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Abstract 

Today’s dynamic business environment demands continuous development for continued competitive 

strength. Due to this, logistics and physical distribution have become areas in focus for change since 

they can provide competitive strength. By effective measurement systems for distribution, companies 

can manage and develop their distribution systems to fulfil customer’s demands and thereby gain 

competitive advantage. Measurements are tools for providing knowledge and knowledge is a 

prerequisite for improvement. The purpose of this study has been formed against this background. 

 

The purpose of this thesis is to identify what characterizes effective distribution processes and to find 

main factors important for an effective measurement system for distribution. Theoretical and 

empirical studies have been carried out in order to fulfil this purpose. The empirical study has also 

been carried out with the purpose to study and analyze a company’s distribution process and make it 

more efficient with focus on measurements. 

 

In the case study have interviews been used as main method for gathering of information. Altogether 

have 22 actors within the case study company been interviewed. Another company’s distribution 

process has also been studied with a benchmarking purpose. 

 

We conclude that effective distribution is characterized by four elements defined in our study. The 

four elements are quality, service, productivity and flexibility. As key performance indicators 

representing each element we have identified number of errors, delivery performance, number of 

delivered orderlines per man hour and lead time as suitable for distribution on a strategic level.  
 

We have also identified seven main factors important for effective measurement systems for 

distribution. We believe key performance indicators shall: 
 

• have a clear link to organisation strategy 

• be able to impact 

• be simple to understand 

• facilitate comparisons 
 

We believe the set of key performance indicators shall: 

• be balanced  

• contain a limited number of key performance indicators 

• be supported by complementary key performance indicators if required 
 

We also believe that it is of greatest importance for an effective measurement system that the 

purpose of measurements is made clear. 



 VI



 VII

Sammanfattning 

Dagens dynamiska affärsmiljö kräver ständig effektivisering för fortsatt lönsamhet på marknaden. 

Logistik och distribution är områden som av denna anledning hamnat i fokus för förändring 

eftersom de kan skapa konkurrenskraft. Genom effektiva mätsystem i distributionsverksamheten 

kan företag styra och utveckla sina distributionssystem efter de krav som ställs och därmed öka sin 

konkurrenskraft. Mätningar är verktyg för att skapa kunskap och kunskap är en förutsättning för 

förbättring. Det är mot ovanstående bakgrund som syftet med detta arbete tagit form. 

 

Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka vad som utmärker effektiv distributionsverksamhet 

samt att ta reda på vilka huvudfaktorer som är viktiga för ett effektivt mätsystem för 

distributionsverksamhet. För att kunna besvara arbetets syfte har teoretiska och empiriska studier 

genomförts. Den empiriska studien har även utförts i syfte att med fokus på mätningar studera och 

analysera ett fallföretags distributionsverksamhet samt ge förbättringsförslag till denna verksamhet. 

 

I fallstudien har intervju använts som huvudsaklig metod för informationsinsamling. Sammanlagt 

har 22 aktörer på olika nivåer inom distributionsverksamheten intervjuats. Dessutom har ytterligare 

ett företags distributionsverksamhet studerats i syfte att genomföra en processjämförelse.  

 

Utifrån genomförda studier menar vi att effektiv distributionsverksamhet kan byggas upp av de 

fyra elementen kvalitet, service, produktivitet och flexibilitet. Som mätetal för respektive element 

har vi identifierat mätetalen andel fel, leveransprecision, antal levererade orderrader per 

mantimme samt ledtid som lämpliga för distributionsverksamhet på strategisk nivå. 

 

Vi har efter genomförda studier även identifierat sammanlagt sju huvudfaktorer viktiga för ett 

effektivt mätsystem för distribution. Vi anser att mätetal skall: 

• utgå från verksamhetens övergripande syfte 

• vara påverkbara 

• vara enkla att förstå 

• möjliggöra jämförelse 

 

Vidare anser vi att sammansättningen av mätetal skall: 

• vara balanserad 

• innehålla ett begränsat antal mätetal 

• stödjas av kompletterande mätetal vid behov 

 

Dessutom anser vi att det är av största vikt att syftet med mätningar tydliggörs för att nå ett väl 

fungerande och effektivt mätsystem. 
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1 Inledning 

För att överleva på dagens konkurrensutsatta marknad måste företag 
ständigt sträva efter förbättringar, vilket medför att betydelsen av 
mätningar aldrig varit viktigare. Detta är huvudfokus i vår uppsats. 
 
I detta kapitel ges en bakgrund som leder fram till arbetets syften. 
Därefter presenteras syftets frågeställningar, vårt arbetssätt samt 
rapportens upplägg. 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens dynamiska affärsmiljö kräver ständig effektivisering för fortsatt lönsamhet på 

marknaden. Distribution är ett område som av denna anledning hamnat i fokus för 

förändring eftersom det har potential att skapa konkurrenskraft. De krav som har kommit 

att ställas på effektiv distributionsverksamhet karaktäriseras bland annat av ett ökat 

kundfokus, ökad flexibilitet och allt högre produktivitet. För fortsatt lönsamhet krävs en 

kombination av både strategiskt agerande och ständiga förbättringar för ökad effektivitet i 

distributionsverksamheten. I denna konkurrensutsatta miljö finns ett behov hos företag att 

effektivt kunna följa upp och utvärdera sin distributionsverksamhet för att kunna styra 

och utveckla den i rätt riktning.  

 

Mätningar i distributionsverksamhet syftar till att förse verksamheten med den 

information som är nödvändig för att kunna uppfylla de krav på flexibel effektivitet som 

en alltmer konkurrensutsatt marknad ställer. Mätningar är till för att skapa kunskap 

(Ljungberg, 1998), och kunskap är en förutsättning för att kunna utveckla en 

distributionsverksamhet i rätt riktning. 

 

Mätningar har identifierats som ett av fyra nyckelelement för att uppnå ”logistik i 

världsklass” (Bowersox et al. 1995) och har inom logistik och distribution pekats ut som 

ett område i behov av ytterligare forskning (Hellgren, 1996, Ljungberg, 1998).  

 

Det är mot ovanstående bakgrund som denna studies syfte har tagit form. 
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1.2 Syfte 

Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka vad som utmärker en effektiv 

distributionsverksamhet samt att ta reda på vilka faktorer som är viktiga för mätning av 

distributionsverksamhet.  

 

Arbetet har utförts med Sandvik Materials Technology som uppdragsgivare, varför även 

ett fallspecifikt delsyfte har preciserats. Detta delsyfte är att framkomma med 

rekommendationer om ett lämpligt mätsystem för Sandvik Materials Technologys 

distributionsverksamhet. 

 

1.3 Arbetets frågeställningar 

Vi har ur huvudsyftet identifierat följande frågeställningar: 

 

Vad utmärker en effektiv distributionsverksamhet? 
 

Vilka huvudfaktorer kan urskiljas hos ett effektivt mätsystem för 
distributionsverksamhet? 

 

Huvudsyftets frågeställningar har inneburit studier av distributionsverksamhet samt 

undersökning av hur ett effektivt mätsystem bör vara utformat. Frågeställningarna har 

varit styrande för arbetets innehåll och upplägg.  

 

För att uppnå delsyftet har följande fallspecifika frågeställningar identifierats: 

 

Hur fungerar Sandvik Materials Technologys 
distributionsverksamhet i nuläget? 
 

Hur mäts denna verksamhet i nuläget? 
 

Hur kan distributionsverksamhetens mätsystem förbättras? 
 

 

För att besvara dessa frågeställningar har vi haft för avsikt att kartlägga delar av Sandvik 

Materials Technologys distributionsverksamhet utifrån ett fokus på mätetal samt att 

analysera nuläget. Detta för att så småningom kunna identifiera och välja lämpliga mätetal. 

Den empiriska studiens omfattning beskrivs mer detaljerat vidare i rapporten. 
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1.4 Rapportens upplägg 

För att tydliggöra rapportens upplägg presenteras här innehållen i kapitlen.  

 

I kapitel 1 presenteras studiens huvud- och delsyften som preciserats utifrån den omvärld 

vi upplever. I kapitlet återfinns också de frågeställningar som identifierats utifrån dessa 

syften. Kapitlet avslutas med rapportens upplägg.  

 

Kapitel 2 innehåller den teoretiska referensram som ligger till grund för att uppnå arbetets 

syften. De teoretiska studierna har haft sin huvudsakliga tyngdpunkt i litteratur kring 

logistik och mätning. I kapitlet presenteras grundläggande begrepp inom logistik och 

mätningar och dessutom behandlas logistiska trender med fokus på distribution.  

 

Kapitel 3 beskriver de metoder som valts för att besvara syfte och frågeställningar. I 

kapitlet motiverar vi de metodval vi gjort. 

 

Kapitel 4 består av en kort presentation av fallföretaget Sandvik Materials Technology 

och en mer utförlig beskrivning av dess distributionsverksamhet ges. I kapitlet kartläggs 

hur distributionsverksamheten fungerar i nuläget med fokus på mätningar.  

 

Kapitel 5 beskriver hur ett annat företag inom Sandvikkoncernen arbetar med mätningar i 

sin distributionsverksamhet. Denna studie syftar till att genomföra processjämförelser. 

 

Kapitel 6 lyfter inledningsvis fram ett antal fallspecifika förbättringsområden som 

identifierats under arbetets gång. I kapitlet analyseras de mätetal som i dagsläget används 

i den aktuella distributionsverksamheten och därefter ges rekommendationer om mätetal. 

Kapitlet besvarar delsyftets frågeställningar främst med bakgrund i den empiriska studien.  

 

Kapitel 7 är ett analysavsnitt som diskuterar huvudsyftets frågeställningar. I kapitlet 

identifieras ett antal huvudfaktorer utifrån de krav som kan ställas på ett effektivt 

mätsystem.  

 

Kapitel 8 presenterar de slutsatser som dragits utifrån arbetets huvudsyfte och dess 

frågeställningar.  

 

I kapitel 9 ges förslag till fortsatta studier, dels generella förslag med fokus på mätningar 

och mätetal och dels förslag till vidare studier inom fallföretaget. 
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2 Logistik och mätningar 

I detta kapitel redovisas den litteratur som använts som utgångspunkt i arbetet. 
Denna teoretiska referensram innehåller logistiska definitioner och trender inom 
logistik och distribution. Därefter följer teorier om mätningar, mätsystem och 
mätetal. 
 

2.1 Logistiska definitioner 

Logistik har under de senaste åren vuxit, från att ha handlat om lager och transporter, till 

att bli en viktig del i många företags konkurrensstrategi. Aronsson et al. (2003) menar att 

logistik i första hand handlar om att få företags flöden att fungera på ett kundanpassat och 

kostnadseffektivt sätt.  

 

Emellertid saknas en entydig definition av begreppet logistik och innehållet har en 

tendens att utvidgas över tiden. Det finns dock vissa karakteristika som de flesta inom 

disciplinen är ense om. Council of Supply Chain Management Professionals förklarar 

logistik genom följande definition:  

 

“Logistics Management is that part of Supply Chain Management that 
plans, implements, and controls the efficient, effective forward and 
reverse flow and storage of goods, services and related information 
between the point of origin and the point of consumption in order to 
meet customers' requirements. “ 
(http://www.cscmp.org) 

 

Denna definition är allmänt vedertagen och används av flera av dagens dominerande 

logistikförfattare vilka tidigare hade en egen definition av begreppet (Carlsson 2000). 

Definitionen markerar att logistik inte enbart handlar om kostnadseffektivitet utan även 

om kundanpassning. Christopher (1998) använder följande definition av logistik som 

utgångspunkt: 

 

“Logistics is the process of strategically managing the procurement, 
movement and storage of materials, part, finished inventory and the 
related information flows through the organization and its marketing 
channels in such a way that current and future profitability are 
maximized through the cost-effective fulfilment of orders.” 

 

http://www.cscmp.org
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Distribution är ett annat centralt begrepp i detta arbete och avser åtgärder som 

sammanhänger med överföring av gods från produktion till kund. Det kan liknas med vad 

Abrahamsson (1998) avser med fysisk distribution då han ansluter sig till den definition 

Kotler (1998) ger av begreppet:  

 

“Physical distribution involves planning, implementing and 
controlling the physical flows of material and final goods from the 
point of origin to point of use to meet customer needs and profit.” 

 

De kostnader som vanligtvis knyts till distribution är relaterade till transport, lager, 

kapitalbindning i lager, ordermottagning och administration. (Lumsden, 1998) 

 

Logistik och distribution har kommit att bli några av de viktigaste områdena i många 

företags strategiska utveckling. Målet med logistik är traditionellt sett att bibehålla eller 

öka organisationers lönsamhet. Förbättrad logistik i form av effektiviserad distribution 

med förbättrad leveransservice kan för företaget som helhet innebära kostnadsreduktion 

och intäktsökning. (Persson & Virum, 1996) 

 

2.1.1 Leveransservice 

I definitionen av logistik framgår att det handlar om att tillfredsställa kundernas krav på 

leveransservice. Enligt Persson & Virum (1996) brukar leveransservice delas upp i ett 

antal element som tillsammans ger en heltäckande bild av vad begreppet innebär. De sju 

leveransserviceelementen följer nedan. 

 

• Ledtid – tid från order till leverans 

• Leveransprecision – tillförlitligheten i ledtiden 

• Leveranssäkerhet – rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet 

• Information – kommunikation mellan leverantörer och kunder 

• Kundanpassning – till kundernas specifika behov  

• Flexibilitet – anpassning efter ändrade förutsättningar 

• Lagertillgänglighet – andel order som kan levereras direkt vid kundens önskemål 

 

Elementen kan användas för att på olika sätt mäta logistisk prestation med avseende på 

leveransservice (Persson & Virum, 1996). 
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2.1.2 Logistisk flexibilitet 

En egenskap som blivit allt tydligare hos framgångsrika organisationer är hög grad av 

flexibilitet för att klara omgivningens osäkerhet. Kravet på flexibilitet har inneburit att 

logistik blivit ett allt mer betydelsefullt element för företag att nå konkurrenskraft på 

marknaden. Således har försörjningskedjans möjlighet till anpassning har blivit viktigare 

(Abrahamsson et al., 1998). Enbart kostnads- och ledtidsorientering är enligt flertalet 

författare inte längre tillräckligt, logistiken bör även vara en resurs som stödjer nya 

marknads- och produktionsstrategier. (Abrahamsson et al., 2003, Aronsson, 2002) 

 

En verksamhet kan uppnå hög flexibilitet genom till exempel korta ledtider vilket även en 

förutsättning för marknads- och produktionsstrategier som kundorderstyrning och  

just-in-time leveranser (Aronsson, 2002). Begreppet flexibilitet kan enligt Upton (1994) 

definieras som:  

 

”the ability to change or react with little penalty in time, effort, cost 
or performance” 

 

Logistik med hög flexibilitet ökar möjligheterna att stödja företagets strategiska drag på 

marknaden. Strategisk flexibilitet kan förklaras genom de tre dimensionerna 

förändringshastighet, förändringskostnad och förändringsomfattning (Abrahamsson et al., 

2003). Das & Elango (1995) menar att traditionella kostnadsberäkningar inte bör 

tillämpas i sammanhanget eftersom flexibilitet dels medför kortsiktiga konkurrensfördelar 

men även är nödvändigt för att överleva på marknaden på lång sikt. 

