om ifall vi har olyckor eller inte.  



 

Intervjuare: Kan man säga att då har man olika ansvarsområden egentligen som man rapporterar på 

olika aspekter? 

Avdelningschef: Det har vi. Plus att vi har några cross-KPIn som vi skickar åt olika håll. Så Europa i 

sig har flera olika som tar emot de här KPIerna, och de är ibland intresserade av samma KPIn då. Och 

det är därför som vi ibland rapporterar dubbelt upp då.  

Intervjuare: Samarbetar ni någonting med varandra, i de här rapporterna? 

Avdelningschef: Egentligen är det uppbyggt så att det ska vi inte behöva göra, men väldigt inofficiellt 

ska jag väl säga, så kollar man alltid av siffrorna så man faktiskt skickar ner samma sak. Och skulle 

det visa sig att man inte skickar samma saker så får man ju det – de har bra koll där nere (skratt) när 

man skickar två olika KPIer! Men annars är det ju uppbyggt på det viset så vi inte behöver samarbeta 

med varandra.  

Intervjuare: Spännande! Eh… Prestation på olika nivåer: Hur mäter man det? Hur förhåller man sig 

till det? 

Avdelningschef: Egentligen är det ju så att inom [företagets namn] att vi ska mäta alla avdelningar på 

prestation. Tittar vi på vår metodavdelning då så har vi egna KPIer ”Hur många åtgärder nerifrån 

golvet löser vi inom fem dagar? Hur många använder vi över fem dagar? Levererar vi inom den tiden 

som vi tror att vi ska leverera? Eller blir vi sena?” Det gör ju att jag mäter ju också på individnivå på 

metodavdelningen hur duktiga de är att leverera i sin tur då. 

Intervjuare: Vem är det som tar fram de här måtten? Får ni dem tilldelade eller kan ni påverka? 

Avdelningschef: Jag sitter ju i vad man kallar för ”face-to-face”. Jag sitter någonstans mellan 20 

minuter och en timme med varje person på metod, och då har vi en Excel-fil som han eller hon tar upp 

med ”Vad är min arbetsbelastning?” Både veckovis men också lite längre fram. Så går vi igenom varje 

del, vi kollar också om det är någon punkt som är väldigt mycket. Så försöker vi tillsammans då 

splittra ner det här till mindre delar, så att det är lättare att sätta slutdatum. Slutdatumet ligger, ska vi 

säga upp till 95 %, upp till han eller hon att sätta själv. Det kan vara så att jag någon gång går in och 

säger: men du, det här, det behöver vi göra snabbare än det här – det här får vi prioritera med den 

arbetsbelastning du har. I slutet av det mötet så går vi igenom allting som finns då och sätter en 

prioritering. Då försöker vi sätta kanske fem-sex vad vi kallar för ”prio 1”, och det är ju vad den 

personen ska göra till nästa vecka då. Sedan, efter det, så sätter den personen upp i sin kalender när 

han ska jobba med de här delarna då. Och sen på nästa möte följer vi upp: kunde du jobba med de här 

delarna, eller kom det andra saker som vi inte kunde göra? Och det gör vi helt enkelt därför att vi ska 

lära oss om vi är för optimistiska med att sätta prioriteringar och sådana delar, och även slutdatum – så 

att vi kan ge bättre slutdatum till de funktioner som vi supporterar. 

Intervjuare: Om jag har tolkat det rätt nu så kan man tänka att: då är det på en lite högre nivå än på 

golvet. Är man då mer personligen ansvarig för att man har uppnått de här ”prio 1”? 

Avdelningschef: Det skulle jag nog vilja säga. Om man tittar på lagret så tror jag egentligen inte att 

man har samma uppföljning. Utan då handlar det mer om flöden - håller man den takten man ska 

hålla? På metodavdelningen är man mer ansvarig som individ. Inte bara att man får saker tilldelat ”Det 

här ska du göra!” Utan det handlar mycket om en själv – ta mycket egna initiativ ”Det här och det här 

ser jag att vi behöver göra, såhär tycker jag att vi behöver prioritera och såhär lång tid tror jag att det 

ska ta”. Så för mig handlar det väldigt mycket om att coacha – det handlar mycket om att hjälpa 

individen att sätta realistiska mål på de här delarna. Men sedan också - i de här mötena - försöker vi 

sätta framtiden – ”Vad vill du jobba med?” Så att man är intresserad av det man ska göra då.  

Intervjuare: Nu över till något annat - har du någon koll på kalkylering och budgetering i 

verksamheten? 

Avdelningschef: Inte speciellt mycket. Om vi tittar på den delen som jag har så är ju det investeringar, 

och de investeringarna finns det aldrig budgetar för. Utan det är någonting som vi eskar pengar för 

inför varje enskilt tillfälle. Vi gör något som vi kallar för ”Business Case Investment”. Det innebär att 



 

vi tittar då på ”Vad är det som vi behöver förbättra? Vad kostar det att förbättra? Och hur lång tid tar 

det innan vi får tillbaks de pengarna?” Och det är fullt ut det som bestämmer ifall vi får en investering 

eller inte. Det beror ju väldigt mycket på hur det ser ut i marknaden, hur lång den här 

återbetalningstiden ska vara. Men ofta kan man ju säga att en återbetalningstid ska ju vara någonstans 

mellan – ja ibland har det varit tre månader när det är väldigt dålig marknad, men kanske upp till tre-

fyra år, beroende också på vad det är man investerar i då såklart. 

Intervjuare: Är det specifikt för din avdelning? 

Avdelningschef: Det är väldigt specifikt för min avdelning. 

Intervjuare: Annars är det egentligen budgetar och kalkyler som… Alltså: det förekommer att man 

budgeterar saker och ting? 

Avdelningschef: Oja, det gör man! Man budgeterar ju till exempel för hur mycket 

förbrukningsmaterial och transportkostnader och hela den här biten. Det är bara det att jag inte är så 

mycket inblandad i den delen. 

Intervjuare: Bemanning också va? Hur mycket personal man får ha? 

Avdelningschef: Den är jag ju däremot med. Och det är väl egentligen för att hjälpa till att supportera 

med filer och: vad är det vi ska budgetera för något? Så tittar vi på personalbemanningen på lagret – 

den sitter vi ju egentligen - först så tar vi augusti för nästa år och sedan går man in varje kvartal och 

tittar på ”Behöver man göra någon förändring mot vad vi tänkte?” Och där budgeterar man egentligen 

alla timmar. Utbildningar - ”Vilka utbildningar behöver vi göra? Hur mycket behöver vi städa? Hur 

mycket behöver vi plocka?” Och så vidare. 

Intervjuare: Och hur man förhåller sig till de här budgetarna sedan, är det liksom att den siffran, den 

sitter? Det är väl såklart olika naturligtvis beroende på vad det gäller men… 

Avdelningschef: Det är jätteolika. Tittar man till exempel på utbildningar, planerade utbildningar som 

truckutbildningar, ja då är det det som gäller. Sedan har ju vi chans att ändra då inför varje kvartal, så 

det finns ju alltid litet spelrum. Men är det så att man har satt ett visst antal utbildningar i början av 

året och ska göra en totalförändring lite senare så är det väldigt svårt. Det måste vara en väldigt bra 

motivering, men omöjligt är det inte. Handlar det däremot om att personer slutar och vi måste utbilda 

eller ta in nytt folk – det är ju en jättestor kostnad för ett företag att göra det. Men sådana saker vet 

man ju aldrig. Så händer det sådana saker så finns det aldrig några begränsningar till att ta in folk så att 

säga.  

Intervjuare: Om vi sedan tittar på uppföljning, både på individnivå och kanske på grupper – hur är 

budgetarnas betydelse i detta fall? Eller kalkylernas? 

Avdelningschef: Hur menar du nu? 

Intervjuare: Om ni till exempel på personalnivå beräknar att det borde gå åt såhär mycket och sedan 

visar det sig att utfallet var något helt annat. Hur påverkar det framtiden, kanske kommande vecka, 

eller kommande månad? Eller håller ni en linje, att det i genomsnitt går åt såhär mycket. 

Avdelningschef: Det är ju ganska komplexa mätningar vi har. Det beror på var man ligger någonstans. 

Men tittar man på städning och sådant så kan man ju gå in och diskutera ”Är det verkligen såhär 

mycket städning vi behöver göra? Varför har vi städat?” Tittar man på mål i cellerna, så kan det ju 

vara så att de inte håller mål, eller man håller målet i tre månader men en månad gör vi inte det – då 

måste vi förstå varför vi inte gör det. Det kanske behövs en investering eller någonting. Det betyder 

inte med automatik att vi gör en förändring om vi tappar en månad eller går över en månad. Men det 

kan också vara så att när vi går in och tittar så visar det sig att vi har helt andra förutsättningar. Det kan 

vara så att vi har fått in en ny kund som har krävt någon form av specialhantering. Det ska vi ju såklart 

oftast veta innan, men det kanske händer någonting som vi inte vet om. Då får man gå in och justera 

ett måltal helt enkelt, på de områdena. Så det går inte att säga vad vi generellt gör utan det beror på 

varje enskild situation.  



 

Intervjuare: Du pratade om produktivitet innan (Mm). Använder ni budgetar när ni bedömer och 

uppföljer produktivitet? 

Avdelningschef: Ja det har vi. Det ingår hur mycket timmar man ska göra, och det baseras på det 

takttal vi har då. Men sedan är det också mycket där vid sidan om som också ingår i produktiviteten, 

som träning till exempel och kompetensbreddning ingår också i prognoser och budgetar då. I just 

[företagets namn] så ingår sådana delar i produktiviteten – det gör det ju mer komplext, så att säga. 

Det gör också att när vi pratar om ett stort område som plocken, så försöker vi att inte kommunicera ut 

det för mycket till personalen, för att där ingår till exempel träning på plocktruck, vilket gör att ett 

mätetal kan vara 27 rader/timme – tror jag det är nu vid plocken till exempel – och nästa månad så kan 

det vara 24. Och det kan vara svårt att få ut varför ett sådant mätetal kan åka upp och ner som en jojo 

hela tiden: ”ska vi springa fortare när vi har 27 eller kan vi ta det lugnare när vi har 24?”. Men det är 

inte det mätetalet är utan det handlar då om mycket annat som vi också budgeterar som ska göras. 

Intervjuare: Vi tänkte prata lite om mål. Vad är det viktigaste målet för [företagets namn]? 

Avdelningschef: Viktigaste mål? Jag hänvisar tillbaka till - det är säkerhet, det är kvalitet, det är 

service, det är produktivitet. Så att, en säker och bra arbetsmiljö utan olyckor. Kvalitet ut till kunderna, 

dels för att kunderna ska vara nöjda och dels så är det för att vi ska kunna ta marknadsandelar. Det är 

ju jätteviktigt om vi kan ta marknadsandelar och säkra våra egna jobb egentligen. Och kan vi ta 

marknadsandelar då kan vi också anställa mer folk och få mer anställda.  

Intervjuare: Jag kom på en fråga här: hur ser det ut med marknaden? Hur ser er ställning på 

marknaden ut? 

Avdelningschef: Vi är ju ett väldigt stort företag och levererar väldigt många olika produkter. Vi är 

ensamma på marknaden där vi kan levererar så komplett sortiment. Och det gör att våra 

konkurrenter… på ett ställe kan det vara [namn på konkurrent inom en bransch], medans ett annat har 

[namn på konkurrent inom annan bransch] och så vidare. Så det är svårt att säga att vi har en 

konkurrent som kan lämna samma grejor som vi. Vi försöker ju då – om du till exempel ska ha en 

[viss]byggnad så kan vi leverera allting inom [företagets bransch], och det är vi egentligen helt själva 

på marknaden om att kunna göra. Men det betyder ju inte att den som köper industrin kommer välja 

hela [företagets namn]. De kanske bara vill ha enskilda delar, och sedan vill de ha [konkurrent] just för 

[viss produkt] och sådant där. Vi har olika konkurrenter beroende på segment.  

Intervjuare: Men ni är ensamma om det kompletta utbudet? 

Avdelningschef: Ja, det är min uppfattning, ja. 

Intervjuare: Det här med hur ni utvecklar mått var vi ju inne på lite grann, men om du skulle kunna 

berätta mer om hur det går till när man tar fram nya mått, förändras de mycket över tid exempelvis? 

Eller ser måtten likadana ut? 

Avdelningschef: För oss så är det ju - måtten ser ju likadana ut så länge vi inte vet att det är någonting 

som förändras. Förändras kan vara någonting utifrån vad vi vet, till exempel att vi får in en ny kund 

eller någonting. Det kan ändras förutsättningar som vi vet att vi har kontroll över, att vi tar in 

någonting i byggnaden, som en maskin eller något som ska underlätta. Men sedan kan det ju också 

kanske sek saker som vi inte är medvetna om, där vi behöver hjälp utav de anställda egentligen, för att 

uppmärksamma att här har någonting hänt till exempel. Vi kan ju ha någon leverantör som slutar att… 

eh… att etiketterna inte ser likadana ut och det är väldigt svårt att identifiera eller vi kanske helt enkelt 

måste börja skriva etikettnummer själva och sådär. Vid alla de här förändringarna så försöker vi jobba 

med någonting som heter SMB2, och det är ett sätt egentligen för att räkna ut vad det är för 

målsättning man ska ha i huset eller på en enskild cell. Då har man en mall så man helt enkelt 

definierar varje steg som vi gör i till exempel en plocksekvens. I den ska det till och med vara så 

detaljerat så det är knapptryckningar som finns med, det är om du vrider dig 90 grader eller 180 

grader, hur många gånger du vänder dig och så vidare. Med det så lägger man vad man kallar för 

standardtid: ibland så finns det definierat inom [företagets namn] att 180 grader det tar 1,5 sekunder att 



 

vända sig om. En del saker får man vara ute och observera och sedan får man ta en generell tid då. 