 

 

2.1.3 Olika typer av distributionslogistik 

Abrahamsson et al. (2003) karaktäriserar tre typer av distributionslogistik som 

representerar olika prioriteringar gällande balansen mellan kostnad, ledtider, kundservice 

och flexibilitet. Författarna beskriver hur logistiken i de första två typerna blir alltför 

beroende av marknads- och produktionsutveckling och bör få en mer strategisk roll för att 

effektivare kunna bidra till företagets konkurrenskraft. Även Abrahamsson & Brage 

(1997) och Bowersox & Daugherty (1995) menar att separation av funktioner skapar 

högre flexibilitet i organisationer.  
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Typ 1 är uppbyggd på decentraliserad logistik med nära anknytning till produktion och 

marknadsaktiviteter. Ansvaret för utformning och kontroll av logistiken är decentraliserat. 

För större företag innebär denna typ ofta ett stort antal mer eller mindre oberoende och 

lokala logistiksystem vilket leder till suboptimering. Fokus ligger på intern effektivitet 

och optimering av aktiviteter, flexibiliteten ligger på en nivå där medarbetare kan lösa 

kortsiktiga problem. 

 

Typ 1 kan jämföras med vad Lambert & Cooper (2000) beskriver som den traditionella 

logistiska strukturen hos industriföretag. Det typiska är många lokala lager, belägna 

geografiskt nära kunderna. Ett eller flera lager i varje europeiskt land har varit relativt 

vanligt.  

 

Typ 2 är uppbyggd på centraliserad logistik och direktdistribution. Logistiken ges en mer 

strategisk roll och är organisatoriskt separerad från marknads- och produktionsenheterna. 

Fokus ligger på de totala logistiska kostnaderna, skalfördelar, produkttillgänglighet och 

orderledtider. Uppbyggnaden av den logistiska strukturen är starkt påverkad av 

tidsbaserade strategier. Det logistiska ansvaret centraliseras för att nå standardisering i 

logistiska aktiviteter och informationssystem. I typ 2 finns dock ett huvudsakligt internt 

fokus och fortsatt låg grad av integration längs försörjningskedjan. Flexibilitet används 

för att kunna motsvara kunders speciella krav på service, till exempel kundspecifika 

aktiviteter i distributionscentra.  

 

Typ 2 kan likställas med vad Abrahamsson (1993) benämner tidsbaserad distribution. 

Författaren menar att konceptet resulterar i ett mer konkurrenskraftigt distributionssystem 

med lägre distributionskostnader och ökad kundservice. Ett flertal fallstudier har tydligt 

visat att kortare ledtider, högre leveransprecision, lägre lagerkostnader och differentiering 

i den fysiska distributionen kan uppnås genom direktdistribution från ett centrallager 

(Abrahamsson 1993, Abrahamsson et al., 1998). 

 

Typ 3 innebär, liksom typ 2, att logistiken är separerad från marknads- och 

produktionsenheterna men dessutom utgör en resursbas, en plattform, för strategiska drag 

på marknaden. Termen plattform används för att betona att det handlar om ett system med 

en och samma struktur för att stödja alla kunder på samtliga marknader. En logistisk 

plattform definieras som en homogen del av det logistiska systemet som styrs och 

kontrolleras av en central logistisk enhet som även har befogenhet att utforma 

plattformens utseende. Den logistiska fokuseringen ligger på externa relationer i 

försörjningsnätverket från tillverkare till slutkund.  
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Logistikstrukturen i typ 3, vilken kan liknas med DC/AC-konceptet som förespråkas av 

Abrahamsson & Brege (1997), är inte kostnadsoptimerad utan snarare optimerad för att 

stödja företagets strategiska flexibilitet.  

 

2.2 Mätning 

Att utvärdera företags effektivitet är mätningar en viktig del av ledningens arbete och 

syftar till att uppnå ökad framgång för företaget (Aronsson 2002). Att mätningar är 

viktiga för att nå framgång poängteras av Bowersox et al. (1995) som menar att förmågan 

att mäta rätt saker är en av de fyra viktigaste faktorerna för att nå resultat i världsklass1. 

Allmänt anses det emellertid svårt att utforma mätsystem på grund av logistikens 

komplexitet och eftersom det finns varierande uppfattningar om vad som kännetecknar 

framgångsrika logistiksystem (Aronsson 2002). 

 

Begreppet mätning definieras av Aronsson et al. (1988) som:  

 

”den bredaste formen av allt inhämtande av information i syfte att 
precisera ett mått på någonting”.  

 

 

Enligt Johansson & Dahlborg (1999) krävs ett systematiskt tillvägagångssätt baserat på 

mätningar för att verksamheter skall kunna ledas, styras, förbättras och utvecklas. Att 

utföra mätningar ökar förståelsen för den studerande processen och det är ett sätt att 

identifiera problem som kan användas för att styra förbättringsarbetet. Mätningar används 

för att analysera olika processer och funktioner i ett företag och kan underlätta interna och 

externa jämförelser (Aronsson et al., 1989).  

 

Sett till förbättring och styrning menar Johansson & Dahlborg (1999) att ”det som mäts 

genomförs”. I detta sammanhang lyfter även Ljungberg (2000) fram att ”det du inte mäter 

kan du inte styra, och det du inte kan styra kan du inte heller förbättra”. 

 

                                                      
1 De övriga fyra är positionering, integration och rörlighet. 
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2.2.1 Mätetal 

Mätetal är ett hjälpmedel för att utföra mätningar (Storhagen, 1995) och används för att 

ge komprimerad information (Aronsson et al., 1989).  

 

Det finns ingen generell mall för vilka mätetal som skall användas (Johansson & 

Dahlborg, 1999; Storhagen, 1995), eftersom mätetals relevans varierar mellan 

verksamheter (Tangen, 2003). Detta innebär att företag specifikt måste anpassa de mätetal 

som skall användas efter sin verksamhet (Johansson & Dahlborg, 1999; Storhagen, 1995). 

 

Traditionella mätetal kritiseras ofta för att ej ge fullständig förståelse för verksamheten då de 

anses vara alltför finansiellt fokuserade. Behovet av nyare typer av mätetal med fokus på 

kvalitet, kundnöjdhet och flexibilitet är tydligt (Yeniyurt, 2003; Gunasekaran et al., 2001). 

 

Det är viktigt att begränsa antalet mätetal, för att tydliggöra vad som bör ligga i fokus. 

Det är därför viktigt att metodiskt ta fram nya mätetal och se det ur ett helhetsperspektiv, 

så antalet inte blir för stort samt att de inte motarbetar varandra. (Tangen, 2003) 

 

2.2.2 Kategorisering av mätetal 

Ett centralt begrepp vid utvärdering av distributionssystem är effektivitet, vilket ofta delas 

upp i intern och extern effektivitet. Den interna effektiviteten är kopplad till 

resursutnyttjandet inom distributionsverksamheten och den yttre effektiviteten handlar 

om hur väl verksamheten tillfredsställer kunden. (Aronsson, 2002) Effektivitet i 

distributionsverksamhet kan utvärderas genom mätning av kostnad och leveransservice. 

En effektiv distributionsverksamhet behöver således uppfylla två delvis motstridiga krav. 

(Aronsson, 2002; Pagel, 1999; Sterling & Lambert, 1985) 

 

Aronsson (2002) menar att intern effektivitet kan likställas med funktionell effektivitet då 

ambitionen hos funktionella mätningar är att mäta prestanda som till exempel 

utnyttjandegrad och produktivitet. Extern effektivitet kan på samma sätt sammankopplas 

med processeffektivitet då processuella mätningar syftar till att mäta till exempel 

leveransservice. Aronsson (2002) presenterar nedanstående modell för klassificering av 

olika typer av mätetal, se figur 1. 
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Ledtid 

Rätt produkt, på rätt plats, i 

rätt tidmätning 

 

Utnyttjandegrad 

Produktivitet, 
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Svårt, finns metoder, t ex 

aktivitetsbaserad kalkylering 

 

 

Budget, kostnad för förbrukade 

resurser, ROI 

 

 

Figur 1 Process- och funktionsmätningar i ekonomiska och processtermer  
(Egen bearbetning, Aronsson, 2002). 

 

 

Ekonomiska mätetal används oftast för mätning av funktionseffektivitet medan fysiska 

mätetal är vanligast för att mäta processeffektivitet. Emellertid är det ofta är nödvändigt 

att använda mätetal från modellens samtliga fyra kategorier för att kunna bedöma 

effektiviteten av distributionsverksamhet både på en övergripande och på en nedbruten 

nivå. (Aronsson 2002) I detta sammanhang menar Maskell (1991) att strategiska beslut 

bör stödjas av främst ekonomiska mätetal medan beslut i den dagliga verksamheten 

främst bör baseras på fysiska sådana. 

 

Kategorisering av mätetal anses som ett komplext område och det finns dessutom 

dimensioner av mätetal som är särskilt svåra att illustrera. Exempel på detta är mätetal 

anpassade för mätning på lång och kort sikt och mätetal kopplade till ansvarsområden. 

Områdets komplexitet gör det nästintill omöjligt att fastställa en enda struktur som 

omfattar samtliga dimensioner. Olika modeller och struktureringar kan däremot utgöra 

olika tankesätt som kan komplettera varandra (Aronsson et al, 1988; Johansson & 

Dahlborg, 1999). 

 

Process effektivitet Funktionseffektivitet 

Fysiska 

mätetal 

Ekonomiska 

mätetal 
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2.2.3 Mätetal kopplade till logistik och distribution 

I litteraturen återfinns en mängd olika mätetal som anses lämpliga för mätning av logistik 

och distribution. Utifrån ett flertal omfattande empiriska studier har Andersson & 

Aronsson (1989) identifierat nedanstående mätetal som lämpliga för mätning av 

distribution. Mätetalen beskrivs i termer av extern och intern effektivitet, vilket kan 

relateras till resonemanget om mätetals kategorisering i föregående avsnitt. Aronsson 

(2002) stärker de identifierade mätetalen med hjälp av ytterligare författare, vilka anges 

efter respektive mätetal. 

 

2.2.3.1 Mätetal för extern effektivitet 

• Leveransprecision  - Andel leveranser levererade vid utlovad tidpunkt av totalt 

antal leveranser eller andel orderrader av totalt antal orderrader. 

(Franceschini & Rafele, 2000; Holmberg, 2000; Schönsleben, 2000). 

 

• Lagertillgänglighet - Andel levererade orderrader från lager av totalt antal 

orderrader (Borg & Lindquist, 1996; Georgsson & Gustavsson, 1996; Heskett, 

1994). 

 

• Andel fel - Andel felaktiga order av totalt antal order. (Schönsleben, 2000; Borg 

& Lindquist, 1996; Aronsson et al, 1988c). 

 

• Kundklagomål – Klagomål från kunder. (Schönsleben, 2000; Georgsson & 

Gustavsson, 1996; Aronsson et al, 1988c). 

 

• Bristförekomst - Antal bristförekomster genom totalt antal order. 

 

• Ledtid - Tid från order till leverans. Även intern effektivitet. (Franceschini & 

Rafele, 2000; Holmberg, 2000; Schönsleben, 2000). 

 

2.2.3.2 Mätetal för intern effektivitet 

• Lageromsättningshastighet – Omsättning under en tidsperiod genom 

medellagervärde under perioden. (Borg & Lindquist, 1996; Georgsson & 

Gustavsson, 1996; Aronsson et al, 1988c). 
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• Hanteringskostnad – Kostnad för hantering. 

 

• Transportkostnad – Kostnad per transportvikt. (Abrahamsson & Aronsson 

,1999; Christopher, 1998, Persson & Virum, 1996) 

 

• Resultat mot budget – En enhets verkliga kostnader mot budgeterade kostnader. 

 

• Färdigvarulagervärde – Genomsnittligt värde på färdigvarulagret. 

(Abrahamsson & Aronsson ,1999; Christopher, 1998, Persson & Virum, 1996) 

 

 

2.2.4 Framtagande av mätetal 

Framtagandet av mätetal bör utgå från en tydlig definition av organisationens vision som 

grund för att identifiera de strategiska målen. De strategiska målen bör brytas ned i olika 

kritiska framgångsfaktorer för organisationens processer och funktioner. (Wouters & 

Sportel, 2005; Tangen, 2003; Yenijurt, 2003)  

 

Flertalet författare är överens om att en gemensam förståelse för företagets verksamhet är 

en förutsättning för att kunna nå dess strategiska mål. För att uppnå ett bra samarbete 

krävs arbetssätt som vägleder processer och funktioner att arbeta i linje med företagets 

strategiska mål. Relevanta mätetal kan vara ett hjälpmedel för att skapa dessa arbetssätt. 

(Berry et al., 1994) 

 

Tangen (2003) belyser att så kallade globala mått används för en mer övergripande nivå 

och fokuserar på företagets strategiska riktning. För anpassning till lägre nivåer i 

organisationen bryts de globala måtten ned till lokala mått (Tangen 2003; Wouters & 

Sportel, 2005). 

 

För att definiera rätt mätetal sammanlänkade med organisationens vision och strategiska 

mål presenterar Johansson & Dahlborg (1999) följande modell, se figur 2. 
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Figur 2  Visionspyramiden, en modell för att länka organisationens dagliga verksamheter 
och processer till visionen (Johansson & Dahlborg, 1999)  

 

 

 

I litteraturen diskuteras en mängd önskvärda egenskaper hos mätetal som bör beaktas vid 

framtagandet. Mätetal bör: 

 

• innehålla tydliga mål samt vara lättförståeliga (Tangen, 2005a; Tangen, 2003; 

Storhagen, 1995, Johansson & Dahlborg, 1999; Ghalayini, 1996) 

• kunna påverkas av de aktörer vars prestationer utvärderas 

• lyfta fram de faktorer som har störst inverkan på verksamhetens effektivitet  

• ge användbar, aktuell och relevant information (Tangen, 2005a) 

• möjliggöra externa och interna jämförelser (Aronsson et al., 1989) 

• ha en hög precision 

• ha lämplig detaljeringsnivå (Tangen, 2005b) 

• vara anpassade till användarna (Tangen, 2005b; Ghalayini, 1996) 

 

Vanligen uppstår svårigheter att inrymma samtliga egenskaper i ett och samma mätetal, 

vilket ofta gör kompromisser oundvikliga. Ett exempel är kravet på hög precision som i 

vissa fall talar för en komplex sammansättning medan kravet på enkelhet för att 

underlätta mätning och förståelse talar emot detta (Tangen 2005a).  
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I litteraturen framhålls att en begränsning av antalet mätetal är nödvändig för att 

tydliggöra vad som bör ligga i fokus (Wouters & Sportel, 2005; Tangen, 2005a; Tangen, 

2003; Johansson & Dahlborg, 1999). Ett vanligt problem är dock att företag använder för 

många mätetal. För att måtten inte skall motverka varandra och skapa förvirring måste de 

överensstämma med de strategiska målen. Dessutom bör det undersökas om det finns risk 

för någon typ av suboptimering (Wouters & Sportel, 2005; Tangen, 2003). Det är viktigt 

att finna en balans i sammansättningen av de olika måtten och denna balans är unik för 

varje företag och verksamhet (Johansson & Dahlborg, 1999). 