Nyligen har vi till exempel gjort filmstudier på personer som har plockat. Där definierar vi allting man 

gör. Där definierar man om man har en ”operations” – om man gör någonting, ”identification” – om 

man identifierar någonting, och ”moving” – det är om man flyttar någonting. Och flyttar det är till 

exempel om eltrucken kör runt då. Med en sån detalj så kan vi också se vad vi kan förbättra i våra 

processer. Gör vi saker som vi egentligen inte bör göra? Trycker vi på knappen och har två sekunder 

väntetid i SAP som vi har haft och till exempel har sett nu – då kan vi se - hur många gånger trycker vi 

i en verksamhet? Jo men vi trycker 45 gånger och vi har då 90 sekunder väntetid, när vi egentligen 

borde ha 20 sekunder egentligen för det är det som vi satte våra måltal på. På det viset får vi helt nya 

måltal i systemet genom att identifiera de här extrauppgifterna om man säger så.   

Intervjuare: Så det är egentligen både såväl om aktiviteten i sig är nödvändig som det är om tiden det 

tar att utföra aktiviteten är rimlig som man vill försöka bedöma?  

Avdelningschef: Ja, precis, mm. 

Intervjuare: När ni mäter eller inför nya nyckeltal, har ni då ibland märkt att ni får en annan effekt än 

den avsedda? Om måttet är till för att uppfylla en viss funktion och så får ni exempelvis bieffekter? 

Avdelningschef: Det händer väldigt ofta. Och det är ju därför man aldrig egentligen ska göra en 

förändring, sätta ett måltal och sedan låta det vara. Vi gör ju kontinuerliga uppföljningar på det, genom 

att följa de nyckeltal som vi har. Och det är ju speciellt viktigt när man gör en förändring, att se vad 

det är som har hänt då.   

Intervjuare: Finns det någon större sådan bieffekt som du kan dra dig till minnes? Bara för att få en 

(Hör inte ordet) till vad det är som händer. 

Avdelningschef: Ja, jag kan till exempel ta: ganska nyligen införde vi en layoutförändring i vår 

packavdelning där vi kan se att det inte ska vara något problem att få igenom de här volymerna som 

ska vara. Vad vi inte riktigt hade kontroll på var flödena innan - hur snabbt de egentligen producerar 

för att trycka ner då och hur vi styr hela vår verksamhet ner till packen. Vi hade en ganska bra 

uppfattning om att man, när man släpper order och så, man har kontroll. Man släpper småpaket och 

stora volymer samtidigt. Vi har kontroll på våra snabbaste flöden så de inte överproducerar. När vi 

sedan implementerade det här så märkte vi att så var det ju inte alls, utan vi jobbar på ett helt annat sätt 

när vi släpper. Först så släpper man alla stora volymer och då kommer ingenting till packen. Och 

sedan kommer allting smått och då bara öser allting ner. Och det är ju egentligen byggt för att det ska 

komma med ganska jämna mellanrum. Och när vi då överproducerar i ett område och det kommer ner, 

då finns det inte tillräckligt med yta för att lämna ner det, för det är inte byggt för att vi ska komma 

med stora batcher ner till det här va. Så det är väl ett exempel på där man tror att man har tittat på 

allting men inte har gjort det, och hur stora konsekvenser det kan göra genom att man inte kollar även 

på processer som ligger vid sidan om sådär.  

Intervjuare: Hur arbetar ni då för att undvika att det här uppstår? Finns det några särskilda strategier 

för det?  

Avdelningschef: Nu har vi ju fått ett nytt verktyg som kallas för ”Value Stream Mapping”. Value 

Stream Mapping är någonting som man kollar i flödet, egentligen hela flödet från in i huset till ut ur 

huset. Och då går man in och tittar - vid den här arbetsstationen tar det såhär många sekunder och 

såhär många personer och så tittar man på varje del. Och då kan man snabbt se att här har vi en 

flaskhals, och när vi tar bort den flaskhalsen, då är det den här som är nästa flaskhals. På det viset får 

vi väldigt snabbt och bra överblick över alla processer och inte bara processen vi ska förbättra. Då ser 

vi också - om vi nu förbättrar den processen, vad händer vid processerna både tidigare och efter?  

Intervjuare: Om man ska försöka relatera det sättet att se på det till sätten att mäta: (Mm) hur får man 

det där att stämma överens mellan måtten och…? Det är svårt att förklara hur jag tänker mig men, det 

blir ju någon sorts helhetstänk då att man försöker förhålla sig till de här olika flaskhalsarna. (Mm). 

Går det att hänga med då med budgetar och målsättningar och mått? 



 

Avdelningschef: Det är ju jättesvårt och det är ju klart att man inte alltid träffar budgetarna. Så är det 

ju. Till exempel så sätter vi ju budgetarna som sagt väldigt långt innan, innan kanske till och med vi 

har sagt vad det är vi vill förbättra så har vi sagt när det ska vara implementerat. Och ibland så 

uppfyller vi inte det vi trodde. Vi trodde att vi skulle ha en förbättring på 10 % men de visade sig i 

slutändan att vi bara har en förbättring på 5 %. Men tanken är att vi ska kunna förutse det här så 

mycket som möjligt, men det är klart att det är jättesvårt att kunna säga såhär i förväg: att det 

verkligen ger det här resultatet. Det gör att man ibland kanske, man säger inte 10 %, man kanske säger 

5 % i stället. Och blir det då 7 % så säger man att: det här gick bättre än vi trodde. 

Intervjuare: Så man får då försöka förhålla sig till förväntningarna och det man hoppas kunna 

åstadkomma med risk för att man kanske inte kommer kunna nå dit? 

Avdelningschef: Ja, precis. 

Intervjuare: Du tog upp det här med att man försöker kontrollera den här nya layouten, att varorna 

kommer in i rätt tid och så. Händer det ofta att det blir de här ojämnheterna, att det kommer för mycket 

eller för lite grejor ner till packen?   

Avdelningschef: Tänker du i processen nu? I dagsläget? 

Intervjuare: Ja, precis. 

Avdelningschef: Vi jobbar fortfarande jättemycket med det. Vi har inte den styrning idag som vi 

skulle ha egentligen. Det handlar mycket om att väldigt mycket ligger på individer idag där vi inte har 

system som hjälper oss. Det är alltid svårt när det ligger på individer för är det någon som ska på 

pappaledighet, eller mammaledighet, eller blir långtidssjukskriven eller något, så tar det väldigt lång 

tid att få samma känsla för det här som någon annan, så att säga. Sedan kan det också bero på att man 

behöver en person som har ett visst sinneslag och som kanske förstår processer och sådant också. Och 

det är ju jättesvårt att hitta personer som kanske båda har det intresset men också har det tankesättet 

också så att säga.  

Intervjuare: När du säger ”det tankesättet”: om du skulle försöka förklara vad det tankesättet 

innebär…? 

Avdelningschef: För den här processen handlar det om att ha väldigt… Du ska kunna se alla flöden 

samtidigt ”hur mycket ska jag släppa till det här flödet för att det där flödet inte ska påverkas?” De här 

stora ordrarna kanske jag ibland måste ge till en speciell person för om den inte släpps till en person då 

kommer den inte plockas när jag vill och då kommer den inte hinna med bilen som går. Så personen 

måste ha ett väldigt sinne för lagerstrategier egentligen, men också kunna se vad som händer ute i 

verksamheten, kunna tolka vad som händer där ute. Är det så att man ser att det kommer väldigt lite 

flöden ner till packen: vad beror det på? Beror det på att jag släppte för tjugo minuter sedan och det 

faktiskt är personer på väg ner eller är det så att jag släppte för lite? Jag kanske måste släppa mer av 

det här flödet.  

Intervjuare: Och där räcker inte riktigt styrningen och måtten till. Är det så du…? 

Avdelningschef: Idag finns det inga bra regelverk. De personer som sitter här idag, de är väldigt 

duktiga på det här, men de har heller ing… från ena dagen när du ska göra på det här viset så betyder 

inte det att du kan göra samma sak nästa dag. Och det är det som är svårt: det är det jag menar med 

”känslan” av det här. Och det är ingenting man lär sig på en eller två veckor utan det här lär man sig 

kanske efter flera år.  

Intervjuare: Har de som sitter där någon tanke bakom vad det är som avgör takten i flödet?  

Avdelningschef: Det är här som det blir svårt då, för här måste de förlita sig på att varje håller sin takt 

hela tiden, i de här olika områdena, för att det ska komma ner till packen i den tiden det ska vara. För 

om vi till exempel inte håller vår takt i bara en av delarna, så kanske allt gods kommer till en viss kund 

som ska gå, men den här [delen] hinner inte med den [bilen]. Och det kanske gör då att han inte kan 

släppa nästa flöde, för om jag då släpper nästa flöde och det kommer ner till packen, då bli det kaos 



 

där i stället. Så han är ju väldigt beroende av att veta att de takter som finns i huset också fungerar. 

Och det måste ju han också kunna följa upp, att vi är i linje hela tiden, vet var vi är någonstans.  

Intervjuare: Och just det här med takten: Hur har ni kommit fram till att det är det som är nyckeln? 

Det nästan låter så när du pratar… 

Avdelningschef: Det blir ju så eftersom vi styr till exempel hur mycket flöden vi ska ha i olika 

områden, ”Hur mycket plock ska vi ha i smalgången? Hur mycket plock kan vi ha till exempel för ett 

land, i det här området? Så vi vet att den hinner med bilen som måste gå klockan ett i natt till exempel. 

När måste man då börja plocka [Ett visst land]?” Vi jobbar ju med det här 24 timmar om dygnet, vilket 

gör att alla de här strategiska grejerna måste man ha ganska bra koll på, ”När kan vi börja släppa den 

här kunden? När måste den vara klar? Och när måste bilen gå härifrån?” Och håller vi inte takten här 

då innebär det att tiden mellan när den här skulle ha släppts och när packen måste vara klar, den blir ju 

längre. Och blir den längre och vi har släppt i en viss tid, blir den för lång då hinner vi ju inte plocka 

tills bilen går. De flesta gånger innebär det här, ”bara” ska jag väl inte säga men, en straffavgift hos 

transportören. Men vi har ju också vissa delar som till exempel [ett visst land]: missar vi den, då går 

det inte med färjan, och då missar vi helt enkelt till alla slutkunder. Så takten är ju viktig på det viset 

att vi planerar ju egentligen vår arbetsbelastning både i de olika cellerna men också att vi faktiskt 

hinner plocka ut våra produkter innan avgångarna. Och där kan det ju också påverka: man lägger ju en 

budget till exempel för transporter och sådana delar och skulle vi missa väldigt många kunder skulle 

det innebära att vi skulle skicka ut väldigt mycket med DHL Express och sådant här. Det är väldigt 

dyrt.  

Intervjuare: Om man tänker sig att det börjar närma sig slutet på en budgetperiod, och man märker att 

nu ligger vi inte riktigt där vi borde, antingen över eller under - får det några konsekvenser för flödet 

och takten och hur man beter sig? 

Avdelningschef: Det kan väl hända att man blir tvungen och till exempel ta bort viss träning och 

utbildning. Men just när det gäller i övrigt i verksamheten så är det ju timmar som vi måste använda. 

Så den brukar inte bli påverkad på något vis. Däremot kan det ju vara andra saker: det kan vara att vi 

har planerat investeringar för … ja, vad kan det vara? Man kanske vill ha nya hyllor nere på kontoret. 

Och det kanske man får skjuta på eftersom vi har tappat så mycket pengar då. Vi ska ju säga att, 

distributionscentret här har ju inga som helst inkomster, bara en stor utgiftsdel egentligen. Alla våra 

inkomster kommer från front office som är ett eget bolag. Så det gör att vi inte kan säga att vi har 

såhär mycket inkomster och såhär mycket utgifter måste vi göra, utan allting faktureras till våra front 

office. Så jag skulle säga att det största trycket på att vi håller budgeten kommer utifrån, att ”vi vill 

inte betala så mycket per rad”. Så om vi går över budgeten och, jag tror, ett eller två år senare så höjs 

priset då hos vår front office så är det därifrån som man ifrågasätter ”Varför får vi betala 1,25 euro per 

rad eller någonting?” Och sedan höjer vi till 1,5 så kommer det väldig stora frågor.  

Intervjuare: Och det beror på att det inte är under ett och samma tak? 

Avdelningschef: Precis. 

Intervjuare: Om vi tänker på processerna i huset - Händer det ofta att en delprocess är beroende av att 

en annan ska bli färdig för att man ska kunna gå vidare i processen? 

Avdelningschef: Det händer ju idag att… hur ska vi säg… Ja, man är ju beroende av att varje del ska 

bli klar i processen, absolut. Om vi tittar på inleverans till exempel, så är inte de klara med sin process 

så innebär det att produkten inte är färdig för att levereras ut till kunden. Och i värsta fall så kan det 

också påverka plocken på det viset att de får plocka ut den här ordern två gånger. En gång på 

morgonen när man tror att allting är klart och sen kommer det ut en slutorder när produkten plötsligt 

kommer på hyllan, så ska man plocka en gång till. Tittar vi i plocken till exempel så levererar inte 

smalgången i tid så innebär det kanske att packen inte kan få undan sina pallar för att kunna ta emot 

nästa flöde. Och det innebär ju att något annat flöde egentligen får stanna upp eller vänta på att det 

kommer ut ordrar, för vi vågar inte släppa ut fler ordrar.  



 

Intervjuare: Händer det ofta att det blir sådana avbrott? 

Avdelningschef: Oftast tror jag egentligen att man trycker på och sen så får packen lösa situationen på 

något vis, och sedan är det kaos där nere. Och det är inte vad jag rekommenderar från min sida. Men 

det är så man beter sig. Tror jag i alla fall. 

Intervjuare: Vad skulle det kunna bero på? 

Avdelningschef: Ja du, vad skulle det kunna bero på? Mycket beror väl på pressen att vi har avgångar 

som produkterna ska gå så om vi inte plockar ut så hinner vi inte leverera. Men den press som sker 

beror ju på att man vill ju alltid göra ett bra jobb. Och stoppar man då och säger att de absolut inte får 

komma ner med de här produkterna, det innebär ju då att man försämrar situationen för någon annan 

ur sin synvinkel. Medan egentligen är den riktiga orsaken något helt annat att vi inte har kunnat hålla 

takten, på något annat område, på grund av att kanske en truck har gått sönder eller vad det nu är som 

har hänt. Man försöker väl alltid lösa situationen på vad man anser är bästa sätt så att säga. Sedan 

kanske det finns andra bättre sätt men det är ju inte säkert att man har den överblicken att se vad det är 

för något.  

Intervjuare: Är det svårt att kunna ha en sådan överblick där man skulle kunna se att nu kommer det 

bli problem för packen, nu måste flera hjälpas åt? För det blir ju antagligen då så att många måste gå in 

och anpassa sig efter varandra (Mm) för att det ska bli bra sedan framme i packen. 

Avdelningschef: Mm, jättesvårt skulle jag säga. Det är också därför som vi har svårt att sätta upp ett 

regelverk på hur man ska hantera det här, därför att det som är rätt idag kanske är helt fel imorgon.  

Intervjuare: Försöker man ändå att förhålla sig till det, i hur man styr och hur man mäter exempelvis? 

Avdelningschef: Absolut, det har jag min uppfattning. Sedan är det ju som jag sa: allting går alltid att 

förbättra. Och det jobbar vi ju fortfarande med att förbättra. Vi jobba till exempel med våra OP, som är 

de som styr då, med att titta efter något slags regelverk som vi kan hålla oss efter. Kan vi på något vis 

få en hint om att vi kanske släpper ut ordrarna för tidigt, så att vi kan se ”Är det här nu ett generellt sätt 

vi har börjat jobba? Eller vi kanske måste förändra någonting i ett annat för att fixa till det här? Eller är 

det bra ett enstaka tillfälle vi gör någonting som vi egentligen inte behöver göra någon förändring 

för?” Det jobbar vi med hela tiden. 

Intervjuare: Och det är något som ni har varit medvetna om sen länge egentligen? Det är ingenting 

som har kommit på senare tid? 

Avdelningschef: Nej, jag skulle vilja säga att det är nog ganska nytt, eller något år i alla fall eller 

någonting, som vi blivit medvetna om att vi kanske har problem. Eller inte har problem, skulle jag väl 

inte vilja säga, men svårigheter när vi vill styra. Att det har sådan stor inverkan på våra inre processer, 

det har vi nog inte varit så medvetna om. Vi har väl varit medvetna om att det är viktigt, men hur 

viktigt, det kanske vi inte har vetat om. 

Intervjuare: Vad är det som har hänt som har gjort att ni har fått de här insikterna? 

Avdelningschef: Mycket är ju den här förändringen i packen där vi tror kanske att vi har styrt på rätt 

sätt. Sedan handlar det ju såklart om mognad i en organisation också. Ibland kan det ta tid för en 

organisation att förstå varför det blir som det blir. Det är ju inte alltid man är medveten om det så att 

säga.  

Intervjuare: Kan man säga då att det är packen som är det slutgiltiga, eller den sista delen i processen, 

och att det är där som inte lägger till hur man vill skapa de andra förutsättningarna i alla andra 

delprocesser? (hör inte riktigt på ljudfilen) 

Avdelningschef: Neej, nja… Jag förstår vad du tänker, men…  

Intervjuare: … eftersom mycket fokus har legat just på layouten där…? 

Avdelningschef: Den fokusen handlar mycket om säkerhet. Det var det. Vi hade maskiner där som 

folk nästan fick gods över sig. Så det triggade hela layoutförändringen. Det var inte en 

produktivitetsökning. Vi har ingen produktivitetsökning alls på den nya layouten som vi har – eller, vi 

har det, men det var inte det … vi hade inte räknat med någon. Sedan visade det sig att med den nya 



 

layouten så har vi fått en produktivitetsökning. Men det var inte alls syftet, utan det var en säker 

arbetsmiljö – att få in en helt ny plastmaskin så att det skulle vara säkert. Men: din fråga… eh… Vi 

försöker ju jobba med lean, om man säger, här. Och det som är optimalt att bygga bort men det som 

kanske är svårast i ett lager, det är ju det push-flöde som man inte vill ha, det vill säga att man alltid 

trycker saker framför sig. Där vill man i stället säga att det är packen som styr: när skulle vi ha ner 

gods? Vi ska ha ner gods när det finns yta för oss att ha det. Och det är en jätteutmaning i ett lager, och 

speciellt då när vi inte har kontroll på när kunderna lägger sina order. Skulle det vara helt optimalt 

lean, då skulle vi bestämma när kunderna beställer och vad de beställer. Men det går ju inte. Vi har ju 

dessutom 40-50 % av våra flöden där kunderna lägger sin order idag och vi ska leverera ut idag.   

Intervjuare: Händer det ofta då att man inte har möjlighet att skicka det som har beställts direkt? 

Avdelningschef: I den form att vi inte har produkterna på lager, ja. Men ni ska veta att lagret levererar 

nästintill 100%-igt ut till kunden när vi har grejerna på hyllan, fastän vi har så korta ledtider. Det är 

väldigt, väldigt sällan vi misslyckas med levereringen. Vi har vad vi kallar för ”delivery-rader”, det 

vill säga om man lägger en order på tio rader så kan det vara en rad då på den. Av alla dem som vi 

levererar ut så kanske 1-6 stycken av cirka 25 000-26 000 i veckan som vi misslyckas med. Det är rätt 

fantastiskt om man tänker hur mycket grejer vi levererar ut. 

Intervjuare: Liten felmarginal. 

Avdelningschef: Ja! 

Intervjuare: Är det något som ni har jobbat med väldigt mycket? Eller vad tror du att det kan bero på 

att det går så bra? 

Avdelningschef: Vi har egentligen väldigt, väldigt länge levererat såhär bra. Vi hade egentligen bara 

problem vid själva uppstarten, sedan har vi levererat så här bra hela tiden. 

Intervjuare: Varför var det problem vid uppstarten? 

Avdelningschef: Vi hade en systemimplementering som inte riktigt… eh… vi fick en upplärning på 

hur systemet skulle fungera och när vi då loggade in oss och skulle jobba så, så fungerade det inte 

riktigt så. Så vi hade enorm press mot dem, bland annat dem som var vid packen på den tiden. Det var 

en otroligt jobbig och tråkig situation där nere då. 

Intervjuare: Att det blir helt och hållet stopp i processen, händer det? Och hur ofta skulle du säga att 

det händer? 

Avdelningschef: Det händer ju till exempel när vårt system lägger ner. Då står det ju helt stilla. Tyvärr 

händer ju det ett par gånger per år. Utöver det så har vi ju – nu vet jag inte hur mycket det händer men 

– är det så att packen säger helt nej så kan det ju bli totalt stopp också, där man säger att nu får ni inte 

plocka mer. Det tror inte jag har hänt på väldigt, väldig länge då.  

Intervjuare: Ser ni packen som en flaskhals?  

Avdelningschef: Eh… Ja, på ett vis är det ju en flaskhals. Men det är situationen som gör om det blir 

en flaskhals eller inte. Så egentligen skulle jag vilja säga att flaskhalsen ligger på någon helt annan 

stans än i just packen. Men som sagt, på grund av situationerna så kan ju packen bli en flaskhals. 

Intervjuare: Det här som har framkommit nu under intervjun, är det representativt för hela 

[företaget]? Uppfattar du att det här är uppfattningar som delas generellt eller finns det många olika 

sätt att se på det här med mått och mätning och hur man tänker? 

Avdelningschef: Oj! Det tror jag är väldigt olika beroende på var man sitter i organisationen så att 

säga. Frågar du någon på golvet så att säga så får du en uppfattning, frågar du [Platschef] så har hon en 

annan uppfattning. Frågar du mig, ja då har du fått den. Frågar man i Europa så har de en helt annan 

så… Men jag tror jag har förklarat på ett sätt så att alla i alla fall kan känna igen det. 

Intervjuare: Vi kommer ju att göra en transkribering av intervjun nu, och där kommer vi ju som sagt 

inte nämna namn och inte sådana aspekter som är unika för er om ni nu väljer att vara anonyma, och 

sedan ta bort själva ljudinspelningen så att det inte går att ta reda på vem du är. Vill du ta del av den 

transkriberingen så fort den är färdig eller räcker det att du får läsa den sedan i arbetet?  



 

Avdelningschef: Nej, det räcker i arbetet. 

Intervjuare: Toppen! Då så, tack så hemskt mycket!  



 
 

Bilaga 3: Transkribering av intervju 2 med platschefen, 2012-12-18 
 

Intervjuare: Sådär då, om man pratar förändringar i hur ni mäter de senaste tre till fyra åren – vad har 

hänt då? 

Platschef: Jag kommer ställa väldigt mycket motfrågor... 

Intervjuare: Absolut, det får du gärna göra.  

Platschef: Förändringar i hur vi mäter – menar du från perspektivet då, ehm, om vilka nya KPIer 

eller...? 

Intervjuare: Jaa, dels det och gärna lite hur ni resonerar kring det här med mätning, har ni ändrat ert 

tänkesätt kring varför ni mäter? 

Intervjuare: Mm, ehm, företaget har ju alltid, det är ett gammalt [bransch]företag. Och där mäter man 

utav hävd, hur många enheter man producerar per timme, alltså det som – hur snabbt spottar maskinen 

ut saker.Vi tillhör ju den här jätteindustriorganisationen som en del där vi har logistiken. Eh, det här - 

KPIerna som finns centralt de vill man ju försöka använda även för vår räkning. Så att, vi, kan säga det 

- den förändring jag har sett under min tid här så driver den mer och mer mot att vi ska ha kunden i 

centrum. Perspektivet alltså, hur - när når vi våra kunder i slutändan. Den blir viktigare och viktigare. 

Ehm, det kanske har varit - i mitt huvud - lite för introverta mätningar tidigare i alla fall där man tittar 

på ”Hur väl producerar vi här?” Men att kunden är där borta, det har varit väldigt väldigt långt borta. 

Så vi har inte tagit med den aspekten, utan nu är hela servicekedjan involverad i det här, inlusive alltså 

transportörer in i huset ”Hur snabba är vi upp i hyllorna? Hur snabba är vi ut ur hyllorna Hur snabba är 

transportören till kaj hos kund? Är kunden nöjd?” Så det fokuset det, det tycker jag har förändrats då. 

Om det, om det hjälper till att svara. Mycket mer kundfokus. 

Platschef: Ja! Och hur har det här påverkat verksamheten? Det har du ju varit inne lite grann på, men 

märks det i andra sätt än bara i själva mätningen?  

Platschef: Eh, det märks, tycker jag, också i organisatoriskt. Hur vi måste bemanna oss på 

tjänstemannasidan specifikt då. För vi måste ha fokus på vissa områden i kedjan som vi kanske inte 

tidigare har haft fokus på. Till exempel transport. Där vi liksom på varje, eh,  ”logistic territory”, har 

transportansvariga - transportchefer. Som ska ha koll på att de här transportörerna som är vår 

förlängda arm i servicekedjan också levererar det de ska till kunderna. Så organisatoriskt här uppe - 

ehm ja, nere på golvet också. Det är ju givetvis ett, ett tryck på att få genom så mycket som möjligt, vi 

har väldigt stor fokus i det här huset på säkerhet dock, vilket är jättejättebra så att – ingenting slår 

säkerheten! Ehm, den är väldigt viktig för oss. Sen har vi ju alltid, ständigt, en diskussion om huruvida 

kvaliteten går före hur mycket vi ska producera. Och jag hävdar med bestämdhet att gör vi rätt från 

början så kommer vi att kunna producera precis det vi också mäktar med att göra. Eh, producerar man 

för snabbt så blir det väldigt mycket fel – så får man göra om i slutändan – vilket gör att man höjer den 

- måste höja den KPIn egentligen då va. Japp, gör rätt från början. Det är det som finns med. Vi ser en 

förändring, det kommer att gå mer och mer åt det också där vi liksom tittar på individnivå och man 

tittar på – vi har redan startat upp med det – tittar på, eh, vissa artiklar, vissa placeringar på golvet. Hur 

ska vi mäta det här för att få genomslag i alla de här parametrarna – säkerhet, kvalitet, produktivitet – 

och i slutändan kund? Det vi också gör är att vi går mot en ”tailor made” lösning mot kunderna. Så 

kunderna kommer att bli mer och mer - från att gå från, för oss då, från en standardiserad produktion – 

säg produktionen här nere då, det är ju bara att plocka på – så kommer kunderna vara de som i 

framtiden kommer styra oss väldigt mycket, att de vill ha, eh, inte större kartonger än det här 

(gestikulerar) och vill ha det i röda boxar, eller de vill ha det på något annat sätt som blir väldigt 

specifikt och unikt för den kunden. För att vi ska möta kundens krav – vi blir alltså en hand i handsken 

rakt in i deras verksamhet. De får det precis på det sättet de vill. Det här är ju en jättestor process för 

oss. Och den kommer ifrån [namn på anställd] som är våran ”head”, uppe i eller sitter nere, hon sitter 



 

ju i Asien egentligen nu då. Eh, ansvarig för hela logistikorganisationen. Hon kommer från 

amerikanska bilindustrin så att det här har – det tänket med kund – finns ju väldigt, påtagligt har det 

runnit ned i vår organisation. Vi har inte kommit hela vägen här men det kommer under 2013 att 

påverka oss en hel del. Det var ett stort svar (skratt)! 