 

2.2.5 Framtagande av mätsystem 

Johansson & Dahlborg (1999) menar att ett mätsystem består av en serie relaterade 

mätetal samt regler och rutiner för insamlig, sammanställning, presentation och 

kommunikation av data. Dessa delar ska i kombination reflektera nyckelprestationer och 

karakterisera den aktuella verksamheten. Detta skall ske tillräckligt effektivt för att ge 

underlag till analys som vid behov kan leda till förbättringsåtgärder. Enligt Morgan 

(2004) är mätsystem ett ledningsverktyg relaterat till organisering och planering, 

motivation och kontroll.  

 

Den ökade konkurrensen på marknaden, de snabba förändringarna och kundernas ökade 

krav bidrar till att det ställs allt högre krav på dagens mätsystem. Mätsystem skall bland 

annat bidra till lönsamhet, stödja förändringsarbete och utveckla företags flexibilitet 

(Johansson & Dahlborg, 1999; Ghalayini, 1996; Aronsson et al, 1988). Framtagandet bör 

därför baseras på behov, krav, förväntningar och önskemål som såväl externa som interna 

intressenter ställer på processen (Johansson & Dahlborg, 1999). Detta visar att det finns 

ett flertal faktorer att beakta vid framtagande av mätsystem. 

 

Enligt Johansson & Dahlborg (1999) och Tangen (2005a) kan framtagandet grundas på 

två övergripande frågeställningar; vad och hur. Sett till vad som ska mätas väljer 

Johansson & Dahlborg (1999) att lyfta fram följande frågor som viktiga: 

 

• Vilka egenskaper såsom mål och strategier är betydande? 

• Hur ser verksamhetens processer ut? 

• Vilka krav från kunder och andra intressenters är viktiga? 
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Sett till hur verksamheten skall mätas och förbättras anser författarna att följande frågor 

är centrala: 

 

• Vilka kopplingar finns till måttyper? 

• Vilken tidshorisont skall verksamheten ha på respektive mått? 

• Vilken balans ska finnas mellan måtten och mätsystemet? 

• Hur och under vilka förutsättningar ska företaget analysera, förbättra och 

utveckla? 

 

Figur 3 illustrerar ovanstående resonemang och följs av en mer utförlig förklaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Modellen förklarar arbetsgången för att ta fram och etablera ett mätsystem som 
baseras på företagets huvudmål och processer (Johansson & Dahlborg, 1999). 

 

 

 

Kartlägg processer 

Kartläggningen syftar att ge en strukturerad helhetsbild av verksamheten vilket utgör en 

grund för nedbrytning i delprocesser. Kartläggning är en bas för mätning, förändring och 

effektivisering.  

 

Identifiera krav och förväntningar från intressenter 

Mätningar skall visa hur väl intressenters behov tillfredställs och användas i företagets 

förbättrings- och utvecklingsarbete. Det är därför centralt att definiera dessa krav och 

förväntningar samt att identifiera kritiska framgångsfaktorer.  
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Balansera mätetal med hjälp av checklistor 

Checklistor upprättas för att balansera de olika mätområden som definierats i föregående 

steg samt för att säkerställa att viktiga områden är inkluderade. Det finns modeller för att 

balansera de områden som återspeglas i de definierade mätetalen, till exempel 

Visionspyramiden, se figur 2. 

 

Definiera mätetal 

Detta steg innebär att, inom de olika mätområdena, definiera ett antal mätetal som 

representerar de behov och krav som identifierats. Vald detaljeringsnivå påverkar hur 

stort antal mätetal som framkommer. Ofta kan resultatet ses som en meny varifrån de 

mest effektiva mätetalen väljs.  

 

Specificera mätetal 

Specificering innebär att definiera ansvar och utförande av insamling, analys, 

kommunikation samt förbättringsåtgärder. En mätspecifikation som klarlägger 

mätningarnas syfte och mål kan upprättas för att underlätta detta arbete.  

 

Etablera mätsystem 

En väsentlig del i att etablera mätsystem är att förankra och kommunicera systemet för att 

engagera berörda aktörer. Viktiga komponenter i detta är att skapa forum där mätningarna 

ligger i fokus samt att utreda hur värdering och belöning baserade på mätningar skall 

implementeras.  

 

 

Mätningar bör enligt Tangen (2005a) utvärdera gruppers prestationer snarare än 

individuellt arbete och bör även analyseras i grupp. Johansson & Dahlborg (1999) menar 

att de som deltar i mätningarna även bör delta i prestations-, analys- och åtgärdsarbetet. 

Detta då förtroende och engagemang är i hög grad beroende av utrymmet för analys och 

åtgärder. Visualisering framhålls i litteraturen som ett bra sätt kommunicera mätningarnas 

resultat. Tangen (2005a) anser att den primära metoden för att rapportera mätdata bör 

vara grafer. 
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2.2.6 Implementering av mätsystem 

En vanlig anledning till att genomtänkta mätsystem trots allt misslyckas är att det läggs 

för lite fokus på implementeringsfasen. Enligt bland andra Tangen (2003) och Ljungberg 

(1999) är denna fas avgörande för mätsystemets framgång. En orsak till misslyckande är 

att organisationen inte får tillräckligt med tid för att utveckla rätt förståelse för 

mätsystemet. Det är därmed viktigt att stegvis utforma mätetalen, vilket innebär att 

måtten till en början utformas mycket grundläggande för att sedan kontinuerligt 

förbättras. (Tangen, 2005a) Förankringen i verksamheten beror på hur mätningarna 

förstås, motiveras och används (Johansson & Dahlborg, 1999). Därmed är det viktigt att 

ledningen visar delaktighet och ger personalen ett starkt stöd vid implementeringen av 

mätsystemet. Berörda aktörer bör involveras i utformningsarbetet i ett tidigt skede för att 

förstå syftet med systemet och dess användning (Johansson & Dahlborg, 1999; Tangen, 

2003). I detta sammanhang är det viktigt att avsätta tid och resurser för utbildning vilket 

ökar möjligheterna till motivation och engagemang. Systemets förankring i 

organisationen är nödvändig för att inte riskera att implementeringsarbetet motarbetas. 

(Tangen, 2003) 

 

Efter implementeringen är det viktigt att mätsystemet hålls levande för att kunna nå 

fortsatt framgång (Johansson & Dahlborg, 1999). Med detta menas att det bör finnas 

möjligheter att utveckla de mått, mål och mätmetoder som mätsystemet innefattar.  
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3 Metod som använts i studien 

I detta kapitel ges en motivering till och beskrivning av de metodval som vi gjort 
för arbetets utförande. Först beskrivs det synsätt som vi tillämpat i studien och vi 
beskriver studiens i huvudsak kvalitativa karaktär Därefter beskrivs den 
litteraturstudie som genomförts och vårt val av fallstudie som empirisk metod 
beskrivs och motiveras. Slutligen resonerar vi kring studiens vetenskaplighet.  
 

Vid framställning av en vetenskaplig rapport utgör metoden ett betydande verktyg. 

Metoden byggs upp av vissa antaganden som tillsammans skapar ett grundläggande 

metodsynsätt och ger studien en viss karaktär. Att ge läsaren insikt i tillvägagångssättet 

och redogöra för metodvalen ökar studiens trovärdighet (Merriam, 1994). Studiens 

utförande och motiv till de metodval vi gjort beskrivs därför i nedanstående avsnitt. 

 

3.1 Systemsynsätt i kombination med aktörssynsätt 

Den distributionsverksamhet vi har studerat kan sägas bestå av flera olika komponenter 

som hänger samman i en större helhet. Vi menar att systemsynsättet av denna anledning 

är lämpligt i vår studie eftersom det syftar till att beskriva relationer mellan ett systems 

ingående delar för att förstå dess helhet samt underliggande faktorer till systemets 

prestation (Arbnor & Bjerke, 1994). Ytterligare ett motiv till valet av systemsynsättet är 

att det eftersträvar en objektiv beskrivning och ett förklarande av verkligheten (Björklund 

& Paulsson, 2003), vilket är vår avsikt i studien. Studiens avgränsning innebär att 

systemet som studerats har avgränsats till att omfatta de komponenter som befinner sig 

innanför systemgränsen (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi betraktar distributionsverksamheten 

som ett öppet system eftersom dess relationer till omvärlden är en viktig del i studien.  

 

Vårt antagande att systemets aktörer spelar en viktig roll för utformning och 

implementering av mätsystem har medfört att studien delvis har influerats av ett 

aktörssynsätt. Detta synsätt innebär att verkligheten ses som en social konstruktion. 

Fokus ligger på individers subjektiva tolkningar och den innebörd som enskilda aktörer 

lägger i sina handlingar. (Arbnor & Bjerke, 1994) Aktörssynsättet är tydligt då vi ställer 

samma intervjufrågor till flera respondenter och är väl medvetna om att detta resulterar i 

subjektiva svar baserade på individernas egna uppfattningar. 
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3.2 Kvalitativ undersökning med kvantitativa inslag 

Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) kan en undersökning ha två olika analyskaraktärer, 

kvalitativ eller kvantitativ. Vår undersökning är huvudsakligen av kvalitativ karaktär 

eftersom tanken har varit att skapa djupare förståelse för det system som har studerats, 

vilket enligt Patel & Davidsson (1994) ger studien en starkt kvalitativ prägel. Vi tror att 

en ingående studie av en organisation är nödvändig för att uppnå arbetets syften.  

 

Studien har även kvantitativa inslag då vi ur olika informationssystem insamlat data som 

lämpligast analyseras och uttrycks numeriskt. För att göra dessa data meningsfulla har de 

emellertid tolkats i sitt sammanhang vilket gör undersökningens rent kvantitativa inslag 

relativt små (Patel & Davidsson, 1994). Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är en 

undersökning sällan rent kvalitativ eller rent kvantitativ, oftast handlar det, som i detta 

fall, om en kombination av de båda typerna. 

 

3.3 Litteraturstudie 

Litteraturstudier har pågått kontinuerligt under arbetets gång och har resulterat i en 

teoretisk referensram. Denna ligger till grund för identifieringen av utmärkande drag för 

effektiv distributionsverksamhet samt identifieringen av huvudfaktorer för ett effektivt 

mätsystem för distributionsverksamhet. Den teoretiska referensramen ligger även till 

grund för kartläggning och analys av det studerade fallet.  

 

Vi har tagit del av sekundärdata, vilket är data som tidigare samlats in av andra personer 

eller forskare för undersökningar (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001), i form av 

litteratur, artiklar samt sökning på Internet. Denna insamling av information har pågått 

kontinuerligt under studiens gång och har resulterat i en teoretisk referensram. 

 

Vi har valt litteratur som kan anses representativ för teoribildningarna inom områdena 

logistik och mätningar, varifrån vedertagna definitioner och teorier har hämtats. Arbetets 

teorianknytning bygger till stor del på vetenskapliga artiklar med hög aktualitet, genom 

vilka vi har tagit del av forskning och trender inom de aktuella områdena. Mats 

Abrahamsson, professor i logistik vid Linköpings universitet, står bakom en stor del av 

forskningsmaterialet kring logistik vilket huvudsakligen är relaterat till distribution. 

Gällande området mätningar har vi hämtat en betydande del av informationen från 

kompendiet ”Att mäta i logistikprocessen” författat av Mats Johansson, Chalmers och 
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Anders Dahlborg, Logistema AB. Vetenskapliga artiklar, skrivna av Stefan Tangens, 

doktorand inom industriell produktion på KTH, har utgjort en stor del av 

forskningsmaterialet. Dessutom har skrifter av Aronsson et al. använts för att få en 

grundlig uppfattning av området mätningar. Viss data har inhämtas via Internet, främst 

gällande definitioner av olika begrepp inom logistik och mätningar. 

 

3.4 Fallstudie 

Vårt empiriska tillvägagångssätt bygger till viss del på en modell av Johansson & 

Dahlborg (1999), se figur 3 i den teoretiska referensramen. Enligt modellen har vi kartlagt 

aktuella verksamheter och identifierat på verksamheten ställda krav och förväntningar. Vi 

har identifierat och balanserat mätområden i verksamheten för att därefter definiera 

mätetal. Därefter framkommer vi med rekommendationer om ett mätsystem för den 

studerade verksamheten.  

 

Det empiriska arbetet bygger i huvudsak på studier av Sandvik Materials Technologys 

distributionsverksamhet med fokus på mätningar. En mindre del utgörs av studier av 

Sandvik Toolings distributionsverksamhet med samma fokus. Detta kan ses som 

fallstudier, vilket av Remenyi et al. (2002) definieras som en empirisk granskning för att 

undersöka samtida företeelser i det verkliga livet. Syftet med fallstudier är att skapa en 

helhetsbild genom noggranna undersökningar av praktiska exempel.  

 

Vi har under fallstudien insamlat primärdata, vilket är data som inte funnits tillgänglig 

sedan tidigare och som samlas in för första gången för ett enskilt projekt (Dahmström, 

1996). Insamlingen har främst skett genom skriftliga och muntliga intervjuer, 

observationer samt genom de studerade företagens informationssystem. Dessa 

insamlingsstrategier har valts eftersom vi tror att de enkelt kan ge en inblick i 

verksamheter och processer samt ge en god helhetsbild. Detta empiriska underlag ligger 

till grund för den senare analysen och uppfyllandet av rapportens syfte och 

frågeställningar. 
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3.4.1 Sandvik Materials Technology 

Sandvik Materials Technology är det huvudsakliga fallföretaget för denna studie och vad 

som härefter avses med benämningen fallföretag. Vi har studerat detta företags 

distributionsverksamhet som består av två distributionscenter och två lokallager spridda i 

Europa. På grund av distributionsenheternas geografiska spridning har studien 

huvudsakligen baserats på enheten i Sandviken, vilken således utgör grunden för 

uppfyllandet av arbetets syfte. Det ges endast en enklare kartläggning av de övriga 

enheterna samt de mätetal som används. Tanken med den enkla kartläggningen är att den 

skall utgöra en grund för fortsatt arbete.  

 

3.4.2 Processjämförelser med Sandvik Tooling 

Vi valde undersöka hur Sandvik Tooling använder sig av mätningar i sin 

distributionsverksamhet med syfte att göra processjämförelser. Processjämförelser är ett 

strukturerat arbetssätt för att hitta förbättringsmöjligheter (Bergman & Klefsjö, 2001). 