Intervjuare: Eh, ja men det är toppen, det vill vi gärna ha. Det här ”göra rätt från början”, är det 

någonting som har kommit mer och mer eller är det någonting... 

Platschef: Ja! Det är så och det är i form utav alla nycklar som vi använder med, med Kaizen och 5S 

och säkrar upp att så få människor som möjligt lägger händerna på det här papperet (illustrerar med 

papper) – alltså det, eh, det är ju det här ledtiderna, stallagetid.. ställtiderna på maskiner från att ha 

producerat det här papperet till att man ska producera en sån här bok (illustrerar med bok). Eh, det är 

de ställtiderna vi vill ifrån. Så att, gör rätt från början, få händer och rakt ut. Då har vi, då har vi ju, då 

når vi, då blir vi väldigt högeffektiva. Och det är också ett annat sätt att se det, kanske inte bara hur 

många kartonger har vi plockat? Har vi verkligen gjort rätt? Kan vi jobba smartare? Tänka bättre, 

tänka mer.  

Intervjuare: Du nämnde tidigare om att kunderna efterfrågar det här med att ni kanske måste anpassa 

storlek på kartonger och allt det där. Är det en stor efterfrågan att – från kunden – att liksom... Varierar 

det i hur de vill ha det?  

Platschef: Det börjar bli väldigt stort. Det är, ehm. Vi ser ju robottekniken har kommit in. Så många 

utav våra grossister som vi säljer till i [land] till exempel har inte så mycket personer på lagren längre 

utan de har byggt sådana här extrema stora... Alltså det, det är som ett hus i huset. Ett jättehus. Där 

man bara, ungefär som våra hissar då va, fast det är en robot som springer runt i det här och hämtar, 

hämtar ut. Och där blir det då att de har vissa tråg till exempel, och i de trågen kan de bara ha en viss 

typ utav kartongstorlek. De kan inte bygga om det. Så då måste vi säkra upp att vi levererar i den 

typen utav kartonger. [Landet] ligger väldigt långt fram i det här med robotutvecklingen. De har ju 

pengar så de kan.. De kan investera i sånt här och det.. De kommer bli ett stort föregångsland när det 

gäller sådana här saker. Eh, likadant alltså hur, om man säger kunderna, hur vill man ha ut - Vissa utav 

våra stora butikskedjor till exempel, vi säljer till, ska ju ha bilen exakt i rätt tid med rätt varor rakt in i 

hyllan. Vi har ju säljare. Inte i den här organisationen men i våra, i våra försäljningsorganisationer så 

finns det ju – i respektive land – som, när de är ute så jobbar de ungefär som man gör i 

livsmedelsbutiken man, eh, plockar ned gamla varor, man hänger upp nya i sådana här ställ som det 

numera står [företagets namn] på och så hänger man upp den där lilla plastpåsen som är kundunik – 

”kundkitad” och klar. Så jag som privatperson går ut och köper den här lilla [varan] till exempel på 

[namn på ett av företagets kunder] eller [namn på ett av företagets kunder] eller.. Det där, det är liksom 

rakt in – de ställer sådana krav som kunder på oss så att det måste vi i kedjan, addera till ytterligare ett 

led alltså... Försäljaren hos oss då som åker ut och besöker den här kunden då mellan varven och som 

säkerställer att det också kommer upp i hyllorna. Ibland skickar vi hela, hela sådana här väggar, 

färdigmonterade så vi bara fyller på en hel vägg. Tar tillbaka den gamla och skickar ut den nya med 

allting på. Så att, det blir... På olika sätt, så blir det hanterat beroende på kundens mognadsgrad skulle 

jag vilja påstå. Också. 

Intervjuare: Toppen. Om vi går tillbaka till det här med nyckeltal – vilka nyckeltal använder ni om 

man skall försöka kategorisera... Finns det särskilda som är extra viktiga? 

Platschef: Ja det finns det och hela våran, hela våran process egentligen är uppbyggd av att du kan 

titta på (gestikulerar) härifrån och dit är ett nyckeltal – och så nästa enhet. Så vi säger från, från 

fabriken till första, eh distributionscentrat som vi kallar för [*1] alltså, det kan vara nere i [Land]... Vi 

säger – en [landstillhörighet] fabrik producerar till det närmsta storlagret, regionala 

distributionscentrat, internationella distributionscentrat. Där har vi ett tal. Från det distributionscentret 

till oss då i det flödet för den specifika artikeln då så går det ju en transport hit upp med den här 

[varan], eh, då blir vi distributionscenter 2 – där har vi också mätetal. Sen så har vi – ”Hur snabba är vi 



 

att plocka in det i hyllan? Hur snabba är vi på att få ut det i huset? Hur korrekta är vi? Hur många fel 

gör vi?” Allt det här som vi ju påverkar själv givetvis i huset där har vi ju många olika mätetal. Och 

sen utifrån huset, härifrån till slutkund, där vi nu, i de mätetalen så håller vi på och utvecklar 

någonting som – det kallas för – ja rakt översatt alltså det är att kunden tar emot det här – [*], den 

handjagar vi idag så vi begär ifrån våra transportörer och får in information om när exakt har då den 

här [varan] kommit mottagaren tillhanda. Eh, det är en gammal del egentligen som vi, som finns inom 

transportvärlden som kallas för ”proof of delivery” men idag - i framtiden skulle jag vilja påstå – så 

kommer våra transportörer att på vartenda enskilt paket som går ifrån oss här vara tvungen att skicka 

in information. Den kommer gå över [*] ner till en centraldata som ligger i Europa. Och alla de olika 

”logistic territories” – för vartenda flöde ut till kund – ska samlas i den här centrala ”data 

warehousen”. Ehm för att sedan, ur det ska man kunna plocka ut mätetal, KPIer givetvis, för hur 

duktiga vi har varit och få ut där. Sen finns det ett annat KPI också som blir mer och mer ”highlightat” 

och det är ju våran miljöpåverkan. Fyllnadsgraden på bilarna till exempel – hur väl har vi fyllt det här? 

Och där finns ju då – hur väl fyller vi våra kartonger? Så att det är ju också... En konsekvens av det 

blir ju en påverkan här i huset att tänker vi verkligen smart? Har vi rätt – har vi den stora kartongen för 

den lille [varan] - inte så smart... Så där måste vi också börja, och vi, där har vi inte, ehm, det kommer 

under 2013. Vi behöver ta ett stort grepp om det, när vi sätter igång det.  

Intervjuare: Kan man säga att det skiljer sig mellan mätetal, hur man, ehm, tar fram dem nere på 

produktionsnivå, alltså... 

Platschef: Du har, du har ju fler, betydligt fler mätetal uppe på ledningen. Jaa, ju högre upp inom 

organisationen ju mer specifikt blir det. Så det beror på från vilken vinkel du tittar in i verksamheten. 

Våra medarbetare på golvet har vissa mätetal de springer på, och deras chefer har en del, och chefens 

chef har några och jag har ännu fler och min chef har definitivt fler än vad jag har och... Så att, ju 

högre upp i organisationen så, ju starkare blir det. Och givetvis är det så med all internationell 

verksamhet – lokal verksamhet – nationell verksamhet – så är de här mätetalen drivna av ”Vilka mål 

har vi på högsta nivå?” Och det ska ju egentligen genomsyra, så att har man ett, sätter man ett mätetal 

på 100 – vi ska leverera 100 utav någonting – då kommer ju det att trattas ned. Och vi äger inte rätten 

att säga att – nej vi har ingen lust att vara med och leka utan det är ju bara för oss att leverera vår andel 

av den här hundringen i proportion till storlek och så.  

Intervjuare: Är ni insatta i vilka de målen är så att ni kan få en känsla för om det är representativt för 

målsättningarna? 

Platschef: Jag vet de talen som finns högre upp. Alla de är inte representativa för oss, alla ger oss inte 

ett mervärde. Och sen beror det ju också på vad vi som del utav den här organisationen – vår 

mognadsgrad här, vart vi befinner oss – där vi säkert kan jobba en hel del mer med eh, antal dagar, 

NIN och DIN (hör inte) och allt vad det nu är för någonting, hur många dagar ligger våra 

produkter/artiklar på lager, vilken omsättningshastighet har vi på det. Mycket sådant här som vi utifrån 

att vi måste ha rollen i huset, någon som håller i den här pucken och driver det här framåt också - vi 

kommer vara där i framtiden. Vi är inte riktigt där ännu. Vi jobbar mycket mycket mer med det nu att 

andelen – den här artkeln när vi stoppar in den på hyllan här nere – ”Hur länge ligger den och tar plats 

här nere och vad kostar det oss egentligen?” Det är ju en sådan sak som jag, jag är ju från 

transportnäringen, jag är ju jätteallergisk mot det här att lägga in någonting bara och det ligger still där 

utan det måste ju vara flöde hela tiden. Där ska vi erkänna att vi har inte varit, kanske, de bästa på det 

här men det kommer. Så olika, definitivt, beroende på vilken nivå vi tittar ifrån så – olika mätetal, och 

det genomsyrar organisationen.  

Intervjuare: Om vi går över till rapportering. Nu blir ju det här i väldigt generella termer naturligtvis, 

men vad ingår vanligen i era rapporter och vilka mått lyfter man fram? Vad är det som är viktigt? 

Platschef: Ehm, rapporteringen härifrån sker ju ut på Europa - till Europa – centralt i Europa och alla 

vi distributionscentran har samma typ utav mätetal och det är allt ifrån energiförbrukning till 



 

finansiella tal, de har vi ju över huvud taget inte nämnt här, det är ju också väldigt väldigt mycket där 

va. Våra kostander egentligen, vi är ju ingen intäktsenhet vi är ju ett rent kostnadscenter här va, vi 

genererar bara kostnader. Så att vi har ju aldrig något resultat utifrån den aspekten som ni då tänker på 

utan det, eh enbart en kostnadsmassa och den som vi ska hålla då i paritet med - i förhållande till våra 

flöden egentligen – hur mycket som strömmar genom huset – så där synkroniserar någonstans. Så vi 

har de ekonomiska talen, sen så har vi givetvis kvalitetstalen, du har säkerhetstal, du har sjukfrånvaro, 

du har antal gubbar på plats. Ehm, ”full time employee” – och så räknar man ju, man tittar hur många 

totalt anställda har vi? Allting - de här delarna är ju sådana som ständigt, i den här kuben när man 

mäter olika KPIer, jämförs med flödena. Så att man kan ju aldrig säga att, inte ens om hyran är statisk 

då va, för är det så att vi minskar i flödena här då kommer hyran i proportion till hur mycket vi – antal 

artiklar – bli alldeles för hög. Så då kommer ju Europa att säga ”Hey, guys, nu får ni flytta.” så att det, 

det är ständigt en balanshållning här på vad vi levererar och om vi, om vi finlirar tillräckligt mycket 

för att få ut det bästa – vara så effektiva som möjligt ska jag säga egentligen, det är ju där det landar 

också. Och alltid med säkerheten i första hand så att den nallar vi aldrig på. Ja. 

Intervjuare: Precis. Och – era vanligaste mått – vilka skulle du säga att de är? 

Platschef: Ehm, det, de är kostnadsresultaten, kvalitetsresultaten och produktivitetsmålen. Det är väl 

de som det mesta bygger på. Sedan rapporterar vi ju som sagt alltid in eh hur många olyckor och 

sådant vi haft men det är ju – tack gode Gud [gestikulerar citattecken med händerna] – inte så mycket. 

Så att, det får man vara glad över. Men det är de tre parametrarna som... Kvalitet, kostnad och 

produktivitet.  

Intervjuare: Och vilka är de viktigaste skulle du säga? 

Platschef: Jag kan inte ta bort något av dem utan det är ja, tre saker, fyra. Det är finansiellt, det är 

produktiviteten, det är kvaliteten... säkerhet ja. Ingen utav de här kan jag egentligen ta bort. Så att, så 

är det. 

Intervjuare: Vi har varit inne lite grann på det men – prestation och mätning på olika nivåer – hur 

skulle du säga att det skiljer sig åt?  

Intervjuare: Eh, vad menar du med prestation?  

Platschef: Ja, hur ska man förklara, nu tänker vi prestation mer på individnivå, alltså hur man... Är det 

på enskilda individer eller grupper... Det arbete som man gör alltså. 

Intervjuare: Det har ju blivit mer och mer, och det kommer att bli mer och mer att man går på 

individnivå och tittar, för att det är, det ligger i utvecklingen att man försöker premiera den enskilde 

individen egentligen att man försöker, så bra det nu går. Tidigare hade vi ackordsystem där hela 

grupper mättes och det finns fortfarande många som har det. Vi försöker att hitta en lösning där vi 

utifrån en, ett lönesystem – en lönetrappa också kan premiera utifrån om man är duktig att prestera 

eller inte. Det ska löna sig att jobba. Och göra rätt ifrån sig egentligen, det var ett arbete som började 

med den här lönetrappan för över ett år sedan men sen har den på grund av olika anledningar blivit 

lagd åt sidan. Men vi kommer att damma av den där igen och försöka hinna med den. Vad var frågan 

jag har glömt bort (skratt)! 

Intervjuare: Det var det här med prestationsmätning, om det var individ- eller gruppbaserat. 

Platschef: Jag har ju... Om vi säger [namn på anställd chef] då... Först har du ju en delchef, en cellchef 

eller vad man ska säga. Där du står, där har man ju en person som kallas för ”Team Coordinator”, som 

ska ha koll på sitt närmsta team, och att alla rör sig och alla är i omloppsbana hela tiden och gör rätt 

saker givetvis. Nästa steg är att den rapporterar upp till en Team Leader, som har alla de här cellerna, 

så vi har flera stycken egentligen: någon som är ansvarig för ett skift som heter 2-1an och någon som 

har ansvar för 2-2an och så någon som har ansvar för natt och så. Det hon tittar mer övergripande – 

vad ger den stora delen här? Sedan rapporterar hon till mig. Och där har vi då måltal där vi också 

jobbar med, dels de officiella som kommer uppifrån, men sedan har ju jag egna måltal på de här 

personerna där vi i vårt sätt att jobba med varandra använder någonting som heter ”SIM – Short 



 

Interval Management”, och ”Meetings”. Och den är kopplad till att jag, varje vecka avsätter jag, alltså 

fysiskt sitter vi ”face-to-face” och tittar på varandra och går igenom liksom ”Vad säger man? Vad gör 

man? Var befinner du dig? Har du problem? Behöver vi-?” Och så försöker jag få ihop det, så att alla 

mina funktioner som jag har under mig har ett möte i veckan också [för ihop händerna som för att 

samla dem], där vi går igenom, där vi då prioriterar, och där jättemycket andra tal också som det här 

med ständiga förbättringar ska tas upp och mycket sådant här. Sedan har jag med min chef, givetvis, 

samtal, och han har med sin chef. Så det genomsyrar hela organisationen. Jag skulle nog vilja påstå att 

vi har rätt så bra kontroll på det här, att vi driver rätt tufft mot det här. Och försöker då också hjälpas 

åt. Om en funktion inte fixar saker så kanske det är så att man behöver stöd då utav andra, och då får 

vi prioritera upp den då. Så ja, det driver oss väldigt mycket, våra KPIer, självklart. Och det är inget 

unikt skulle jag vilja påstå. Det företag som inte har KPIer – det finns inte. Det skulle aldrig någonsin 

existera, för vad är då målet med verksamheten? KPIerna sitter ju ihop med vad man har för strategier, 

vad man har för dels långsiktiga strategier – visioner givetvis i grunden, sedan har du stragierna, sedan 

kommer taktiken in ”Hur jobbar man? Och hur genomsyrar det vår verksamhet här?” 

Intervjuare: Och det här med indelning i ansvarsområden, vi har varit inne och snuddat lite vid det 

kanske. Men ansvarsområden för individer eller grupper - använder ni mycket ansvarsfördelning? 

Platschef: Vi håller på att bli bättre på det. Vi jobbar ut rollerna. Det har varit en oordning, tycker jag 

nog, skulle jag vilja påstå. Det här huset är ju [antal] år gammalt och jag tycker aldrig vi har hittat 

strukturerna för hur vi vill ha det.  Så nu försöker vi sätta det här – ”Vad ingår i den här rollen? vem 

gör vad? Hur ser processerna ut? Hur ska jag veta vem jag vänder mig till när det skiter sig?” Alltså, 

det här med att kunna förpacka och bygga en organisation har vi kommit en [liten] bit på. Vi vet åt 

vilket håll vi vill vandra också. Men som sagt var, sedan kommer det en sådan här ”tailor made supply 

chain” -  ”Hur påverkar den oss då? Hur ska vi ta hänsyn till det? Vem har vi på golvet som vet hur vi 

ska hantera den här specifika kundfrågan? Var kommer kundfrågorna in? Trattas de i det eller kommer 

de som ett regn över oss allihop?” Alltså, det är ju ständiga förändringar i ett företag som vill ligga 

nära marknaden, då måste man vara, det är en utav de absolut viktigaste begreppen – det är att vara, att 

du måste kunna hantera förändringar. Och vara tänjbar, och det är ju... Det är inte alltid det lättaste då 

att få en organisation att springa i takt enligt det här också för många är – och det har inte med ålderna 

att göra, det trodde jag innan men det har faktiskt inte med åldern att göra – många är inte 

förändringsbenägna och man vill inte, man är trygg med vad man har och man vill inte liksom titta 

liksom runt hörnet att ja men nu, det kanske inte är det bästa sättet vi jobbar på – nu måste vi utmana 

oss själva och titta hur vi ska driva vidare så det är klart att det, mm... Återigen ett långt utlägg här...  

Intervjuare: Ja, nej men det är toppen, den här förändringsbenägenheten är det någonting som ni har 

märkt av mer och mer också att ni måste fokusera på eller har ni haft den medvetenheten? 

Platschef: Det blir mer och mer, det blir mer och mer. I takt med att kunderna faktiskt skapar helt 

andra förutsättningar för oss. Vi har en ledning, högsta ledning, som säger att ”Hello, guys, ni är på en 

marknad som är föränderlig – ni måste hänga med.” Och det är klart att då blir det ju rassligt här nere 

när alla skall liksom, och då måste vi försöka hitta ”Hur ska vi kommunicera? Hur ska vi kunna göra 

rätt saker?” Många gånger till och med med färre personer och det kan också bli en effekt av det, att 

även om vi gör, man tycker att vi ska göra en specialgrej för den här, men om vi då hanterar vårt tänk 

här – ”Vem ska producera här nere? Ska vi tänka annorlunda och hur många, hur många varv på våra 

truckar kör vi? Och så måste vi hämta ända där borta. Eller borde vi – för det här segmentet och 

kunden ha allting samlat?” Alltså, det finns ju 18.000 olika varianter att tänka på här. Så det är väldigt 

mycket tänk, och det är väl det som, kanske många gånger inte heller syns nere på golvet och - ibland 

kan man ju liksom fundera på, tror jag säkert, att våra medarbetare – vet jag att man tycker att ja – vad 

håller ni på med och varför händer det ingenting och varför gör ni inte och det är på grund av att våran 

– vi sitter ju som ett litet filter här emellan och försöker fånga upp så mycket som möjligt utav det som 

kunderna vill ha. Och så försöker vi skapa en organisation som är hyffsat avancerad också en trappa 



 

ned då. Och det vet ju du [gruppmedlem], du ser ju med andra ögon idag också, säkert, och det, ehm, 

förändringsbenägenheten behöver vi ännu mer på och lyfta ytterligare. Och där måste vi ha de som vill 

förändras också med oss.  

Intervjuare: En fråga där som kanske inte har direkt med det att göra... Är det inte - utifrån mitt 

perspektiv – jag är ju mer insatt i hur man jobbar på olika avdelningar – så får man en viss bild över 

hur allting fungerar och förstår varför det händer av den anledningen. Kan man inte på något sätt 

kanske ”promota” folk? 

Platschef: Det vill vi ju.  

Intervjuare: Det kanske saknas intresse? 

Platschef: Ja, det är en kombo. Det finns inget intresse och man har ju det -  ”Men jag ska ju göra det 

här!” och det finns en kombination utav det och sen, alltså jag säger ju, det är ju inte bara såhär också 

mellan våningarna egentligen att man behöver från golvet komma upp och titta hur jobbar man på 

transport och vad påverkar vi där nere så vad – vi är väldigt medvetna om att det här – här har vi 

liksom inte gjort hela vägen. Man kan – där kan man ju inför framtiden givetvis egentligen 

schemalägga det här och så säga att ”Du ska i din kompetens...” – vi kommer jobba med 

kompetensmatriser där varje enskild medarbetare på golvet vet exakt vad har den gjort och när var den 

på den här avdelningen sist då – är dens egen utvecklingsfas också okej och ”jaha du vill vara uppe på 

transport och titta vad de gör? Ja men vad bra då lägger vi in den.” Och sen har vi den fastslagen på 

individnivå så att vi ser vilken kompetens man har. Vi kommer också jobba med att man får inte ta – 

”jag får inte hoppa in på packen om jag inte har stått där på en sex månader innan utan att få en 

repetition av vad är det som är det viktigaste för oss i den här verksamheten här och nu”. Så att det, vi 

är ju (skratt) vi är ju fortfarande kart i mitt huvud alltså. Vi, det håller på att bli någon slags mogen 

frukt men vi är inte där ännu och det är en bit att vandra. Det kan jag säga, det är riktigt... Vi har 

verkligen fått börja från början i mångt och mycket. Det är spännande samtidigt. 

Intervjuare: Naturligtvis. Om vi går över till kalkylering och budgetering – vad är det i budgetsiffror 

och kalkyler som ni intresserar er för och fokuserar mest på?  

Platschef: Eh, eftersom vi är en kostnadsmassa så håller vi ju på kostnader, vi tittar ju på det. Det är ju 

våra parametrar, och där tittar vi på allt ifrån förbrukning utav energi och hur vi påverkar vår 

omgivning, vår omvärld till, ja, förbrukningsmaterial – ”hur många kartonger använder vi? Varför 

använder vi de här kartongerna?” Plasten, ... människorna givetvis. Kostnaden för människor. Det 

finns ju olika parametrar där också utifrån samhällets eller marknadens upp- och nedgång därute. Så 

tittar man ju på olika sätt – förra nedgången så var det ju väldigt mycket fast personal som fick gå på 

många ställen och vis utav det så har ju väldigt många företag adderat in många inhyrda som finns och 

tickar. Och det här är ju första gången nu som inhyrningsföretagen har påverkats av den här 

konjunkturnedgången så de har ju fått börja plocka på LAS. För företagen har då – försöker ju 

bibehålla sin fasta personal exempelvis - så det är ju också ett förhållande där. Givetvis – inhyrd 

kostnadsmassa i förhållande till en fast. ”Jobbar vi dag – jobbar vi natt? Gör vi rätt där? Natten är 

mycket dyrare än vad dagen är. Kan vi processa på ett annorlunda sätt?” Så att, det är även KPIer där – 

vi jämför hela tiden alla de här fastslagna delarna mot våra flöden egentligen, som jag var inne på förut 

att har vi ett stort flöde in – ja då berättigar det mer förpackningar, mer personal, mer el, mer åtgång. 

Men om det går ner på flödena då ska det minska så att det är väl egentligen så vi lägger budgeten och 

vi baserar den också på input också från våra – eftersom vi servar de nordiska länderna så baserar det 

här på forecasts som görs utav försäljningsorganisationen, marknadsavdelningarna på Norge, Finland, 

Danmark och Sverige – vad de tror att de kommer sälja under nästkommande år. Då tar vi den och sen 

så tittar vi, då förankrar vi den i verkligheten att okej hur påverkar marknaden oss och nu går vi ju 

faktiskt ned lite grann och ja... Då bör vi ju tänka till på det så att det – vi som alla andra ser ju 

nedgångar. Självklart. Och då får man ju hålla och försöka titta och vrida och vända på den hära lilla 

Kubricks kub – ”vad kan vi göra bättre?”  



 

Intervjuare: Det här med prognoser och utfall – hur väl brukar de stämma överens?  

Platschef: Det här är inte specifikt det här företaget utan det är kopplat till alla företag jag genom 

mina 35 år som chef faktiskt har jobbat i så ser du alltid att en försäljning och en 

marknadsorganisation är av naturen alltid väldigt positiva. ”Yes! Nu ska vi sälja! Och nu kommer de 

gå så bra och vi..” Ah – så. En del lyckas, oftast så är det så att det är lite glädjekalkyler. Och det är 

rätt så, vi sitter ju i verkligheten här så vi måste ha ett balanserat förhållningssätt till de kalkylerna som 

kommer. Vi ser att det har varit ett problem nu den sista tiden också för våran marknadsorganisation 

att lägga budgetar för att de, och ”försäljningsforecasts” egentligen, för att de är också oroliga, de ser 

ju nedgående trend och det är klart det påverkar dem så nu försöker de hålla i underkant. Men generellt 

sett så är marknad och försäljning – det är oftast glädjekalkyler. Och det får man ju ha med sig när 

man då baserar nästa steg – alltså deras siffror för vår verksamhet.  

Intervjuare: Om man går in då på betydelsen för er bedömning och uppföljning av de här budgetarna 

– dels på prestation, produktivitet och effektivitet – hur stor inverkan har de på hur ni följer upp och 

hur ni bedömer?  

Intervjuare: Vi knapprar ju siffror här uppe kan jag säga så vi följer dem rätt så slaviskt. Vi har tittat 

på, och vi kommer, i den här världen som är väldigt väldigt stor så finns det ju funktioner som, 

centralt, och det gör man ju så när man bygger ett ”warehouse” att man – ”Hur ser en process ut 

härifrån och dit?” Så filmar man. Så man följer ju med ”hur många steg, hur många  minuter, hur 

många sekunder tog det där?” Dadadada. Så ska det ju egentligen i det perfekta ”warehouset” så är 

allting sånt här redan förankrat och klarlagt vilket gör att det här baseras på tio stycken, det här flödet 

ska ta såhär lång tid. Sen kommer det in 20 stycken, då – vårat kalkylsystem räknar då upp det här 

med 100% - från tio till 20 ska det där ta 100% mer sekunder. Vi är inte riktigt där med de här 

sekunderna på alla ställen men vi har ett, vi behöver ta det här ett steg vidare under 2013. Det blir, ja, 

jag ska inte säga robotstyrt utan det är ju, vi har ju fortfarande människor som jobbar med det här, så. 