Vår handledare på fallföretaget, samt högskolans handledare uppmuntrade till att studera 

Sandvik Tooling eftersom det är framgångsrikt företag som sägs ha ett väl utvecklat 

arbetssätt gällande både distribution och mätningar. 

 

Vi har muntligt intervjuat en processägare inom Sandvik Toolings 

distributionsverksamhet, hädanefter refererad till som processägaren. Vi har även 

skriftligen intervjuat en ledare för företagets europeiska distributionscenter i Holland. Vi 

har dessutom tagit del av internt material som processägaren tilldelat oss samt inhämtat 

information från företagets intranät. 

 

3.4.3 Intervjuer 

Skriftliga och muntliga intervjuer har som tidigare nämnts genomförts med aktörer inom 

Sandvik Materials Technology och Sandvik Tooling. Intervjuerna syftade huvudsakligen 

till att ge oss insikt i hur de båda företagens distributionsverksamheter arbetar med 

mätningar, klargöra vilka mätetal som används samt ta reda på vad respondenterna har för 

åsikter och uppfattningar om det undersökta området. Antalet personer som intervjuats 

muntligt uppgår till 21 stycken och tre personer intervjuades skriftligt.  
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Samtliga intervjuer har baserats på ett frågeformulär med fokus på mätningar och mätetal, 

se bilaga 1. Vi har noggrant formulerat och sammansatt frågor eftersom konstruktionen 

av frågor är en avgörande del för utfallet av en intervju (Cantzler, 1991). Vi anser att 

framställningen av frågeformuläret har varit särskilt viktig eftersom det legat till grund 

för en stor del av den empiriska datainsamlingen. Formulärets frågor har sin utgångspunkt 

i den teoretiska referensramen och utgör ett verktyg för kartläggning av nuläget hos de 

studerade distributionsverksamheterna. Frågorna syftar främst till att klargöra vilka 

mätetal som används, varför de används, hur mätningarna sker samt hur resultaten följs 

upp.  

 

3.4.3.1 Muntlig intervju 

Vi har använt oss av muntliga intervjuer där så har varit möjligt eftersom det gör det 

möjligt att samla in stora mängder data på en relativt kort tid. Vi har muntligen intervjuat 

åtta ledare för olika delar av fallföretagets distributionsverksamhet och tolv av deras 

medarbetare inom olika delar av verksamheten samt som tidigare nämnt en processägare 

inom Sandvik Tooling. 

 

Det finns olika sätt att tillämpa intervju som metod. Vi har valt en intervjuform som 

kallas semistrukturerad intervju, vilket innebär att det sker en relativt öppen diskussion 

kring utvalda ämnen. Detta leder till en flexibel intervju där respondenten har chans att 

tala fritt (Kvale, 1997). Vi har utgått ifrån det nämnda frågeformuläret men ändå givit 

utrymme för diskussion. En fördel med denna intervjuform är att det ges möjlighet att 

ställa olika typer av frågor och att intervjuerna kan tillåtas bli relativt omfattande (Lekvall 

& Wahlbin, 2001). Vi tror att intervjuer kan ge en nära relation till personerna, vilket gör 

det möjligt att få ta del av information som i annat fall inte skulle framkomma.  

 

3.4.3.2 Skriftlig intervju 

De skriftliga intervjuerna har genomförts med de personer vi under studiens gång inte 

haft möjlighet att träffa personligen. Vi har skriftligen intervjuat ledare för Sandvik 

Materials Technologys båda lokallager samt, som tidigare nämnt, en ledare för Sandvik 

Toolings distributionscenter i Holland.  

 

Efter att ha mottagit de skriftliga svaren har vi kunnat ställa kompletterande skriftliga 

följdfrågor. Vi tror att skriftligt ställda frågor lättare kan misstolkas och att risken för 

felaktiga svar därför är större jämfört med muntligt ställda frågor. Detta eftersom 
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misstolkade frågor vid en skriftlig intervju inte kan styras i rätt riktning lika effektivt som 

vid en muntlig intervju. De följdfrågor vi ställt har förhoppningsvis minskat risken för 

feltolkningar. 

 

3.4.4 Observationer 

Vi har på fallföretagets distributionsenhet i Sandviken observerat arbetssätt inom olika 

processer och närvarat vid olika möten för att få ytterligare uppfattning och information till 

kartläggningsarbetet. Vi har valt att använda oss av observationer eftersom de kan medföra 

att outtalad information som till exempel människors beteenden i olika situationer, 

informella rollfördelningar och organisationskulturer framkommer (Remenyi et al., 2002). 

 

3.5 Studiens vetenskaplighet 

I detta avsnitt diskuteras studiens vetenskaplighet i termer av reliabilitet, validitet samt 

generaliserbarhet. 

 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan vara ett utryck för studiens överensstämmelse med verkligheten (Patel & 

Davidsson 1991) och avser studiens korrekthet (Thurén, 1991). Intervju som metod 

innebär att information skall tolkas och bedömas, vilket kan medföra feltolkningar (Patel 

& Davidsson, 1991). Något som borde ha ökat studiens reliabilitet är att vi är två personer 

som båda har deltagit i och tillsammans tolkat samtliga intervjuer. Vi har valt att spela in 

de muntliga intervjuerna med personer i ledande ställning vilket ökar reliabiliteten 

ytterligare eftersom det ger möjlighet att lyssna igenom dessa intervjuer flera gånger för 

att minska risken för feltolkningar.  

 

Intervjuerna genomfördes i respondenternas vardagliga arbetsmiljö, med syfte att den 

omkringliggande intervjun inte skulle påverka intervjun. Som nämnt spelades vissa av 

intervjuerna in, men vi tror inte att detta haft någon större inverkan på respondenternas 

vilja att delge oss sina åsikter och tala fritt kring de aktuella ämnena.  

 

Vi valde att i förväg lämna eller skicka frågeformuläret till respondenterna för att ge dem 

möjlighet att förbereda sina svar. Respondenterna kan känna mer trygghet och säkerhet i 

sina intervjuroller om de får tillgång till frågorna innan intervjutillfället (Kvale 1997).  
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Under studiens gång har som nämnt 24 olika personer intervjuats. För att få en nyanserad 

bild av verksamheten har ett noggrant urval av respondenter gjorts, delvis utifrån 

personernas befattningar. På fallföretagets enhet i Sandviken har vi även strävat efter att 

fördela intervjuerna jämnt mellan verksamhetens olika delprocesser. Detta är faktorer 

som ytterligare höjer studiens reliabilitet.  

 

Några av de ledare och medarbetare som intervjuades rekommenderades av handledaren 

på fallföretaget. Detta kan ha medfört minskad reliabilitet om handledaren angett 

personer som exempelvis är mer positivt inställda till ämnet vilket skulle ha givit oss en 

snedvriden bild. Enligt vår uppfattning var syftet med rekommendationerna emellertid att 

hjälpa oss hitta personer med god kunskap om ämnet för studien. Reliabiliteten skulle ha 

kunnat ökas om medarbetarna valts slumpmässigt, men vi valde att delvis följa 

rekommendationerna för att kunna inhämta så mycket information som möjligt. 

 

3.5.2 Validitet 

Med validitet avses studiens grad av relevans (Thurén, 1991), det vill säga i vilken grad vi 

har undersökt det vi hade för avsikt att undersöka. Vi har haft för avsikt att undersöka vad 

som utmärker effektiv distributionsverksamhet samt att ta reda vilka huvudfaktorer som 

kan urskiljas hos ett effektivt mätsystem för distributionsverksamhet. Vi har även haft för 

avsikt att kartlägga delar av Sandvik Materials Technologys distributionsverksamhet 

utifrån ett fokus på mätetal.  

 

Vi tror att vår strävan efter att nå mångsidig teoretisk och empirisk information har ökat 

studiens validitet. Att studera ett område ur så många synvinklar som möjligt ökar en 

studies validitet (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi har valt att använda litteraturkällor från 

flera olika svenska och utländska författare, äldre litteratur samt aktuella 

forskningsartiklar, eftersom vi tror att detta underlättar för att undersöka vad vi har för 

avsikt att undersöka.  

 

I den empiriska studien har vi försökt öka validiteten genom att intervjua personer med 

olika roller inom fallföretaget för att nå mångsidig information. Vi tror att detta ökar 

möjligheterna att korrekt spegla det område vi har för avsikt att undersöka. Under 

studiens gång har vi även befunnit oss i den studerade verksamheten eftersom det ökar 

möjligheterna att systemet speglas på ett korrekt sätt (Arbnor & Bjerke, 1994). Detta har 

underlättat observationer, kommunikation, spontana diskussioner samt närvaro vid möten. 
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3.5.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att resultatet av ett arbete kan generaliseras på liknande 

situationer och att det inte är unikt för endast ett fall (Arbnor & Bjerke, 1994).  

 

Vi anser att de fyra element som identifierats som utmärkande för effektiv 

distributionsverksamhet inte är specifika för denna typ av verksamhet. Vi menar att dessa 

element omfattar övergripande och allmängiltiga områden som är essentiella även inom 

andra verksamheter än just distribution.  

 

De sju huvudfaktorer som vi identifierat som viktiga för ett effektivt mätsystem för 

distributionsverksamhet anser vi kunna tillämpas för mätsystem inom andra typer av 

verksamheter. Vi menar att dessa faktorer inte är specifika för distributionsverksamhet 

utan till stor del handlar om verksamhetens bidrag till organisationens vision och om 

mätsystemets anpassning till berörda aktörer.  

 

De mätetal som rekommenderas fallföretaget har sin grund i de fyra elementen för 

effektiv distributionsverksamhet och de sju huvudfaktorerna för ett effektivt mätsystem 

för distributionsverksamhet. De rekommenderade mätetalen menar vi därför ha goda 

möjligheter till generaliserbarhet för andra distributionsverksamheter med liknande 

processer. 
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4 Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel består av en kartläggning av den aktuella verksamheten. Först ges 
en kort företagsbeskrivning och därefter beskrivs de studerade 
distributionsenheterna. 
 

4.1 Företagsbeskrivning 

Sandvik AB är ett globalt företag som är verksamt i 130 länder och har en omsättning på 

cirka 66 miljarder kronor. Verksamheten är inriktad på produkter och lösningar med ett 

högt teknologiinnehåll. Koncernens verksamhet omfattar tre affärsområden inom vilka 

Sandvik AB har en världsledande ställning. De tre affärsområdena är Sandvik Tooling, 

Sandvik Mining and Construction och Sandvik Materials Technology. 

(Sandvik AB:s årsredovisning 2005)  

 

Denna rapport är delvis grundad på en studie gjord inom Sandvik Materials Technology 

och vi ger därför en översiktlig beskrivning av detta affärsområde nedan. 

 

4.1.1 Sandvik Materials Technology 

Sandvik Materials Technology är en ledande tillverkare av högt förädlade produkter i 

rostfria stål, speciallegeringar, metalliska och keramiska motståndsmaterial samt av 

processanläggningar och sorteringssystem. Affärsområdet har en omsättning på cirka 18 

miljarder kronor och är indelat i fem produktområden. Dessa områden är Rör, Band, 

Tråd, Kanthal och Processystem. (Sandvik AB:s årsredovisning 2005) 

 

Vi har studerat delar av Sandvik Materials Technology distributionsverksamhet och 

beskriver därför de delar som studien berör i följande avsnitt.  

 

4.1.1.1 Sandvik Materials Technologys distributionsverksamhet 

I slutet av år 2005 lanserades Sandvik Materials Technologys nya 

distributionsorganisation och i början av år 2006 tillsattes en ny distributionschef. 

Organisatoriskt lyftes distributionsverksamheten upp till en nivå direkt under 

affärsområdets VD från att tidigare ha befunnits sig på lägre nivå i organisationen. I 

dagsläget ligger distributionsverksamheten på samma organisatoriska nivå som 

exempelvis produktion och marknad. 
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Initialt inkluderar den nya organisationen Centrallagret i Sandviken och 

distributionscentret i Venlo, Holland. Dessa enheter skall fungera som lagerhotell vilket 

innebär att respektive produktenhet bestämmer vilka produkter som skall finnas i lager. 

Detta innebär att produktenheterna äger produkterna i lagret och ansvarar för 

lagerprodukternas lönsamhet och kapitalbindning. Distributionsorganisationen ansvarar 

för att driva lagerverksamheten på bästa sätt samt att sköta lagerstyrningen enligt 

överenskommelse med produktenheterna. Organisationen skall även ha goda kunskaper 

om kundernas beställningsmönster och kunna förmedla detta till produktenheterna. 

(Sandvik AB:s intranät) 

 

Enligt Sandvik Materials Technologys VD och distributionschef har 

distributionsverksamheten ingen uttalad långsiktig vision eller tydlig målbild. Arbetet 

med detta framtagande är högt prioriterat och beräknas pågå under sommaren och hösten 

2006. 

 

Enligt affärsområdets VD är distributionsaffärens övergripande syfte att leda till 

maximerad lönsamhet samt att stärka Sandviks varumärke. Detta skall åstadkommas 

genom att: 

 

 

• Bidra till ökad försäljning 

• Tillhandahålla ett attraktivt lagersortiment 

• Erbjuda en överlägsen kundservice av lagerprodukter 

• Köpa till lagerprodukter från externa leverantörer vid behov 

 

 

I detta sammanhang menar affärsområdets VD att det krävs effektiva lager tidsmässigt 

nära kunderna för att kunna leverera små kvantiteter av standardiserade produkter med 

rimlig leveranstid (Sandvik AB:s intranät). Vidare i arbetet kommer ovanstående punkter 

att refereras till som strategiska mål. 

 

Den fysiska strukturen för Sandvik Materials Technologys distributionsverksamhet består 

i Europa av två distributionscenter och två lokallager. Distributionscentret i Sverige är 

placerat i nära anslutning till produktionen i Sandviken, centret i Holland ligger i Venlo. 

Lokallagren är belägna i Milano, Italien och Halesowen, England. 
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Gällande enheterna i Sandviken och Venlo fördelas de kostnader som uppstår på de 

produktbolag som nyttjar lagerverksamheten. Produktbolagen ansvarar för 

lagerstyrningen i Sandviken medan ansvaret för lagerstyrningen i Venlo ligger hos själva 

enheten. De fysiska lagren för dessa enheter ägs direkt av Sandvik Materials Technology. 

Lokallagren i Milano och Halesowen ägs av de lokala säljbolagen och samtliga kostnader 

som uppstår läggs på dessa säljbolag. Det är säljbolagen som ansvarar för lagerstyrningen 

hos dessa enheter. 

 

Distributionscentret i Sandviken skall försörja kunder i norra Europa och ansvara för 

lagerpåfyllnad i Sandvik Material Technologys övriga lager i Europa, USA och Asien. 

Distributionscentret i Venlo skall försörja kunder i Mellan- och Sydeuropa och 

lokallagren försörjer italienska respektive brittiska kunder (Sandvik AB:s intranät). Enligt 

en aktör på avdelningen för distributionsutveckling fyller de två senare lagren en särskild 

funktion då de lagerför produkter specifika för de lokala marknaderna.  