Men det baseras på att vi vet att hur lång tid behöver en person stå vid den här platsen för att kunna 

processa såhär många. Och det är liksom det regeln i ”Excel-sheatet” vi har i vår programvara. Så när 

vi sen ser höjningar och sänkningar, så givetvis så påverkar den direkt. Vi är helt styrda av att vi har 

gjort rätt, men vi har å andra sidan som jag sa förut att vi vet att det är en oftast en glädjekalklyl. Så 

utifrån att vi tittar på våran marknadsanpassning här och var ligger vi och där tittar vi på dagsbasis 

verkligen och försöker att förstå det här. Ehm, så det verktyget som är framtaget alldeles alldeles 

nyligen det är väldigt skarpt på. Det säger väldigt tydligt, och det ger också – för att sedan säkerställa 

att vi då får in information snabbt ifrån organisationen så har vi ju drivit på det här med vårt 

tidssystem, tidsrapporteringssystem, som är lite gammalmodigt. Men där vi då varje morgon klockan 

sex på morgonen så ska de ju vara klart för föregående dag egentligen. Vilket innebär att vi snabbare 

får in information i systemet och då ser vi direkt att vi hade såhär många artiklar och då borde 

produktiviteten ha varit såhär men vi förbrukade såhär många människor utifrån de här timmarna vi 

lade. ”Varför då? Vad var det som blev fel? Hur kunde det bli så?” Så att vi är bra mycket mer 

”sharpea” än vi har varit förut. Och det kommer att styra oss så det blir industriellt tänk i den delen 

som har med huset att göra för här inne handlar det ju väldigt mycket om att processa så snabbt som 

möjligt och också göra rätt från början då.  

Intervjuare: När man tänker då, i den här förändringsbenägenheten som du pratar om, hur samspelar 

det med budgeteringen och uppföljningen och bedömningen när det blir mycket att ”Nu vill vi ha 

såhär stora kartonger istället” – Hur får ni det att gå ihop?  

Platschef: Vi kan – en ”forecast” är alltid en ”forecast”. Och den baseras alltid på ett nuläge. Det 

nuläget som du är medveten om just nu. Där du känner till förutsättningarna just nu. Om det här 

förändras – vi får in en ny kund eller kunden ändrar sitt beteende eller vill ha si eller så – så ska ju vi 

då veta vad normläget är just nu. ”Okej, nu sticker den där kunden iväg och ska ha någonting annat här 

– Okej då blir det en kostnadsökning här på en stor klump här med pengar.” Det sätter sig ju hos oss 



 

och då måste vi när vi rapporterar till Europa också säga att okej, här kan vi isolera – här ser vi att 

utifrån det här som har hänt med den här kunden så fick vi en kostnadsökning där. Och det säger man 

ingenting om för det är fortfarande en ”forecast”. Så att det är – har du koll på ditt dagliga – då får man 

aldrig vara rädd för att också utveckla de här extravaganserna mot kund egentligen. För du vet ju, du 

vet ju varifrån du har fått de här påverkade siffrorna – vad baseras de på? Kunden ville ha röda boxar 

istället för någonting annat. Och det bidrog med den här kostnaden. Så att vi, vi förklarar varje månad 

också givetvis precis som man gör när man lägger en budget så förklarar man – ”varför tror vi på det 

här? Varför tror vi dadadadada? Sedan får vi ju på månadsbasis också tala om – varför blev det inte så 

då?” Sen har man ”rolling forecasts” – det känner ni ju till vad det är – så att man gör avstämningar 

och många företag som är väldigt duktiga... Man gör en ny budget egentligen varenda månad för att 

ligga så ”sharp on” som möjligt. Här gör vi fyra – en per kvartal. Och jag ska nu lämna ifrån mig ett 

underlag till Europa. Sen i mitten på mars så lämnar vi ifrån oss för kvartal två, och då vet vi ju fler – 

vi har ju fler förutsättningar – våran spelplan har ju faktiskt förändrats under den här tiden. Och de nya 

förutsättningarna skall vi givetvis ha med i den ”forecasten” sen då för juni och sen fortsatt. Så att det 

är ju, du kan, man får aldrig vara statisk. Ett ”forecast”-verktyg, ett budgetverktyg, ett utfallsverktyg är 

hjälpmedel för dig att kunna använda dig utav och det är ju klart att våran ledning högst i Europa de 

vill ju se att ”Den här klumpen kommer vi att förbruka” – det är klart de vill. Och blir det stora 

diskrepanser här att vi åker åt ena eller andra håller så kommer de ju att reagera. Men de måste ju 

också ha förståelse för att förutsättningarna för oss här nere, de kommer ändras. Och de där uppe, de 

sitter ju alltså med [några dussin] olika distributionscentran över hela världen, så det är ju väldigt, 

väldigt många, vilket givetvis påverkar. Så [ett par hundra] fabriker: de trattar upp i samma också, så 

ni hör ju. Försäljningsorganisationer: det är väldigt mycket ”entities” som man ska hålla koll på. Så 

några står och några faller. Och i det läget så är vi ju ett kollektiv. Vi fungerar precis som ett kollektiv 

så att den rikare får hjälpa den fattigare. Om vi fortfarande inte har sett den här gropen som sydeuropa 

har sett så får vi hjälpa till med det vi har kunnat ”save’at” (sparat), och få dem att överleva, likväl 

som vi hoppas att de kommer att få oss att överleva den dagen vi hamnar där.  

Intervjuare: Ert viktigaste mål - vilket skulle du säga att det är?        

Platschef: Eh… Tittar du uppifrån och ner, så är det ju att generera pengar. Den är ju självklar. Den 

finns ju där – vi är ju ingen social inrättning. Vi ska leverera pengar till våra ägare. Och sedan gör vi 

det på olika sätt då, med olika parametrar och balanserar det hela vägen ner. Vi har inget - vi som 

organisation har ju inget självberättigande om vi inte ger våra ägare pengarna de vill ha för att de har 

investerat i oss. Så fungerar ju marknadsekonomierna.  

Intervjuare: Hur mäter ni då för att uppnå det här målet? Det är väl egentligen det som vi har varit 

inne på… 

Platschef: Eftersom vi är ett kostnadscenter så håller vi igen på kostnader i förhållande till volymer. 

Pratar du med ett försäljningskontor så kommer de att säga att de har bara intäkterna hos sig då. Så de 

jagar ju mer och mer intäkter, mer lönsamhet - högre och högre lönsamhet givetvis – på kundbasis, 

artikelbasis, marknadsbasis. 

Intervjuare: Om vi går tillbaka till det här med mått igen - hur utvecklar ni mått? Hur stor frihet har 

ni att göra det inom er ”entitet”, eller vad man ska säga? 

Platschef: ”Mått” – vad tänker du på då? KPIer eller? 

Intervjuare: Ja, prestationsmått också. 

Platschef: Vi äger rätt så stort mandat att driva den själv faktiskt. Huvudsaken vi har en… vi har ju en 

återkopplingsbarhet mot Europa, så när de ställer en fråga ”varför har ni nått det här?” så måste vi 

kunna förklara: ”hur har vi fått fram det här? Och vad beror det här på? Hur har det landat?” Vi 

försöker jobba - det kommer att bli mer och mer så också att vi kommer att jobba parallellt med andra 

enheter – andra centran – för att också se: har de någon smart lösning?  Vi har via *PS-systemet – 

”[företagets namn] Production System” som egentligen är ett auditeringsverktyg där man gör audits 



 

[utvärderingar] – och *PSen är ju lika för oss alla. Och man vill ha någon slags översyn uppifrån och 

*PSen är jättebra på det sättet att man centralt får en förståelse för hur alla distributionscentra – alla 

fabriker – hur alla jobbar. Och där håller man också nu på att skapa en ”*PS-community” där man kan 

gå in och fråga, där du söker information i systemen för att säkerställa ”hur har ni gjort med 

pallställagen? Bla bla bla… ”Hur många truckar använder ni per gubbe?” Allt sånt här som är med – 

”hur rapporterar ni på individnivå?” Och här får man ju då ha respekt för att det som sker på 

individnivå – det är ju kopplat till den svenska marknaden. Så vi kan ju inte nödvändigtvis bara ta 

allting som man säger i Sydafrika och använda det här, för det fungerar inte. Kulturskillnaderna är 

påtagliga – väldigt stora kulturskillnader hos oss. Så jag kan säga att vi äger väldigt stor rätt att driva 

det här själv, och se det här, och bygga det här själva. Och det måste vi göra utifrån 

helhetsperspektivet. Och det kanske inte alltid är… vårt mål är ju att tydliggöra det så mycket som 

möjligt för den enskilde individen. Den enskilda individen kanske inte alltid, ändå, ser ”varför ska ni 

jaga på det här?” Jo, för att vi har ett övergripande ansvar med de här olika delarna. Om vi är tio 

stycken så; ja, du har dina mål där – du har dina där – du har dina där… de ska trattas upp i ett 

gemensamt KPI någonstans. Och det är ju den förståelsen man måste jobba rätt så mycket med för att 

man ska få till det. Så att ja, vi påverkar väldigt mycket själva, det gör vi. Sedan har vi övergripande 

mål som de här [exempel] hur mycket får ni ut ur huset, i tid? Det ska vara 96,5% från våra totala 

flöden, och det kommer uppifrån och det är satt som ett generellt tal. Så där kan vi inte påverka. Där 

åker vi upp och ner, och håller oss - försöker jobba så vi kommer så nära som möjligt naturligtvis, men 

de kommer centralt ifrån. Sedan hur vi når dit: hur jobbar vi med individerna i huset för att få ut 

grejerna? Det är där vi äger då möjligheten att kunna påverka själva.  

Intervjuare: När ni inför nya nyckeltal eller när ni mäter: har ni ibland märkt att ni får en annan effekt 

än den avsedda? Som bieffekter?  

Platschef: Som bieffekter? Näe, inte oförutsägbara bieffekter. Så det beror på vad man menar med 

bieffekter. Om du bara jobbar på individnivå – om du plötsligt börjar prata med individerna nere på 

golvet - ”nu ska vi ha fokus på den här artikeln för här har vi jättemycket problem - nu ska vi kolla hur 

du plockar på det här”. Det är klart att det kommer upp mycket tankar - mycket tyckande om ”varför 

ska vi göra det?” och ”varför har ni inte tänkt på det här?” och dadadadada. Och det är ju inget... Jag 

tycker det här är jättebra för det visar ju bara på att man har ett tänk - man vill engagera sig. Så det är 

inget negativt, och därför vill jag inte egentligen… Det är ingen bieffekt, utan det är bra att det 

kommer fram ett helhetstänk. Så fort du rasslar runt, så fort du börjar gräva i en ny sandlåda så är det 

klart att du hittar någonting under sandkornen som kanske har varit nedgrävt tidigare. Det är vi också 

medvetna om och det finns ju jättemycket historik. Huset är inte mer än [ett antal] år gammalt men 

”såhär har vi alltid gjort förr” har faktiskt börjat dyka upp här. Och det är skrämmande. Men så är det! 

Det vet ju du också [vänder sig mot en gruppmedlem]. Det är ju det här som är lite tänjbarheten i 

ledarskapet också, att man får gilla läget. Man måste acceptera att det här kommer upp och sedan 

försöka hantera det - ta det till sig och försöka lyssna ”hur kan vi bygga in det här i perspektivet 

imorgon?” Så, bieffekter tycker jag inte – jag vill inte kalla det för bieffekter. Det kommer alltid upp 

frågor och nya tankar – det är bra. Det tycker jag är bra. Så det är positiva effekter.  

Intervjuare: Händer det att varor samlas i väntan på bearbetning? Det var väl det du var inne lite på 

som du inte är så glad i, men det händer fortfarande som vi förstod, att det blir ansamlingar av varor 

inför olika delprocesser?  

Platschef: Här nere, med artiklarna menar du? Ja, och det finns jättemycket olika tänk i det här med 

hur du lagerstyr också: hur du processmässigt jobbar. Vore vi ett... Hade jag hela planen här ute [pekar 

ut mot parkeringen], då skulle jag jobba helt annorlunda. Då skulle jag inte jobba som vi gör idag, inte 

alls, utan då skulle jag bygga mot kund på ett annorlunda sätt. Ha hela teamet här bara kundorienterat. 

Men våra ytor här nere är så små – på utlastning och inlastning – så, så fort det händer något extra så 

”squeeze’ar” vi ju till det ordentligt. Så vi måste ju använda lördagar och söndagar när vi har något – 



 

stora inflöden, en ny ”artikel-launge”, ska vi byta ut alla vita [varor] mot svarta eller något sådant – då 

får vi ta in lördag/söndag för vi hinner inte processa den under vardagarna. Så att det är klart - och 

vissa flöden ut ur huset har vi ju också, normalt sett har vi ju dagliga avgångar – sedan har vi ju på 

vissa kunder, internationella kunder, interna kunder, alltså andra distributionscentran och så – då har vi 

ju avgångar lite mer sällan. Och då samlar vi på oss. Det gör vi ju. [Visst land] till exempel, samlar vi 

på oss, och det går ju till vår [entitet] i [huvudstad]. Och tittar man på ren ”lean-process” så är det röd 

tid rakt av – det är totalt - det är helt fel att jobba så. Men att få den här renodlade, då måste du gå på… 

De som är bäst på det här är ju bilindustrin, skulle jag vilja påstå, där man jobbar mot färdig enhet och 

det processas, det kommer ju ”Just in time”, verkligen alltså! Lastbilar kommer ju exakt när det ska in 

i produktionen. Vi bygger ju inte på det sättet, utan vi har ju ett sätt att plocka in det i hyllan och även 

att det ligger på hyllan är ju en röd tid egentligen. Artikeln genererar bara en kostnad, så länge den 

ligger på hyllan, genererar kostnader genom hela mitt hus – vårt hus. Först när det kommer till kund 

och kund faktiskt de facto har betalat fakturan – det är först då vi får grön tid. Så transporter och 

förflyttningar är alltid röd tid, om du ska hårddra det i lean-tänket.  