 

Rollfördelningen mellan organisationens distributionscenter är i dagsläget inte 

fullständigt klarlagd. En prioriterat uppdrag för den nytillsatte distributionschefen är 

därför att se över relationerna mellan verksamhetens europeiska enheter, vilket även 

inkluderar de lokala lagren i England och Italien (Sandvik AB:s intranät). 

 

4.1.1.2 Processen Order to Delivery 

För distributionsverksamheten har en ledningsgrupp bestående av affärsområdets VD, 

distributionschefen, platscheferna för de båda distributionscentren samt aktörer på 

avdelningen distributionsutveckling, upprättats. Gruppen har utarbetat en gemensam 

processbeskrivning som är representativ för verksamhetens fyra europeiska 

distributionsenheter. Distributionsverksamheten beskrivs som en del i processen Order to 

Delivery, där de delprocesser som ingår i distributionsverksamheten har grön färg, se 

figur 4.  
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Figur 4 Beskrivning av processen Order to Delivery (Internt material).  
 

 

 

Processen Order to Delivery börjar genom att order från kund eller säljbolag mottas och 

registreras. Om den efterfrågade produkten finns i lager ges ett ordererkännande till 

orderläggaren. Om produkten inte finns i lager skickas en produktionsorder eller 

inköpsorder till motsvarande enheter.  

 

Då produkten anländer till någon av distributionsverksamhetens enheter upptas den 

antingen av delprocessen Split point eller av delprocessen Lagerhantering beroende på 

produkttyp. Delprocessen Split point innebär att produkten mottas och lagerförs i väntan 

på lastning. I delprocessen Lagerhantering kan produkten ytterligare förädlas och packas 

innan även de lagras i väntan på lastning. De båda delprocesserna genererar en packnota 

som innebär att delprocessen Skeppningsplanering kan starta.  
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Delprocessen Skeppningsplanering ansvarar för bokning av lastbärare och transport samt 

administrerar de dokument som krävs för materialets avsändning. Delprocessen 

Utlastning kan därefter ta vid och produkten kan avsändas från enheten genom 

delprocessen Transport. Produkten transporteras antingen direkt till kund eller till en lokal 

split point i väntan på ytterligare transport. Processen Order to Delivery avslutas då 

kunden mottar produkten. 

 

4.2 DC Sandviken 

Som tidigare nämnt skall DC Sandviken försörja norra Europa med standardprodukterna 

Rör och Stång. Förutom att distributionscentret agerar lagerhotell, ansvarar det även för 

utskeppning av produktområdena Band och Tråds produkter.  

 

Vi har i beskrivningen av DC Sandvikens verksamhet utgått från de delprocesser som 

identifierats under kartläggningsarbetet, se figur 5. Vi har valt att sammanföra de i 

processbeskrivningen definierade delprocesserna Warehouse handling och Split point till 

en delprocess som vi benämner Utlastning. Detta eftersom vi anser att nämnda 

delprocesser i detta sammanhang sammanfaller och deras ingående aktiviteter sköts av 

samma aktörer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Schematisk bild över distributionsverksamheten (Egen bearbetning, 2006). 
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4.2.1 Lagerhantering 

Delprocessen Lagerhantering syftar till att hantera och ytterligare förädla det material 

som flödar genom Centrallagret samt att göra materialet tillgängligt för lastning. Sett till 

lagret och dess anslutande delar kan tre olika aktiviteter identifieras; Inlagring av 

material i Centrallagret, Kapning av material från Centrallagret samt Packning av 

material från Centrallagret.  

 

Ungefär 30 procent av allt material som skeppas ut från DC Sandviken går genom 

Centrallagret, resterande 70 procent ankommer utlastningshallen direkt från 

produktionsenheterna. Detta material lagerplaceras i utlastningshallen i väntan på 

avsändning. Detta arbete utförs av aktörer i delprocessen Utlastning och beskrivs därför 

närmare i motsvarande avsnitt nedan.  

 

4.2.1.1 Mätetal 

De mätetal som används i Centrallagrets verksamhet är leveransprecision och kostnad per 

hanterad viktenhet.  

 

Mätetalet leveransprecision används för att mäta verksamhetens kapacitet att leverera 

material till Centrallagrets kunder enligt planering. I Centrallagret definieras 

leveransprecision som: 

 

 

 

 

Kostnad per hanterad viktenhet används för att kunna mäta lagerverksamhetens interna 

effektivitet. Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

Andel order som har levererats i tid 

Totalt antal order 

Total kostnad i kronor 

Hanterad totalvikt i kilo 
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4.2.1.2 Mätetalens bakgrund 

Mätetalen har använts sedan Centrallagret uppfördes för mer än tio år sedan. Enligt en 

ledare i delprocessen Lagerhantering har det under åren skett mycket detaljerade 

mätningar, till exempel produktivitet per packarbord. Enligt ledaren har detta frångåtts 

eftersom det inte ansågs nödvändigt att kontinuerligt mäta med så hög detaljeringsnivå. 

Snarare genererades onödigt arbete och risk för suboptimeringar, vilket ledde till att mer 

övergripande mätetal arbetades fram enligt ledaren.  

 

4.2.1.3 Aktörernas medvetenhet och åsikter om mätetalen 

Medvetenheten om vilka mätetal som används i delprocessen varierar bland 

medarbetarna, men de flesta tycks veta att mätetalet leveransprecision används. Den 

allmänna uppfattningen bland aktörerna tycks dock vara att det är relevant att mäta 

leveransprecision eftersom de anser att det för lagerverksamheten är centralt att 

materialförsörja kunderna inom utlovad tid.  

 

Viktiga anledningar till att just de aktuella mätetalen används är enligt en ledare i 

delprocessen att de är lättförståeliga samt att mätningarna är lätta att utföra då nödvändig 

mätdata enkelt kan hämtas ur företagets datasystem. Bland medarbetarna tros 

anledningarna till användandet av mätetalen vara säkerställande av verksamhetens 

prestation och för kontroll av lämplig storlek på personalstyrkan.  

 

De aktuella mätetalen tros vara relativt vanliga för lagerverksamhet i allmänhet och inga 

förslag på andra, mer lämpliga, mätetal har framförts. 

 

4.2.1.4 Arbete med mätetalen 

Mätetalet leveransprecision sammanställs varje vecka medan mätetalet kostnad per 

hanterad viktenhet sammanställs varje månad. För det förstnämnda mätetalet hämtas 

erforderlig data ur Centrallagrets datasystem, WAX. För det senare mätetalet hämtas data 

över den hanterade materialmängden ur WAX medan de genererade kostnaderna hämtas 

ur företagets affärssystem, SAP. 

 

Det finns mål för uppsatta för de båda mätetalen. Gällande mätetalet leveransprecision är 

målsättningen 99 procent och i dagsläget uppfyller delprocessen denna nivå. För 

mätetalet kostnad per hanterad viktenhet är målet 1,21 kronor/kilo och i dagsläget har 

processen en ungefärlig kostnad på 0,87 kronor/kilo. (Internt material) 
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Det finns en ledningsgrupp som på en relativt övergripande nivå analyserar och följer upp 

delprocessens resultat en gång per månad. Om problem har uppstått någonstans i 

lagerverksamheten bryts de övergripande mätetalen ned och mer detaljerade mätningar 

utförs för att hitta orsaker till problemen. Om exempelvis leveransprecisionen försämras 

under en period hämtas ytterligare information ur systemet som kan tänkas förklara 

orsaken till försämringen till exempel sjukfrånvaro. 

 

Varje vecka träffas ledare och medarbetare i delprocessen Lagerhantering för genomgång 

av mätetalens resultat samt utredande av bakomliggande orsaker till eventuella problem. 

Enligt en ledare i delprocessen ges det vid dessa möten möjlighet till förslag på åtgärder 

och förbättringsmöjligheter från medarbetarnas sida. Bland vissa medarbetare anses dock 

analys- och utvärderingsarbetet kring mätetalen främst ligga på arbetsledningen och de 

möten som hålls ses mer som en genomgång av verksamhetens prestation. Enligt en del 

medarbetare är mötena egentligen inte nödvändiga eftersom de själva har tillgång till 

uppdaterad information i datasystemen. 

 

Det råder något delade meningar bland medarbetarna huruvida de själva bör vara 

engagerade och delaktiga framtagande av nya mätetal. Ett argument som framfördes för 

hög grad av delaktighet är att det förbättrar möjligheterna att undvika felaktiga och 

kostsamma ledningsbeslut.  

 

Enligt en ledare i delprocessen har arbetsledningen på senare tid strävat efter att skapa en 

situation där medarbetarna i större utsträckning styr sitt eget arbete och i högre grad 

påverkar mätetalens utfall. Enligt både ledare och medarbetare har detta arbetssätt 

medfört att medarbetarna tar mer ansvar för de egna arbetsuppgifterna samtidigt som 

arbetsledningen har en mer vägledande funktion. Enligt ledaren har detta arbetssätt syftat 

till att skapa mer delaktighet och engagemang bland medarbetarna.  

 

4.2.1.5 Mätetalens påverkbarhet 

Enligt mätetalen håller delprocessen Lagerhantering i nuläget en leveransprecision på  

99 – 100 procent. Tidigare låg precisionen oftast mellan 50 – 70 procent vilket enligt en 

ledare i delprocessen till stor del berodde på att planeringen skedde mot en oändlig 

hanteringskapacitet i lagret. Enligt både ledare och medarbetare har prestationen kunnat 

förbättras genom införandet av en kapacitetsgräns för inkommande order. Detta har 

medfört större möjligheter att upprätta en hållbar planering vilket har förbättrat 
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arbetssituationen och effektiviserat arbetet. När inkommande order når maxgränsen 

meddelas aktuella slutkunder att leverans kan ske först när förskjutningen beräknas vara 

klar. Enligt delprocessens aktörer handlar förseningen oftast om någon dags förskjutning. 

Ledare och medarbetare tycks inte tro att dessa mindre förseningar medför att kunderna 

påverkas negativt i någon större utsträckning då leverans kan ske på meddelat datum.  

 

Enligt en ledare i delprocessen består den totala kostnaden till stor del av fasta kostnader 

såsom anläggningskostnader och personalkostnader. Enligt ledaren blir verksamhetens 

viktmässiga omsättning därmed viktig för resultatet av mätetalet kostnad per hanterad 

viktenhet.  

 

Enligt samma ledare är mätetalet leveransprecision direkt påverkbart av medarbetarna i 

delprocessen då deras arbete är avgörande för en orders färdigställande inom tidsramen. 

En del av medarbetarna anser att de har relativt stora möjligheter att påverka mätetalens 

utfall eftersom de ganska självständigt planerar arbetsupplägget. Andra menar att de 

oberoende av mätningarna utför sina arbetsuppgifter enligt inkommande order. 

 

Ledare och medarbetare verkar vara överens om att lagerverksamhetens prestation mot 

kund till stor del beror på tillgången på efterfrågat material i lagret och att detta inte är 

något de kan påverka. Ansvaret för lagerstyrningen ligger på produktionsenheterna vilket 

medför att medarbetarna endast kan påverka lagernivåerna genom att mer eller mindre 

effektivt utföra inkommande order för inkörning av material i Centrallagret.  

 

I dagsläget är lagernivåerna generellt mycket låga och det råder lagerbrist på en stor del 

av de standardprodukter som ständigt bör finnas i lager. Det medför att det material som 

kunderna efterfrågar ibland inte kan levereras direkt utan måste inväntas från 

produktionen. Vid sådana situationer måste kunden överväga om det givna 

leveransdatumet kan accepteras eller ej. Fördröjningarna tros orsaka att kunder inte 

fortsätter vända sig till Centrallagret vid framtida efterfrågningar.  

 

Mätetalet kostnad per hanterad viktenhet är endast i viss mån påverkbart av medarbetarna 

enligt en av ledarna i delprocessen. Detta eftersom de inte kan påverka de fasta 

kostnaderna eller orderingången. De kan dock påverka sin egen prestation genom att med 

viss effektivitet färdigställa de order som inkommer.  
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4.2.2 Skeppningsplanering 

Syftet med delprocessen Skeppningsplanering är att boka transporter för det material som 

skall skeppas och planera så att lastbärare finns tillgängliga. Dessutom skall de dokument 

som krävs för skeppningen sammanställas och skickas. Tre olika aktiviteter har 

identifierats; Bokning av lastbärare, Skeppningsplanering samt Avgångsbekräftelse och 

fakturering.  

 

4.2.2.1 Mätetal 

De mätetal som används är leveransprecision – DDC, leveransprecision – översjö, antal 

kortskeppningar, administrationstid – DDC, administrationstid – översjö samt totala 

kostnader. 

 

Leveransprecision – DDC definieras som: 

 

 

 

 

 

Leveransprecision – översjö definieras som: 

 

 

 

 

 

Antal kortskeppningar definieras som: 

 

 

 

 

 

Antal skeppningar per mantimme definieras som: 

 

 

 

 

Antal packnotapositioner DDC innan deadline 

Totalt antal sändningar DDC 

Antal packnotapositioner översjö innan deadline 

Totalt antal sändningar översjö 

Antal kolli som enligt skeppningsinstruktionen skall finnas en sändning men som saknas 

Totalt antal utförda skeppningar 

Totalt antal inregistrerade timmar 
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Administrationstid – DDC definieras som: 

 

 

 

 

 

 

Administrationstid – översjö definieras som: 

 

 

 

 

 

Totala kostnader definieras som: 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Mätetalens bakgrund 

Mätetalen är relativt nya då de framtogs och började användas hösten 2005 i samband 

med en organisationsförändring. I likhet med delprocessen Lagerhantering har det för 

delprocessen Skeppningsplanering tidigare funnits ett stort antal mätetal. Enligt en ledare 

i delprocessen har det inte bedrivits något seriöst arbete med dessa eftersom antalet varit 

alltför stort och det inte funnits något klart fokus. Ledaren anser att det är viktigt att ha ett 

fåtal nedbrytbara mätetal och menar att detta har legat till grund för framtagandet av de 

mätetal som används i nuläget. En annan ledare anser att medarbetarna varit en del i 

framtagandet av de nya mätetalen genom att deras åsikter och målsättningar samlats in 

genom intervjuer. Detta arbetssätt användes för att hitta problem i det vardagliga arbetet.  

 

4.2.2.3 Arbete med mätetalen 

Data gällande bland annat antal skeppningar, tidpunkter för skeppningar i förhållande till 

deadlines och administrationstider inhämtas från en statistikdatabas kopplad till Sandship, 

kallad Sanshark. Data gällande antal arbetstimmar inhämtas från personalens tidssystem. 

Tid från att packnota gällande DDC är planerbar i Sandship till avslutad skeppning 

Tid från att packnota gällande översjö är planerbar i Sandship till avslutad skeppning 

 

Budget kontra verkligt utfall uttryckt i kronor 
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Mätningarna av antalet kortskeppningar bygger på manuell inrapportering som skall ske 

då en kortskeppning uppstår. Vissa av mätetalens resultat sammanställs en gång per vecka 

och vissa en gång per månad. 

 

Enligt en ledare bearbetas en viss del av de data som inhämtas från Sanshark manuellt för 

att ge en rättvisande bild av administrationsavdelningens prestation. De korrigeringar  

som utförs syftar till att rensa bort tidigare genererade förseningar som 

administrationspersonalen inte kan påverka. Efter korrigeringarna anses mätetalens 

resultat generellt sett överensstämma med verkligheten med undantag för mätetalet antal 

kortskeppningar. Enligt en ledare för delprocessen finns det i detta fall en osäkerhet i 

indata då den grundar sig i manuella inrapportering. 

 

Analys och utvärdering av mätetalens utfall sker huvudsakligen i en ledningsgrupp som 

under protokollförda möten diskuterar och beslutar om mätetalen. Syftet är att klarlägga 

eventuella problem och brister som i sin tur kan ligga till grund för förbättringsprojekt. I 

gruppen utses en ansvarig person för varje förbättringsprojekt som får till uppdrag att 

starta upp och driva projektet samt rapportera dess framskridande vid nästkommande 

möten. Ett vanligt arbetssätt som tillämpas är nedbrytning av de mer övergripande 

mätetalen till mer detaljerade mätetal för att hitta bakomliggande orsaker till ett 

identifierat problem. När problemet har åtgärdats avbryts de detaljerade mätningarna och 

de nedbrutna mätetalen återgår till att ingå i de mer övergripande mätetalen.  

 

En ledare framhåller att framtagandet av mätetal bör ske genom ledningsgruppen 

tillsammans med berörda medarbetare eftersom de sitter på specifik kunskap om 

processen.  

 

4.2.2.4 Aktörernas medvetenhet och åsikter om mätetalen 

Enligt en ledare i delprocessen används de aktuella mätetalen eftersom de anses mäta 

prestationen hos avdelningens personal på ett rättvisande sätt. En annan ledare i 

delprocessen anser att det är ett lämpligt sätt för att visa delprocessens leveransprecision 

och interna effektivitet. Samma ledare anser även att dessa mätetal behövs för att kunna 

styra verksamheten i rätt riktning. Medarbetarna verkar generellt sett känna till vilka 

mätetal som används. 
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4.2.2.5 Mätetalens påverkbarhet 

Tillfrågade ledare för delprocessen anser att de aktuella mätetalen är påverkbara av 

berörda aktörer. Det råder dock skilda uppfattningar bland medarbetarna gällande deras 

möjlighet att påverka mätetalens resultat. De flesta anser emellertid att det främst är 

externa faktorer som skapar villkor och förutsättningar för avdelningens möjligheter till 

hög prestation. Mätningarna och deras resultat tycks därför inte vara särskilt centrala i 

verksamheten utan mer uppfattas som ett obligatoriskt moment i de månadsmöten som 

hålls. Emellertid finns inga konkreta förbättringsförslag gällande mätetalens utformning, 

men vissa medarbetare anser att mätetalen skulle bli mer intressanta om de i större 

utsträckning skulle kunna påverkas av dem själva. 

 

Enligt en ledare för delprocessen har antal skeppningar per mantimme förbättrats radikalt 

det senaste året. En av anledningarna till det är att vissa felorsaker har gjorts tydliga. Ett 

vanligt fel som lyfts fram av ledaren är felaktiga packnotor som inkommer från 

avdelningen för orderadministration och detta fel har en stark påverkan på arbetet inom 

delprocessen Skeppningsplanering. En åtgärd som vidtagits för att förbättra detta område 

är att berörd personal inom avdelningen för orderadministration fått deltaga i en 

utbildning för att komma till rätta med felen. Det har även utformats standardmail med 

syfte att få nämnd personal att göra rätt från början. 

 

Gällande mätetalet antal skeppningar per mantimme menar en av medarbetarna att 

resultatet endast kan påverkas genom en minskning av personalstyrkan och att denna 

målsättning är felaktig och demoraliserande. 

 

Sett till problemet kortskeppningar anses det enligt en ledare finnas en stor 

förbättringspotential. 80 procent av de kortskeppningarna som uppstår orsakas inom den 

egna verksamheten.  

 

Enligt en ledare har ankomstprecisionen förbättrats sedan den börjat mätas. 

Förhoppningsvis kommer den att bli ännu bättre eftersom det upprättats ett möte med de 

speditörer som dirigerar trafiken till Sandvik. Syftet med mötet är att dessa personer skall 

få bättre inblick i centralutlastningens verksamhet. 

 

De medarbetare som innehar god kunskap om hur mätningarna utförs menar att de till 

viss del kan manipulera mätresultaten. Detta kan till exempel ske då den materialmängd 

som är planerad mot en avgång överstiger ordinarie lastbils lastkapacitet. I dessa 
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situationer bokas ytterligare en lastbil, vilket ibland sker på avgångsdagen. Oftast kan 

denna lastbil dock inte ankomma DCS samma dag men materialet som skall transporteras 

med denna kan ändå ges det ordinarie avgångsdatumet i datasystemet. 

 

Personalen inom delprocessen Skeppningsplanering prioriterar generellt sett material som 

går genom Centrallagret framför övrigt material. Anledningen till denna prioritering 

uppges delvis vara att statistik förs på det material som går genom Centrallagret medan 

det inte sker några mätningar för det andra materialet. Personalen tror att övriga 

produktbolagen är medvetna om detta samt att de bolagen har mindre kostsamma 

distributionsavtal på grund av de erhåller en lägre servicenivå. Detta påstående förnekas 

dock av en aktör på avdelningen för distributionsutveckling som inte tror att det finns 

några skillnader i de avtal som produktbolagen ingått med distributionsverksamheten.  

 

4.2.3 Utlastning 

Syftet med delprocessen Utlastning är dels att motta och placera material som ankommer 

direkt från produktionsenheterna. Dessutom syftar processen till att lasta färdigproducerat 

material i lastbärare och transportfordon. De aktiviteter som har identifierats är 

Mottagning av material direkt från produktionsenheterna, Lagerplacering av mottaget 

material direkt från produktionsenheterna samt lastning av material. 

 

4.2.3.1 Mätetal 

De mätetal som används är antal lastade kollin per mantimme och antal gjorda 

skeppningar per mantimme. 

 

Antal lastade kollin per mantimme och antal gjorda skeppningar per mantimme används 

för att mäta medarbetarnas produktivitet. Dessa mätetal definieras som: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal lastade kollin 

Totalt antal inregistrerade timmar 

Totalt antal utförda skeppningar 

Totalt antal inregistrerade timmar 
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Vad gäller aktiviteterna Mottagning av material direkt från produktionsenheterna och 

Lagerplacering av mottaget materialdirekt från produktionsenheterna sker i dagsläget 

inga mätningar. 

 

4.2.3.2 Mätetalens bakgrund 

Enligt en ledare i delprocessen framtogs mätetalen i samband med en 

organisationsförändring i mitten av januari år 2006. Enligt större delen av personalen i 

delprocessen har dessa mätetal alltid används och aldrig förändrats. En medarbetare tror 

att mätetalen lever kvar sedan de för flera år sedan framtogs i samband med införandet av 

ett rörligt lönebonussystem som nu är borttaget.  

 

4.2.3.3 Arbete med mätetalen 

Data gällande produktivitetsmåtten antal utförda skeppningar och antal lastade kollin 

inhämtas från en statistikdatabasen Sanshark. Data gällande antal arbetstimmar inhämtas 

från systemet för tidsrapportering.  

 

Mätningarnas resultat redovisas för medarbetarna på möten som hålls en gång i veckan. 

Analys och utvärdering av resultaten sker på de ledningsgruppsmöten som hålls en gång i 

månaden. Enligt flertalet medarbetare uppfattas dessa möten som ganska ointressanta och 

ses endast som en genomgång av resultat som de inte kan påverka fullt ut. En 

medarbetare upplever att åsikter och initiativ till analys inte tas på allvar och ignoreras. 

Ointresset kring mötena grundas även på att de mätningsresultat som redovisas inte direkt 

berör deras utlastningsavdelning. Några medarbetare anser att det istället skulle vara 

intressantare med enskilda möten för just deras arbetsområde. Det skulle ge möjlighet för 

diskussion av problem och problemlösning. Annars skulle åtgärdsdokument vara för varje 

arbetsområde vara ett annat alternativ. 

 

De flesta medarbetare delar uppfattningen att det är svårt att mäta lastning, eftersom ett 

flertal faktorer har påverkan på deras arbetsuppgifter. Ett exempel på en faktor är att 

ankomst av material från produktionsbolagen ibland sker för tidigt eller för sent. För tidig 

ankomst medför att centrala utlastningen ofrivilligt får tjäna som mellanlager vilket 

hindrar lastningspersonalens arbete samt orsakar onödigt materialhantering. För sen 

materialankomst skapar förseningar för lastningen. Flera medarbetare anser att det skulle 

vara av intresse att istället mäta något som ger bättre feedback och utvärdering av deras 

arbetsuppgifter. En traversarbetare framför att det skulle vara intressant att mäta 
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kvaliteten av hans arbete eftersom det skulle ge en bekräftelse om hur slutkunden 

uppfattar hans prestation. Han menar att ett exempel på det skulle kunna vara 

returnerande kollin men tror att det dock kan det vara missvisande på grund av att godset 

kan ha skadads under transporten. 

 

Det finns intresse hos vissa av medarbetarna i delprocessen att vara involverade i ett 

framtagande av nya mätetal. En medarbetare anser att en utveckling av mätsystemet bör 

bygga på ett samspråk mellan samtliga parter med påverkan på resultaten, annars kan 

resultatet bli ännu en ointressant stapel. En annan medarbetare anser att mötena angående 

mätetal i dagsläget endast är till för ledarens syfte att redovisa uppåt. Enligt 

medarbetarens tycke redovisas en massa staplar och diagram, men egentligen är det ingen 

som har koll på verksamheten. 

 

4.2.3.4 Mätetalens påverkbarhet 

En ledare i delprocessen anser att en brist med produktivitetsmåtten kolli per mantimme 

och antal skeppningar per mantimme är att sjukfrånvaron har stor inverkan på resultaten. 

En annan brist som påpekas gällande mätetalet kolli per mantimme är att det påverkas av 

att olika produkttyper i hög grad skiljer sig från varandra. De olika produkttyperna kräver 

varierande tid för lastning vilket kan skapa viss variation i resultatet. Ibland brister 

kommunikationen mellan personalen i delprocesserna Skeppningsadministration och 

Utlastning gällande lastbilars ankomst, vilket utgör ytterligare en inverkande faktor för 

lastningspersonalens produktivitet enligt en ledare. Då ett flertal externa faktorer påverkar 

produktivitetsmåttens resultat menar en ledare i delprocessen Utlastning att mätetalens 

reliabilitet är något diffus. Han menar att de relativt nya mätetalen ger dock en 

huvudsaklig bild av verksamheten och vilka trender som uppstår. 

 

Bland medarbetarna i delprocessen finns en allmän uppfattning om att deras 

arbetsprestationer mäts men det finns en osäkerhet om vilka de exakta mätetalen är. De 

flesta tycks resonera att de genomför sina arbetsuppgifter oberoende av mätetalen och att 

de inte kan påverka mätetalens resultat eftersom dessa styrs av orderingången. Något som 

påverkar medarbetarna negativt är transportfordon och andra lastbärare ankommer för 

sent. 
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4.2.4 Transport 

Syftet med transportprocessen är att transportera det material som skall skeppas till 

respektive destination. Avdelningen för transportupphandling ansvarar för uppköp av 

transporttjänster, upprättar fraktavtal med lämpliga speditörer samt koordinerar avtalen 

med andra Sandvikenheter. 

 

4.2.4.1 Mätetal 

De mätetal som används i anslutning till denna delprocess fraktkostnad per transporterad 

viktenhet samt ankomstprecision.  

 

Mätetalet fraktkostnad per transporterad viktenhet syftar till att få kännedom om de 

transportkostnader som uppstår samt fördelningen av dem. Det bryts ned till att gälla 

enskilda speditörer, destinationsländer och transportsätt. Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

 

Ankomstprecision mäts för att kunna kontrollera i vilken utsträckning bokade lastbilar 

anländer på utsatt tid. Resultaten används som underlag för att kunna påvisa speditörernas 

prestationer vid avtalsförhandlingar. Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

“Inom utsatt tid” definieras som 45 minuter före schemalagd tid till 10 minuter efter 

schemalagd tid. 

 

4.2.4.2 Mätetalens bakgrund 

I samband med uppbyggnaden av statistikdatabasen Sanshark för cirka tre år sedan 

påbörjades de mätningar som utförs i dagsläget gällande fraktkostnad per transporterad 

viktenhet. Tidigare användes ett liknande mätetal men mätningarnas utförande var mer att 

likna vid stickprov då de var omständiga och tidskrävande enligt en aktör. Genom 

Sanshark underlättades arbetet med datainsamling och analys vilket medförde att 

mätningarna började utföras på en regelbunden basis.  

Total transportkostnad i kronor 

Utlastad totalvikt i kilo 

Totalt antal lastbilar inom utsatt tid 

Totalt antal bokade lastbilar 
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4.2.4.3 Arbete med mätetalen 

Data gällande utlastat tonnage och transportkostnader per destination och speditör hämtas 

ur Sanshark. Aktörerna inom delprocessen Transport bearbetar mätetalets resultat genom 

att undersöka om någon kostnadsbild är avvikande eller att någon trend är kan 

identifieras. Avvikande resultat analyseras närmare genom att ytterligare relevant data 

hämtas ur Sanshark för att hitta bakomliggande orsaker. Datainsamling och 

sammanställning gällande ankomstprecision utförs helt manuellt av medarbetarna i 

delprocessen Skeppningsplanering och enhetens trafikkoordinator. 

 

Resultatet av mätetalet ankomstprecision används som underlag vid speditörskontakt och 

avtalsförhandlingar. Speditörerna kan därmed ges en tydlig redogörelse för hur väl de 

lyckats uppfylla sitt åtagande i avseendet ankomstprecision enligt aktörerna inom 

transportupphandling.  

 

4.2.4.4 Mätetalens påverkbarhet 

Enligt en av medarbetarna i delprocessen Transport är mätetalet fraktkostnad per 

transporterad viktenhet en bra värdemätare. En faktor som dock bör tas i beaktande då 

den påverkar transportkostnaden per viktenhet är vissa kunders särskilda krav på 

högfrekventa transporter med små volymer. Andra faktorer som bör beaktas vid 

utvärdering av mätetalets resultat är enligt en aktör det transporterade materialets 

egenskaper såsom densitet och längd. Två variabler som i relativ stor utsträckning 

påverkar den totala transportkostnaden är valutakurser och oljepris.  