Intervjuare: Men det är någonting som ni jobbar med? 

Platschef: Det måste vi göra. Vi är ett lager, så vi kommer inte att… Så länge vi har ett lager – du kan 

välja att inte ha lager, så att du producerar direkt från fabrik och kör ut till slutkund. Då är den tiden 

som är på lastbilen där är också röd tid då, men det är färre ledtidsdagar än vad vi har idag. Men så 

kommer det aldrig fungera. För i det här huset har vi 18 000 artiklar och jag tror totalt har vi uppåt en 

80 000 artiklar som vi producerar inom [företaget] och det är rätt mycket. Och en fabrik kan ju inte 

bara producera en [vara], utan man måste ju producera ett visst ”minimi-quantity” för att ha sin 

process tillräckligt lönsam. Men om jag fortfarande bara vill köpa en vara utav de här 100 producerade 

– utan man måste ju ta hand om de andra 90. Och det är där lager kommer in. Sedan jobbar man 

ständigt för att hitta det här så att vi är lite ”sharp on” och det är därför vi också har ett centralt 

inköpskontor nere i [Stad], som styr det här väldigt mycket - att vi får in precis rätt antal – det är 

väldigt stor, faktiskt, kontroll på vilka artiklar vi har, för vi vill hålla nere vårt lagervärde. Tidigare har 

det varit ett mål som också funnits, som alltid har kommit upp runt årsskiftet när man då gör bokslut 

och sedan går man ut på aktiemarknaden, börsen, och säger ”Hey, guys – köp av oss det är jättebra: 

solitt företag och vi har jättelite med lager och så”. Det här har ju också ändrats i takt med att 

omvärlden har påverkat oss, så det här gör vi egentligen varje månadsavslut. Mycket mer fokus på att 

ha färre artiklar på lager.  

Intervjuare: Ja, det är väl lite det vi berörde också - att det händer att man inte har möjlighet att direkt 

skicka det som beställs utav kund? 

Platschef: Mm, det finns ett tänk centralt också att ”hur ska vi med de stora kunderna – finns det 

direktflöde så att vi direkt kan jobba?” Så vi ”bypassar” oss egentligen så då blir distributionscentrats 

andel mindre. Allting kanske inte nödvändigtvis behöver gå via oss utan att det finns andra vägar att 

göra det på också. Vi kommer också ifrån ett projekt som vi har – att man ifrån fabrikerna kommer att 

köra direkt – att man hoppar över distributionscenter 1 och så kör man direkt på 2an så att vi får direkt 

från fabriken – de här [ett par dussin] fabrikerna i [land] – så kommer de ju upp allting till oss direkt – 

det passerar nödvändigtvis inte ett annat lager först. Också för att spara ledtid.  

Intervjuare: [Visar Seddons bild] Hur är er organisation utformad efter dessa [alternativen]? 

Platschef: Den här beror ju på vem du ställer frågan till återigen så – perpektivet då – utifrån och in, 

helhet. Och det perspektivet är ju när jag tittar utifrån och in då är det ju, alltså, det här med – vad 

säger kunden? Toppstyrning – självklart – för det är alltid – i alla stora organisationer så är det kopplat 

till visioner och strategier. Så det måste finnas en sådan koppling. Vi har ”Connect-programmet” och 

där är det vissa grejer som vi måste hålla oss till så att det är en kombination. Precis som jag sa, jag 

kan se i alla de här frågorna på vänstermargen så kan jag se både det mittersta och det högra svaret 

som jämförbara alltså. Utformningen av verksamheten – funktionellt. Efterfrågan, värde, flöde – ja, 



 

funktionellt har det varit från början. Det är ju traditionellt att man ska ha en HR-avdelning, vi ska ha 

en finansavdelning, vi ska ha dadadadada. Efterfrågan – det är ju kunderna. Och utifrån vad kunderna 

vill ha – ja då har man ju skapat – alltså – kundtjänst är ju inte ett jättegammalt begreppt till exempel 

va. Det har ju funnits i kanske 30-talet år, men innan det visste man inte vad kundtjänst var. Det var 

bra bemötande, trevligt uppförande, som gällde. Så det är klart, det här blir ju, utifrån det att man de 

facto tittar utifrån och in – kundernas krav - så blir efterfrågan mycket mycket mer viktig för oss 

egentligen. Än vad det funktionella är – så det är väl – här viktar jag lite grann åt den högra sidan 

[Avser Seddons bild]. Beslutsfattande – självklart är det integrerat med arbetet, det kan jag tycka. 

Separat från arbetet, den är väl, det kan ju finnas beslut som måste fattas som inte är integrerade i 

arbetet och som utifrån ett hierarkiskt tänkande måste genomdrivas också. Vi har haft ett par stycken 

sådana händelser i år. 

Intervjuare: Så man kan säga att det hela tiden beror på vad det gäller? (Ja.) Det är svårt att säga 

antingen eller - men om du måste välja? 

Platschef: Måste välja? Då är det den vänstra där. Och på mätetal – här kan jag säga att här har vi en 

flytande övergång. Mätetalen nu är kopplade till produktion, mål och standards och budgetar – vi är ju 

ett [bransch]företag där man har lagt stor tyngd på att man skall producera vissa volymer, vissa tal, 

man har ägare som vill ha ut sina vinster. Det är ju den gammaldags ordningen skulle jag vilja påstå. 

Här – kanske inte så mycket till förmåga, men – i variationer så har du ju det här med vår förmåga att 

kunna möta våra kunder med specifika önskemål som de har. Någon kund här vill ha det i röda backar, 

någon vill ha det på ett annat sätt. Så det går ju mer och mer att i det här ”customized supply chain” så 

har du den här relationen till slutkunden. Eh, för att få ett mervärde, för att bli integrerad in i deras 

verksamhet. Det håller på att flyttas åt höger så, vi är på vänster – vi är i mitten här på produktionen – 

men jag ser att vi är på väg mot det högra hållet där ja. Här kommer kund igen – inställning till kund. 

Den här är... När vi pratar kunder här så är det ju oftast de som egentligen är våra kunder här är våra 

försäljningskontor. Och det är klart att... All relation från deras sida ut mot [Kunder], allt det är ju 

givetvist kontrakterat. Men du får ju inte ett kontrakt om du inte ständigt – dels måste du lägga dig på 

rätt nivå från början, och det handlar inte bara om priser utan tillgänglighet, servicenivåer, support, 

interagering sinsemellan – det finns många sådana delar. Så det är klart att det ligger i kontraktet där 

men vad är viktigt här? Det blir ju – de dammas ju av varje år - alla de här kontrakten som våra ”front 

office” har mot sina kunder lyfts ju fram och det tittar man på. Det gör ju kunden. ”Vill jag fortfarande 

jobba med [företaget] eller inte? Finns det någon annan?”  

Intervjuare: De ställer sig frågan hela tiden? Gång på gång? 

Platschef:  Ja! Det är en marknad och den är levande. Du ser förändringar hela tiden i den här 

geléklumpen som rör sig åt olika håll. Ledningens uppgift... Alltså, det handlar ju alltid om att hantera 

människor, men du kan ju inte isolera det för vi är ju ingen välgörenhetsinrättning utan det gäller ju att 

få med sig människorna på ett bra sätt och givetvis har vi ju när vi pratar budgetar här så har ju jag 

också – på mina axlar ligger ju att jag ska driva det här till en så bra peng som möjligt. Samtidigt som 

jag vet att om jag lägger mig i emellanskiktet här – förändra systemet – kanske inte systemet, men, 

beorende på längden på perioden du tittar på oss – tittar du nu på de [antal] år vi varit här har det 

kanske ändrat sig lite. Skulle du lägga till [ett antal] år till så skulle du se en jättestor förändring. För 

det är klart att vi förändrar systemet. Det är ju inbyggt i det här – ska vi möta kunderna så måste vi 

vara tänjbara och fundera på – ”Gör vi rätt? Vilka är våra kunder? Är det grossisterna eller är de de här 

småkunderna? Hur enkla är vi att ha att göra med?” Och det är ju väldigt stora beslut för oss här 

egentligen. Också det kopplat, givetvis, uppåt i hierarkin här till strategier som finns. Grundsyn... 

Kontroll eller lärande skulle jag vilja påstå är kopplat till om du är ett entreprenörsföretag eller om du 

är en förvaltare. Vi är här [pekar], vi är på lärande fortfarande, vi håller på och utvecklar oss så vi 

håller hela tiden på att hitta nya ”Men det här var väl inget bra? Då gör vi såhär istället, dadada”. När 

vi blir färdiga – om man någonsin blir färdig – och jag hoppas att vi inte är färdiga för det låter väldigt 



 

tråkigt att bara ha kontroll och bara sitta och kontrollera. Jag tror ingen av oss skulle vilja vara här 

ärligt talat. Motivationen... Jättesvår. Jag skulle vilja påstå att det är nog... Det spelar nog ingen roll 

vem du frågar om lönen, om du frågar den som är högst betald i Sverige – vem det nu är då – så 

kommer den också tycka att den har nog för lite i lön. Så är det, så att lönen är inte, för mig är det – ja 

det finns någon slags korrelation här mellan att du har viss tjänst som tarvar 60 timmar i veckan. Så är 

det. Och lön i proportion till sådana saker – men det är inte det som är det viktiga. Jag skulle aldrig 

kunna sitta vid ett jobb där jag inte fick utveckla och se, lära och se förändring, förändring, förändring. 

Det är ett av de där ledorden. Så jag säger nog att det är den är personliga, ja.  

Intervjuare: Men du tycker fortfarande att det är svårt att ta fasta på antingen eller? 

Platschef:  Ja, ibland mer eller mindre. Oftast är det så att det finns bra på båda sidorna. Det är väldigt 

svårt att säga att det är den här [visst alternativ] enbart som styr. Och det kanske är så att vi om 10 år 

är där vi mer kan forma oss och säga att ”Ja vi jobbar inte såhär utan vi jobbar såhär istället” det törs 

jag inte säga. Jag hoppas ju att det blir att till exempel i det här med utformningen av verksamheten att 

det är efterfrågan som gäller.  

Intervjuare: Syftar du på att det kanske är någon form av mognad i organisationen som avgör? 

Platschef:  Ja det är det. Och då sitter det här också ihop med att vi är [en viss typ av] organisation, att 

vi är väldigt unga fortfarande, det är väldigt mycket yngre människor. Vi vill väldigt mycket, vi har en 

stark strävan framåt. Så det borde vara lätt att skapa förändring. Borde vara. 

Intervjuare: Det är bra, jag tror vi är nöjda med de svaren så får vi se vad vi kommer fram till. (Mm) 

Okej, då lite snabbt över till några frågor om det går bra? (Ja.) När människor är ute och presterar på 

olika sätt, hur hanterar ni att olika människor eller samma människor presterar olika mycket?  

Platschef: Så är det ju alltid. Vi har olika förutsättningar för att vara mer eller mindre duktiga på olika 

saker. Och det är ju så att – för att jobba här så måste vi komma upp i en viss norm. För att vi vet ju 

det att det finns ju tal på det här – man tittar på ”Hur många ska vi vara för att vi ska producera på ett 

riktigt och korrekt sätt?” Och där kan vi inte bara addera till 10 stycken extra bara för att några stycken 

väljer att inte prestera. Idag är det ju så att de här 10 – det är ju inte fritt val att bara kunna addera till 

folk utifrån vilket innebär att de som är här måste vi ställa rätt så stora krav på. Och då blir det 

personliga sådana här ”face to face” som vi brukar prata om där vi gör avstämningar om det är 

kvalitetsdelar, om det är produktivitetsdelar. Där vi frågar, där vi försöker förstå ”Vad beror det här på 

att du inte kan prestera? Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?” Här håller vi på och utvecklar 

oss själva så vi är ju långt ifrån färdiga där. Men vi vill väldigt mycket med den här tänket att föra en 

dialog. Det ska inte vara någon som kommer och ”slår dig i huvudet” utan du ska känna liksom att” Ja 

men den här ”team coordinatorn” är här för att hjälpa mig, eller [namn på anställd] från kvalité eller 

vem det nu är – de är faktiskt här för att hjälpa mig. De ser att jag har en del problem här”. Och det här 

är ju någonting som vi också, när vi bygger in nya människor i våran organisation så har vi ju sagt att 

vi vill ha med det här från början så att man känner till att på det här sättet kommer vi att jobba. ”Vi 

kommer att ha en fadder som går hand i hand. Det kommer ta fyra veckor för dig att lära det här och vi 

kommer att göra stickprovskontroller och vi kommer jobba, vi kommer prata väldigt mycket.” Vi vet 

ju att vi – historiskt sett har vi inte varit bra på det här. Vi har släppt folk alldeles för tidigt på golvet 

och så har man fått lärt sig på sitt eget sätt och så blir det – alltså – det blir skit i slutändan på ”plain 

swedish”. Egentligen. Tyvärr. 

Intervjuare: Man får skapa en egen uppfattning kring hur det ska vara för man har inte haft den här 

upplärningen som man...? 