 

Enligt en ledare för delprocessen har resultatet för mätetalet ankomstprecision förbättrats 

sedan mätningarna påbörjats. Orsaken till det tros vara att speditörerna sköter 

ankomsttiderna bättre då de uppmärksammats på att mätningar gällande deras prestation 

utförs. 

 

Den verkliga leveransprecision som kunden upplever anses i dagsläget vara svår att mäta 

enligt aktörer inom avdelningen för distributionsutveckling. Svårigheten anses ligga i att 

fastställa tidpunkten då materialet når kunden eftersom det i dagsläget inte finns något 

system för sådan rapportering. Det finns därför ingen möjlighet att upptäcka om 

transportförseningar uppstår vilket även medför att kunden inte kan meddelas vid 

eventuella problem. I dagsläget är situationen snarare den att kunden kontaktar 
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avdelningen för skeppningsadministration som först då uppmärksammas på att materialet 

inte nått kunden på utlovad tid.  

 

Ett önskemål om att kunna analysera transportavvikelser lyfts fram av en ledare för 

delprocessen. Ett hinder för detta är att total leveransprecision ej mäts i dagsläget. 

 

4.2.5 Sammanställning över mätetalen  

Nedan följer en sammanställning över de mätetal som i dagsläget används för DC 

Sandviken, se figur 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Sammanställning av mätetal som i dagsläget används för DC Sandviken        
(Egen bearbetning, 2006). 

 

 

Lagerhantering 

• Leveransprecision 

• Kostnad per hanterad viktenhet 

 

Skeppningsplanering 

• Leveransprecision – DDC 

• Leveransprecision – översjö  

• Antal kortskeppningar  

• Administrationstid – DDC  

• Administrationstid – översjö  

• Totala kostnader 

 

Utlastning 

• Antal lastade kollin per mantimme 

• Antal skeppningar per mantimme  

 

 

Transport 

• Fraktkostnad per transporterad viktenhet 

• Ankomstprecision  
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4.3 DC Venlo, lokallager Milano, lokallager Halesowen 

I detta avsnitt beskrivs delar av verksamheterna i DC Venlo, lokallagret Milano och 

lokallagret Halesowen. Avsnittet syftar huvudsakligen till att ge en övergripande bild om 

vilka mätetal som används inom dessa enheter.  

 

Vi tror emellertid att de olika kontaktpersonerna kan ha missuppfattat vad vi avser med 

begreppet mätetal. Vi upplever en viss skillnad i vad som kan kallas uttalade mätetal och 

kompletterande mätetal. Sett till de olika enheterna finns en stor variation i vad som 

uppges vara de mätetal som används. Även nivåerna hos de angivna mätetalen skiljer sig 

bland enheterna. Mätetalens definitioner som i nedanstående avsnitt presenteras kan ge en 

indikation om enheternas medvetenhet gällande mätningar. Följande beskrivning är tänkt 

att ge en rättvisande bild av verkligheten. 

 

4.3.1 DC Venlo 

Distributionscentret i Venlo, Holland, togs i drift år 2004. Enheten skall, som tidigare 

nämnt försörja kunder och distributörer i Mellan- och Sydeuropa med stång- och 

rörprodukter i standardutförande. Liksom för övriga distributionsenheter, ligger ansvaret 

för lagerstyrningen i DC Venlo hos respektive produktbolag. Genom att geografiskt 

befinna sig nära kunderna är tanken att genom korta transporttider stärka företagets 

marknadsposition enligt Sandvik Material Technologys VD. 

 

Konkurrensen med standardprodukter inom Europa anses vara ganska hård. Enligt en 

ledare i DC Sandviken konkurrerar DC Venlo med många distributörer som köper in bulk 

för att sedan sälja till mindre kunder. Tanken med DC Venlo var att de skulle ta över 

denna distributionsroll genom att sälja direkt till de mindre kunderna och korta av 

värdekedjan. Ledaren anser att den tanken ej uppfylldes eftersom distributörerna 

fortfarande har denna roll. 

 

Enligt samma ledare var en annan tanke med DC Venlo att ta över ett större geografiskt 

område än vad som övertagits i dagsläget. Centrallagrets skulle kunna hantera större 

volymer, men i nuläget är volymerna för små för att kunna försörja ett större område. DC 

Venlos geografiska placering möjliggör även bättre leveransmöjligheter inom Europa i 

jämförelse med DC Sandviken. 
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Enligt en ledare i DC Venlo överensstämmer enhetens distributionsverksamhet med den 

gemensamma processbeskrivningen, se figur 4. Lagerverksamheten i DC Venlo är dock, 

till skillnad från DC Sandviken, manuell. 

 

4.3.1.1 Mätetal 

Ledarna anser att det i dagsläget inte finns en komplett uppsättning mätetal eller ett 

fungerande mätsystem i verksamheten. Enligt ledarna är mätetalet klagomål från 

slutkunder det enda mätetal som i dagsläget används i DC Venlo. Mätetalet definieras 

som: 

 

 

 

 

Genom detta mätetals resultat anser enhetens ledare att distributionsverksamheten 

prestation delvis kan utvärderas. Utöver detta mätetal förs löpande statistik över till 

exempel antal skeppat tonnage och hanterade orderrader. 

 

4.3.1.2 Arbete med mätetalen 

Insamling av slutkundernas klagomål sker via försäljningsenheterna eftersom dessa har 

direktkontakt med kunderna. Mätningarna tros ge en relativt rättvisande bild över 

enhetens prestation men ledarna anar att det finns vissa brister i felrapporteringen. Vissa 

fel som kan lösas av kunden och fel som kan anses oväsentliga antas hamna utanför 

rapporteringen.  

 

De fel som inrapporteras delas in i följande fyra kategorier: lager, kvalitet, transport och 

undermålig service. Detta för att återföra problemen till den avdelning eller process som 

orsakat dem. 

 

En gång i månaden redovisar arbetsledningen de fel som inrapporterats för berörda 

medarbetare. Tillsammans diskuteras de fel som uppstått för att komma fram till vilka 

åtgärder som bör vidtas för att undvika ett felaktigt arbetssätt.  

 

Antal klagomål från slutkund 

Totalt antal orderrader 
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4.3.1.3 Mätetalens påverkbarhet 

Ledarna anser att enhetens avdelningschefer har goda möjligheter att påverka mätetalet 

klagomål från slutkunder genom att återföra klagomålen till medarbetarna och 

tillsammans med dem arbeta för att minska antalet fel.  

 

Även medarbetarna anses i relativt stor utsträckning kunna påverka resultatet av mätetalet 

klagomål från slutkunder, enligt ledarna. Medarbetarna mottar endast de klagomål som 

kan relateras till just deras avdelning eller process och anses därför ha stora möjligheter 

att förhindra att felet upprepas. 

 

4.3.1.4 Framtagande av mätetal 

I dagsläget arbetar Sandvik Materials Technologys distributionsenheter inte efter några 

gemensamma definitioner för ett flertal centrala begrepp, däribland begrepp kring 

mätningar och mätetal, enligt ledarna i DC Venlo. Ledarna anser att det är viktigt med 

gemensamma definitioner för att bland annat kunna genomföra mätningar på ett 

meningsfullt sätt. Ledarna anser att det bör påbörjas ett grundligt arbete för att komma 

överens om gemensamma definitioner för att underlätta standardiserade sätt att mäta. 

Definitionerna bör tydligt klargöras för att undvika att olika tolkningar av mätetalens 

resultat sker. Ledarna ser flera fördelar med gemensamma definitioner för insamlad 

mätdata. Bland annat möjliggörs intern processjämförelse och distributionsverksamhetens 

totala prestation kan summeras på ett rättvisande sätt. 

 

Ledarna påpekar att de data som skall ligga till grund för mätningarna måste vara pålitliga 

för att resultaten skall bli användbara. Dessutom bör data insamlas från samma system för 

att höja resultatens relevans mellan enheterna.  

 

Kontinuerlig god kommunikation med berörda medarbetare ger enligt ledarna en bra 

grund för framtagande av nya mätetal. Detta eftersom att det ger feedback av deras arbete 

som därefter kan bli en del av utvecklingen av nya mätetal. 

 

Ledarna anser att hela processen från order till leverans bör mätas för att kunna se 

distributionsprocessens prestation ur kundens synvinkel. Det blir i sammanhanget viktigt 

att klargöra delprocessernas relationer och inverkan på varandras prestationer enligt 

ledarna.  
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I detta sammanhang påpekar ledarna att kvaliteten hos inkommande order från 

försäljningsenheterna till distributionsenhetens datasystem önskas mätas i DC Venlo. 

Denna typ av mätning sker redan i DC Sandviken där inkommande order klassificeras 

som automatiska, semi-automatiska eller manuella, beroende på mängden manuellt arbete 

de kräver för att kunna behandlas av distributionsenheten. Ledarna menar att denna 

mätning skulle ge ett bra underlag för att tillsammans med försäljningsenheterna öka 

andelen order som inte kräver någon manuell korrigering. 

 

4.3.1.5 Sammanställning över mätetalen 

Nedan följer en sammanställning över de mätetal som i dagsläget används för DC Venlo, 

se figur 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Sammanställning av mätetal för DC Venlo (Egen bearbetning, 2006). 
 

 

 

4.3.2 Lokallagret Milano 

Syftet med lokallagret Milano är att underhålla den italienska marknaden med specifika 

produkter, samt samarbeta med de övriga distributionsenheterna vid behov. 

 

4.3.2.1 Mätetal 

De mätetal som används i lokallagret i Milanos verksamhet är ledtid, produktivitet och 

lageromsättningshastighet.  

 

 

DC Venlo 

 

• Klagomål från slutkunder 
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Mätetalet ledtid används enligt ledarna för att kunna mäta kundservicen och definieras 

som: 

 

 

 

 

 

Mätetalet produktivitet används enligt ledarna för att mäta lagerverksamhetens 

effektivitet: 

 

 

 

 

Ledarna anser att mätetalet lageromsättningshastighet är ett vedertaget sätt att mäta 

lagerverksamheten och definieras som:  

 

 

 

 

 

4.3.2.2 Arbete med mätetalen 

Mätetalen har använts sedan mer än tio år sedan och de framtogs av enhetens ledning med 

lagerchefens godkännande. Sett till mätetalen ledtid och produktivitet sker 

datainsamlingen manuellt. Enligt ledarna visualiserar dessa mätetal alla förändringar i 

distributionsflödet och lagerverksamheten. Mätetalet lageromsättningshastighet 

datainsamling sker automatiskt och analyseras varje kvartal av lagercheferna och 

försäljningscheferna. 

 

Trenden kring mätetalen ledtid och produktivitet är att de visar det bästa resultatet på tre 

till fem år och lageromsättningshastigheten har minskat dem senaste åren. 

 

Enligt ledarna finns det ett önskemål att mäta prestationen hos deras fraktföretag. 

 

Framtagandet av nya mätetal skall enligt ledarna vara en utvecklingsprocess som både 

medarbetare och försäljare ska delta i. I dagsläget får medarbetarna ta del av mätetalens 

resultat periodvis. 

Antal levererade orderrader innan deadline 

Planerat antal orderrader baserat på kundefterfrågan 

Antal levererade orderrader 

Totalt arbetade timmar 

Värde på levererat gods 

Genomsnittligt lagervärde 
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4.3.2.3 . Sammanställning över mätetalen  

Nedan följer en sammanställning över de mätetal som i dagsläget används för DC 

Milano, se figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Sammanställning av mätetal som i dagsläget används för lokallager Milano (Egen 
bearbetning, 2006). 

 

 

 

4.3.3 Lokallagret Halesowen 

Syftet med lokallagret Halesowen är att underhålla den brittiska marknaden med specifika 

produkter, samt samarbeta med de övriga distributionsenheterna vid behov. 

 

4.3.3.1 Mätetal 

Enligt en ledare i lokallager Halesowen används följande mätetal inom verksamheten: 

leveransprecision, lageromsättningshastighet, fraktkostnad per transporterad viktenhet, 

antal rapporterade felmeddelanden, antal avvikelser i lagret, antal hanterade order, 

totalkostnad för logistik och inkurans. 

 

 

Lokallager Milano 
 

• Ledtid 

• Produktivitet 

• Lageromsättningshastighet 
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Mätetalet leveransprecision definieras som: 

 

 

 

 

 

Mätetalet lageromsättningshastighet definieras som:  

 

 

 

 

 

Mätetalet fraktkostnad per transporterad viktenhet definieras som: 

 

 

 

 

 

Mätetalet antal rapporterade felmeddelanden definieras som: 

 

 

 

 

 

Mätetalet antal avvikelser i lagret definieras som: 

 

 

 

 

Mätetalet antal hanterade order definieras som: 

 

 

 

Andel packnotor levererade innan deadline 

Totalt antal packnotor 

Total fraktkostnad 

Total utlastad vikt i ton 

Värde för skeppat gods 

Lagrets kapitalbindning 

Packnotor med felmeddelande 

Totalt avsända packnotor 

Lagerjusteringar via orsakskoder i systemet 

Totalt antal hanterade packnotor 
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Mätetalet totalkostnad för logistik definieras som: 

 

 

 

 

Mätetalet inkurans definieras som: 

 

 

 

 

 

 

Enligt enhetens ledare används mätetalen eftersom distributionsverksamhetens aktörer 

kan påverka mätningarnas resultat. Dessutom anses de mäta distributionsverksamheten 

och dess delprocesser på ett lämpligt sätt.  

 

4.3.3.2 Arbete med mätetalen 

Mätetalen framtogs av lagrets ledning för ett flertal år sedan. Datainsamling sker genom 

system som Sopic och SAP. Data tas fram månadsvis och ledningen bearbetar och 

analyserar därefter det inkommande datamaterialet med hjälp av Microsoft Excel.  

 

När ett nytt datasystem introducerades förstod inte medarbetarna till en början systemets 

funktion och detta orsakade vissa problem för affärerna. På grund av detta skapades ett 

projektteam för att överblicka processer, mäta problemområden, introducera mål för 

mätetalen, belysa problemen och utbilda personal. Dessa åtgärder resulterade till en mer 

rättvisande bild av verkligheten, ökad prestation, produktivitet och effektivitet. 

 

Ledaren är positiv till mätetalen eftersom det hjälper de involverade att fokusera på de 

element som är av vikt för affärerna. Vid framtagande av nya mätetal anses både ledning 

och medarbetare tillsammans utveckla dessa för att skapa förstående och motiverande 

mätetal. Det är även viktigt att medarbetarna är deltagande för att kunna nå de strategiska 

målen. Ledningen använder informationsmöten och anslagstavlor för att förmedla 

resultaten. Ledaren anser att medarbetarna tillsammans med ledningen skall bli medveten 

uppstående problems orsaker för att kunna förbättra dessa brister. 