Platschef:  Exakt. Och där är ju alla olika duktiga på att ta till sig och lyssna. En del har ju förmågan 

då att ”Jaha men hon sa så, och den gjorde så, ja men då finns det någon slags lärande i det här att jag 

ser ett mönster och jag lägger till det så att jag tar mig snabbare ut ur den här gropen än andra”. Andra 

måste ha handfast stöd. Det är ju som i skolan, det är olika lärande. Sedan är det ju också såhär att du 

måste – det har vi också sagt – det kommer att finnas vissa kriterier för anställda här att man måste 



 

prestera på ett visst sätt, man måste ha en attityd som är Ok och man måste ha närvaro. Alltså man, 

man ska vara här när man kan och det ska finnas giltiga skäl, givetvis, till sjukdomar. För att så fort 

man är borta så påverkar det ju ens arbetskollegor också. Att det blir mer för de andra att göra, det 

kommer ju in nya utifrån och så. Så det har vi sagt – attityden är jätteviktig. Det är superviktigt. Vi vill 

göra det här till en bra arbetsplats och då behövs det att folk också är glada och trevliga nere på golvet. 

Att vi faktiskt pratar med varandra och vi höjer blicken, vi nickar, vi säger ”hej”, vi tackar och vi säger 

”förlåt” och – det ska vara en mänsklig värld att jobba i. Och sedan att man också jobbar utifrån de här 

grundtalen där man säkrar upp hur mycket vi levererar nu. Och då ska man ha så mycket på fötter att 

man känner att man är trygg där. ”Jag blir inte slagen i huvudet utan nu försöker vi, och vi kommer 

försöka tills vi ser en förändring.” Tyvärr är det så att ibland  är det så att det är en del som inte funkar 

och det är ju så att vi plockar ju inte in folk rakt utifrån och fastanställder, det går ju inte, utan vi tar ju 

in folk från bemanningsföretag och ser vi att det inte funkar – ja – då är det som det är.  

Intervjuare: Så om de inte passar in...? 

Platschef:  Då får man avsluta. Mm, då avslutar man helt enkelt. Det är det det handlar om för att det 

går inte – och det behöver inte specifikt – alltså jag säger att det är inte fel på människan utan det kan 

vara så att den människan passar inte just här. Den kopplingen är den som inte är riktigt synkroniserad. 

Det har ingenting med personlighet att göra och sådana här delar utan det är kopplat till att den 

människan mår förmodligen både bättre själv och vi mår bättre också genom att få in en annan. Så att 

det... Och det är respekt. Det är respektlöst att inte visa det här för att det slår alltid tillbaka på den 

enskilde individen och det tycker jag är fel. Faktiskt. Det är viktigt att... Ja. Mm. 

Intervjuare: En avslutande fråga – jag märker att tiden börjar rinna ut – om man ska titta på 

begreppen effektivitet och produktivitet. Vad är effektivitet för er? 

Platschef: Effektivitet är det som vi, på vårt sätt här, kallar för efficiency givetvis, rakt översatt. Och 

det är kopplat till samtliga kostnader som vi har i huset. Produktivitet är också kopplat till kostnader. 

Det brukar vi – vi har ju en tendens här nere att säga produktivitet – att vi ska springa så och så mycket 

och det är det enda man ser. Produktivitet är också kopplat till pengar. Mer isolerat till – ”hur jobbar vi 

på den enskilda isolerade cellen?”, ”Hur – när du kör plocktrucken – hur mycket plockar du per 

timme? Hur mycket kan vi få ut utav dig per timme?” Och det är ju kopplat till att vi har en kostnad 

för dig. I ”efficiency” så har vi ett totalkostnads-, alltså allting som också rör hela huset – ”over head”-

kostnader – och de här delarna också. Det finns med i vårat sätt att se på det här. Och det är också en 

parameter och den har vi aldrig med oss nere på golvet. Men den har vi andra mätetal som vi håller – 

som vi har balans på – så vi ser att de fasta talen, eller tjänstemannatalen i förhållande till exempel till 

hur mycket vi producerar här nere får aldrig vara högre än en viss andel så att det mäts alltid. Och där 

är det mycket mätetal – KPI:er.  

Intervjuare: Så förstår jag dig rätt så kan man säga att effektiviteten handlar mer om hela 

organisationen? 

Platschef: Ja, det är samtliga kostnader som vi... 

Intervjuare: Medan produktivitet är baserat på cellerna/enheterna? 

Platschef: Ja. (Ok.) Så jobbar vi. Så har vi inom företaget här, det finns många olika sätt att se på det 

där alltså, men vi har valt att jobba med det på det sättet. Det är på det sättet vi rapporterar ned det här 

till Europa om man säger så. Du får köra på om du känner att du har mer... 

Intervjuare: Ok! Ja, jag hade någon här... Om vi återgår till det här med era produkter, händer det ofta 

att de hamnar fel?  

Platschef: Nu tänker du ute hos kund? 

Intervjuare: Ja. Precis, alltså härifrån. Och vad brukar era åtgärder vara? 

Platschef: Ehm, det som är vårt största feltal här ska jag säga, det är väl inte kanske att det hamnar på 

fel ställe utan det är mer att det blir – det kan vara fel artikel eller fel antal. Det är det som oftast är 

problematiken. Sedan finns det en annan del att det kan komma för sent eller för tidigt eller så men 



 

tittar vi på artiklarna i sig så är det att man har tagit fel – man har tagit ett artikelnummer och så såg 

man den på hyllan och så sköt man av det och så lade man ner fel exempelvis. Så att där håller vi på 

att försöka titta på ”Hur kan vi bli bättre på det här och ska vi isolera – vi kanske ska isolera en del 

problemartiklar på ett visst område så det blir bara ”problemplockare” som får plocka 

”problemartiklar” exempelvis”. För det kräver ju att man är med och att man är väldigt försiktig och 

att man är medveten om vilka utmaningar som finns. Vi försöker att hålla isär likartade artikelnummer 

så att de inte ligger för nära varandra. Vi försöker att så gott det går tvinga våra organisationer bakåt i 

ledet att till exempel bygga kartonger som inte behöver brytas. Vi försöker även få våra 

försäljningsorganisationer att sälja utifrån hela förpackningar så förpackningar inte ska brytas. För så 

fort vi börjar bryta förpackningar, då vet vi att där tappar vi tid och vi får en högre felkälla. Det vet vi. 

Vi försöker också jobba med att ha fokus – du vet att hissen har varit ett problemområde tidigare och 

vi försöker att ha fokus där. Där håller vi på att konvertera så att vi ska försöka få till begreppen – att 

man tittar på ”Hur många fel har vi per dag?” För det blir mer påtagligt för våra plockare – våra 

medarbetare – hur, alltså, vi får inte ha något mer än fem fel per dag till exempel. Det blir ju påtagligt 

om vi hade fem eller sju eller nio – det blir ju rätt påtagligt på en gång. Vi vet också det att – eller vi 

har ju en kvalitetsstation som du vet – där vi innan vi packar iväg därifrån går in och gör stickprover 

på en del ställen. Vi jobbar också med nya plockare för att säkra upp om de plockar rätt eller fel. Vi 

tittar även på gamla plockare om de plockar rätt eller fel om vi ser att vi har – utifrån de här enskilda 

studierna – sett att det är ett problemområde. Vi kan också isolera och säga till exempel att hissen är 

ett problemområde. Då tar vi 100% kontroll på allt hissgods. Så vi försöker att hitta problemen efter 

fysiska plocket innan vi skickar ut det. Det vore ju önskvärt att hamna i den situationen att vi redan 

innan vi plockar har säkrat upp att vi gör rätt. Vi skjuter ju så men vi har inte mätetal på vartenda unikt 

paket. Det är ju det som är en utav nackdelarna tyvärr.  

Intervjuare: När ni märker att ni försöker isolera fel innan de går ut från huset – och ni märker att 

”Okej, hissen har varit ett problem och ett återkommande problem” – har det varit något initiativ mot 

en anna utformning av själva systemet? 

Platschef: Det är en kombination. Vi har ju försökt att ha kaizen på hissen för att hitta rätt. ”Vad kan 

anledningarna vara till att det blir fel? Behöver vi större skärmar? Behöver vi gå? Vad ska vi jobba 

annorlunda?” Och hela det tänket pågår ju ständigt – och det är det jag säger att vi är ju en lärande 

organisation. Vi har inte den – såhär ska ni göra – det finns inget sådant skrivet någonstans. Hade vi 

det så kunde vi bara säga – titta vad bra de är i [stad] det där gör vi också – och så applicerar vi det 

rakt av. Nu är det så att de har förmodligen inte samma artiklar som vi har, de har inte samma 

utmaningar så att alla de här internationella distributionscentren är väldigt unika. Så absolut, det 

förekommer det också och vi ska ju ständigt ha det här under luppen, ständigt jobba med det här och vi 

vet också att ordning och reda – 5S – är väldigt viktigt. Har du ordning och reda på grejerna då hittar 

du – du vet vart du lägger bilnycklarna – i vilken låda de ligger hemma – du vet vart du har dina 

kalsonger och – alltså det här det är... Man vet vad man har i kylskåpet. Det är superviktigt att ha 

ordning och reda. Och kunna plocka rätt. För då ser man direkt om saker också – om alla skulle ha 

samma perspektiv på det här med ordning och reda då skulle man inte heller tillåta att det ligger fel på 

en del plockplatser till exempel. Där har vi ju ett jätteproblem. Och sedan är det återigen kopplat till 

den enskilde individen det kan ju vara så – vi vet också det att utifrån samhällsperspektivet - nu hur 

har jag inte den siffran i huvudet men vi vet att det är en stor andel utav våra medarbetare som har 

problem med – både med läsningsförmåga och räkningsförmåga. Dyslexi och... ja, matematisk 

problematik i olika former. Det har man ju konstaterat från [gällande fackföreningens] sida också. Och 

den får vi ju inte bara rycka på axlarna för heller utan ”Vad är viktigt för oss då?” För det handlar ju 

väldigt mycket hos oss om att räkna. Läsa och räkna. Addera, dra ifrån; ”Om jag ska ha fyra 

packningar med fyra i varje vad blir det i slutändan?” Så att, det är ständigt arbete faktiskt att hitta rätt.  



 

Intervjuare: Det blir aldrig någon form av att ”Nej nu har vi uppnått målet” utan man sätter hela tiden 

upp nya saker att förbättra?     

Platschef: Det blir alltid nya mål och vad gäller kvalitetsdelarna så – skulle vilja hävda att om du för 

en helt renodlad produktionslina – du bygger med exakt samma saker – där kommer du kunna säga att 

du kan ha 100 % kontroll. Det är normalt sett det bästa. Men vi har, i det här huset, har vi 18 000 

artiklar, vi har ungefär 100 personer som plockar, vi har flertalet kunder. Så att du har 

kombinationerna av vad du gör på daglig basis utifrån det du som unik individ här nere kan hamna i. 

Den är väldigt stor. Det går att kombinera nästan på vilket sätt som helst med vilka artiklar som helst 

och det är klart att, det är därfär vi också ser att – ja vi kanske ska ha vissa plockare som bara tar stora 

hela pallar, vi ska ha några som plockare som är duktiga på att pilla ihop olika delar och då kanske de 

ska ha problemartiklar. Så att allt sådant här försöker vi också se ” Hur skulle vi kunna göra såhär 

istället?”, ”Hur skulle det se ut på vårt lager?” Sedan är det alltid det, det finns alltid önskvärda 

scenarios så det är ofta är det ju kopplat till hur mycket pengar kan du investera? Där har du en del. 

Och sedan har vi våra ytterväggar. Våra ytterväggar är egentligen det som håller oss tillbaka. Vi har 

bara vissa ytor och vi kan inte snurra runt dem för mycket, det funkar liksom inte utan – hade vi 

kunnat dra ut det här bara som ett dragspel – vi kunde bara expandera kåken så skulle vi ha massa nya 

ytor och så skulle vi kunna jobba helt annorlunda, det var vi inne lite grann på igår också. Då skulle 

man ju kunna göra helt annorlunda. Men nu har vi inte det. Så är det! 

Intervjuare: Det som har kommit upp nu under intervjun, anser du att det är representativt för hela er 

entitet eller är det mest personliga åsikter som kommer fram? 

Platschef: Nej, det är rakt av. Jag äger inget mandat att driva mina personliga åsikter, jag är anställd 

för att driva den här verksamheten vidare och det är den rollen jag pratar utifrån också.  

Intervjuare: Jättebra. Sedan undrar vi om det finns någonting som du kan tänka dig att dela med dig 

utav utifrån frågorna som du tror kan vara nyttigt för oss – som information, eller internt material som 

organisationsschema, någon viss rapport som vi skulle kunna få titta på etc. 

Platschef: Organisationsschema kan ni få av mig, och då kan ni få både på lokal basis och på den 

Nordisk-baltiska organisationen kan ni få. Rapporter, ja, jag kan säkert få fram någonting ifrån vår 

”reporting” – det är ju från vårt ”data warehouse” – vi samlar olika, alltså, kvalitet skickar in, ekonomi 

skickar in, HR skickar in. Jag kan ta något övergripande där, någon liten del kan ni få av det. 

Intervjuare: Det vore toppen, vi tittar ju på det i relation till vår forskningsfråga sedan så kommer 

inte det att finnas kvar längre. Så det är endast i det syftet.  

Platschef: Japp.  

Intervjuare: Och sedan så, transkribering kommer vi att göra utav denna intervju nu. Vill du få ta del 

av den per omgående eller vill du få den i samband med att vi skickar själva arbetet? 

Platschef: Ehm, ja egentligen ska jag ju säga per omgående så att det inte kommer ut felaktig 

information. Vi gör så. 

 

 

 