 

Total logistikkostnad 

Om någon lagerhändelse inte skett inom 12-24 månader minskas 

lagerprodukten med 50 procent. Om ingen lagerhändelse inte skett 

på 24 månader eller längre tas lagerprodukten bort helt. 
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4.3.3.3 Sammanställning över mätetalen  

Nedan följer en sammanställning över de mätetal som i dagsläget används för lokallager 

Halesowen, se figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Sammanställning av mätetal som i dagsläget används för lokallager Halesowen 
(Egen bearbetning, 2006). 

 

Lokallager Halesowen 
 

• Lageromsättningshastighet 

• Inkurans 

• Leveransprecision, 

• Fraktkostnad per transporterad viktenhet 

• Rapporterade felmeddelanden 

• Antal hanterade order 

• Totalkostnad för logistik 

• Antal avvikelser i lagret 
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5 Sandvik Tooling 

I detta kapitel kartläggs hur Sandvik Tooling använder sig av mätetal i sin 
distributionsverksamhet. 
 

Sandvik Tooling är en världsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för 

metallbearbetning samt av ämnen och komponenter i hårdmetall. Sandvik Tooling är det 

mest lönsamma affärsområdet inom Sandvik AB och har en omsättning på cirka 18 

miljarder kronor. (Sandvik AB:s årsredovisning 2005). 

 

5.1 Distributionsverksamheten 

Distributionsverksamheten inom Sandvik Tooling definieras som en delprocess i 

processen Order to Delivery, se figur 10.  

 

Processen Order to Delivery startar då en order inkommer från kund till delprocessen 

Order Entry. I denna delprocess sker bland annat orderregistrering, kontroll av 

produkttillgång, prissättning av ordern samt ordererkännande. Därefter följer 

delprocessen Order Management som bland annat kontrollerar delleveranser, koordinerar 

samleveranser och genererar eventuella produktionsorder. Detta skapar en order klar för 

avsändning och delprocessen Distribution tar vid. I denna process ingår aktiviteter som att 

plocka och packa produkter, skapa och skicka skeppningsdokument, avsända och 

transportera gods. Delprocessen Distribution och hela processen Order to Delivery 

avslutas då produkten når kund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 10  Processen Order to Delivery, Sandvik Tooling (Internt material). 
 

Distribution Order Entry Order Management 
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Order to Delivery 
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Distributionsverksamhetens fysiska struktur består av tre distributionscenter som försörjer 

Sandvik Toolings samtliga kunder i världen. Enheterna erbjuder lagerverksamhet, 

värdeadderade tjänster samt transportlösningar för företagets produkter. De tre enheterna 

är placerade i Holland, USA och Singapore. Visionen för distributionsverksamheten 

lyder:  

 

 

”To perform outstanding delivery service and quality to all Tooling 
customers at a competitive cost level” 

 

 

Visionen uppnås genom bland annat skalfördelar, avancerade IT-lösningar, väldefinierade 

processer och kraftfulla inköp av transporter. Distributionsverksamhetens ledning strävar 

efter att globalt koordinera processer och utveckling.  

 

5.1.1 Mätetal 

I detta avsnitt presenteras de mätetal som Sandvik Tooling använder på strategisk nivå 

samt på en av företagets enheter. Dessutom framkommer delar av det arbetssätt som 

företaget tillämpar gällande mätningar samt processägarens synsätt på distribution. 

 

5.1.1.1 Mätetal på strategisk nivå 

För att skapa en överlägsen distributionsverksamhet används på strategisk nivå följande 

tre mätetal: 

 

• Kvalitet 

• Service 

• Produktivitet  

 

 

Kvalitet innebär felfria och enligt order överensstämmande leveranser till slutkund. 

Mätetalet kvalitet definieras som: 

 

 

 

 

 

Rapporterade felleveranser eller andra fel i lagerverksamheten 

Totalt antal skeppade orderrader 
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Exempel på fel kan vara felaktiga packnotor, felaktig märkning eller bristfällig 

förpackning. Fokus ligger på noll fel, målsättningen för mätetalet är dock att det skall 

uppfylla kravet mindre än två fel på 10 000 orderrader. 

 

 

Service innebär strävan efter nöjda kunder och betyder att alla orders skall skeppas innan 

deadline. Mätetalet service definieras som: 

 

 

 

 

 

Målsättningen för mätetalet är 100 procent men 99,8 procent på årlig basis accepteras. 

 

 

Produktivitet innefattar kontroll över kostnader, resursplanering, effektiva IT-lösningar 

och effektiv utrustning. Mätetalet produktivitet definieras som: 

 

 

 

 

 

Totalt antal betalda arbetstimmar inkluderar distributionscentrats samtliga medarbetare. 

Målsättningen för mätetalet varierar mellan de olika distributionscentra beroende på deras 

olika förutsättningar, som till exempel automatiseringsgrad.  

 

Sandvik Tooling använder på strategisk nivå de tre nämnda mätetalen eftersom de anses 

avspegla vad som är viktigt för företagets distributionsprocess. Mätetalen är 

representativa för verksamheten och bygger tillsammans upp det organisationen strävar 

efter.  

 

Produktivitet är ett mätetal som används för att visa att resurserna används på rätt sätt, 

den interna effektiviteten. Service och kvalitet ger också interna effekter, men det mäts 

främst för att ge ökat värde för kunden. Det viktiga är att mätetalen verkligen visar det 

som är viktigt, annars finns det ingen nytta med det. 

 

Antal orderrader inkomna innan deadline och skeppade samma dag 

Totalt antal inkomna orderrader innan deadline 

Totalt antal skeppade orderrader 

Totalt antal betalda arbetstimmar 



 70

5.1.1.2 Mätetal på enhetsnivå 

Enligt en platschef används följande mätetal inom företagets europeiska 

distributionsenhet: 

 

• Produktivitet per anställd 

• Kvalitet per anställd 

• Orsaker till förseningar 

• Produktivitet för inkommande process 

• Produktivitet för plockning 

• Produktivitet för packning 

• Produktivitet för omlastning 

• Produktivitet för lastning 

• Produktivitet för påfyllning 

• Produktivitet för returer 

• Kvalitet per märke 

• Sjukfrånvaro 

• Dagar utan förseningar 

• Lagertillgänglighet 

 

 

5.1.2 Arbete med mätetalen 

Processägaren menar att det är viktigt att mätetalen generellt sett prioriteras enligt 

ordningen kvalitet, service och produktivitet. Om kraven för kvalitet inte är uppfyllda blir 

en hög servicegrad inte speciellt värdefull. Hög produktivitet bör fokuseras först efter att 

hög kvalitetsnivå och hög servicegrad uppnåtts för att enklare kunna fastställa en lämplig 

produktivitetsnivå. Processägaren påpekar emellertid att områden med störst 

förbättringspotential bör angripas i en löpande verksamhet.  

 

Processägaren anser att direkta jämförelser av nedbrutna mätetals resultat inte bör ske 

mellan olika enheter om deras förutsättningar inte är identiska. På strategisk nivå 

däremot, anser han att vissa jämförelser mellan enheters mätningsresultat mycket väl kan 

ske även om förutsättningarna inte är de samma. I Sandvik Toolings 

distributionsverksamhet sker direkt jämförelse gällande mätetalen kvalitet och service på 

strategisk nivå. Ledaren menar att det inte finns några egenskaper hos enheterna eller 
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externa omständigheter som kan anses inverka på dessa mått. Mätetalet produktivitet 

anses däremot i hög grad påverkas av distributionsenheternas förutsättningar såsom 

automatiseringsgrad och jämförelse mellan enheterna anses därför inte relevant. 

 

För de olika distributionsenheterna bryts de övergripande mätetalen ned och anpassas för 

de lokala verksamheterna. Ansvaret för vad som mäts hos respektive distributionsenhet 

överlåts till platscheferna. Processägaren vill signalera respekt och kräver ingen insyn 

eller rapportering av de nedbrutna mätetalens resultat. Det som rapporteras tillbaka 

centralt är endast de resultat som krävs för att sammanställa de tre övergripande 

mätetalen. 

 

Vid framtagande av mätetal, på både strategisk och nedbruten nivå, är en tydlig definition 

av vilka krav som ställs på den berörda delen av organisationen av största vikt enligt 

processägaren. Han menar att mätetalen bör utgå från organisationens vision och 

strategiska mål och därefter brytas ned för att bli hanterbara. För att kunna identifiera 

relevanta mätetal måste målsättningarna vara tydliga. 

 

Inom Sandvik Tooling används ett lagbaserat resultatbonussystem baserat på de tre 

övergripande mätetalen. Detta har enligt processägaren skapat ett positiv lagarbete och 

medarbetarna är medvetna om att de påverkar varandra. Detta har lett till större 

delaktighet och motivation till att förbättra sättet att arbeta. Möjlighet att återkoppla 

felaktigheter direkt till individer har medfört att medarbetarna kunnat påvisas felaktiga 

arbetssätt vilket underlättat förbättringsarbetet.  

 

Processägaren lyfter fram att respekt är ett nyckelord för att få en väl fungerande 

försörjningsverksamhet. Det måste finnas respekt genom hela organisationen, från 

individnivå till global nivå, för att skapa engagemang och motivation. Han menar att 

respekt byggs upp genom öppenhet, ärlighet och fasthet vilket kan åstadkommas med 

hjälp av mätetal och ett tydligt arbetssätt kring dem.  

 

Även ledarskap handlar om respekt enligt processägaren. Ansvaret för vad som mäts för 

respektive distributionscenter och hur enhaterna drivs överlåts helt till platscheferna 

enligt processägaren. Detta innebär att platscheferna skall analysera, definiera och 

genomföra förändringar som ger positiva effekter. I detta sammanhang ses mätningarna 

som bra verktyg för uppföljning enligt processägaren. 
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5.1.3 Distributionsstrategier och framtidsperspektiv 

Processägaren menar att Sandvik Tooling har en global logistik plattform i den mening att 

företaget besitter kapacitet att utnyttja sina tillgångar globalt. Styrningen sker centralt och 

distributionsverksamheten kan sägas fungera som en enhet gentemot kunderna. Detta då 

det interface som kunderna möter för bland annat orderläggning är detsamma oberoende 

av vilket distributionscentra som kommer att försörja ordern. Samtliga enheter använder 

sig av samma informationssystem vilket innebär att informationen har samma format. 

Produkterna ges global tillgänglighet vilket innebär att kunder vid lagerbrist försörjs från 

något av de övriga lagren. Dessa faktorer medför att företaget uppnår en hög strategisk 

flexibilitet enligt processägaren. 

 

Gällande ytterligare förbättring av Sandvik Toolings leveransservice menar 

processägaren att potential till detta ligger i distributionsorganisationens integration med 

leverantörer och kunder. Dessutom anser han att företaget ytterligare bör utnyttja sin 

mycket goda leveransservice som en konkurrensfördel då detta blir en allt mer värdefull 

egenskap på marknaden. 
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6 Analys av det studerade fallet 

I detta kapitel analyseras de mätetal som i dagsläget används inom DC 
Sandviken. Därefter ges förslag till mätetal för distributionsverksamheten som 
helhet. Slutligen lyfts ett antal förbättringsområden samt förbättringsförslag fram 
gällande DC Sandviken. 
 

6.1 Analys av mätetal 

Vi har i analysen av de mätetal som i nuläget används inom distributionsverksamheten 

valt att utgå ifrån fyra områden för mätning. Dessa är kvalitet, service, produktivitet och 

flexibilitet. Valet av dessa områden har baserats på de teoretiska och empiriska studier 

som genomförts.  

 

Visionspyramiden, som återfinns i den teoretiska referensramen, är en modell som kan 

användas för att definiera lämpliga mätetal kopplade till organisationens vision och 

strategiska mål. Enligt modellen är kundtillfredsställelse, flexibilitet och produktivitet 

grundläggande för att nå framgång på marknaden och lönsamhet vilket i sin tur ligger till 

grund för visionens uppfyllande. Vi menar att vårt val av områdena flexibilitet och 

produktivitet direkt finner stöd i Visionspyramiden som viktiga faktorer för att uppnå 

organisationens vision. 

 

Vårt val av flexibilitet finner även stöd hos Abrahamsson et al. (1998) som framhåller att 

hög grad av flexibilitet är en egenskap som blivit allt tydligare hos framgångsrika 

organisationer för att klara omgivningens osäkerhet och att detta medfört att även 

försörjningskedjans möjlighet till anpassning har blivit viktigare. Även Aronsson (2002) 

menar att flexibilitet är ett betydelsefullt element för att nå en konkurrenskraftig 

distributionsverksamhet på en föränderlig marknad. 

 

Den tredje faktorn för att uppnå visionen enligt Visionspyramiden är faktorn 

kundtillfredsställelse. Som underliggande faktorer för att uppnå kundtillfredsställelse 

återfinns i Visionspyramiden faktorerna kvalitet och leveransförmåga. Istället för att 

använda det vida begreppet kundtillfredsställelse har valt att använda begreppen kvalitet 

och service eftersom vi anser att dessa begrepp är tydligare och lättare att förstå. Även i 

de teoretiska definitionerna av logistik framgår att service är centralt för uppnå 

kundtillfredsställelse. Vi menar att begreppen kvalitet och service mer konkret beskriver 

vad som krävs för att uppnå kundtillfredsställelse.  
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Med bakgrund av ovanstående resonemang anser vi att de fyra områden vi har valt är 

högst relevanta för Sandvik Materials Technologys distributionsverksamhet. Detta 

eftersom verksamhetens övergripande syfte är att leda till maximerad lönsamhet och att 

stärka Sandviks varumärke. Detta övergripande syfte innehåller två delar som ligger i 

fokus, maximerad lönsamhet och ett starkare varumärke på marknaden. Vi menar att 

dessa delar har en tydlig koppling till Visionspyramidens faktorer marknad och lönsamhet 

som byggs upp av nämnda områden.  

 

Det kan nämnas att vi emellertid inte kunnat använda Visionspyramiden fullt ut eftersom 

den studerade distributionsverksamheten saknar en uttalad långsiktig vision och tydlig 

målbild. 

 

De val av områden vi gjort finner även stöd i den processjämförelse som genomförts av 

Sandvik Tooling. Vi anser att stödet har hög relevans eftersom företaget mycket 

framgångsrikt driver och styr sin distributionsverksamhet. De mätetal som Sandvik 

Tooling använder sig av på strategisk nivå för sin distributionsverksamhet utgår, som 

tidigare nämnt, ifrån områdena kvalitet, service och produktivitet. Till synes 

sammanfaller dessa med tre av de områden som vi valt att använda för analys.  

 

Vi har valt att inte analysera mätetalen enligt den uppdelning i fysiska och ekonomiska 

mätetal som återfinns i den teoretiska referensramen. Detta eftersom vi anser att mätetal 

definierade utifrån de fyra områdena kvalitet, service, produktivitet och flexibilitet 

tillsammans driver kostnader i sig och därmed gör uppdelningen i fysiska och 

ekonomiska mätetal onödig. 

 

I analysen av de mätetal som i dagsläget används i Sandvik Materials Technologys 

distributionsverksamhet har vi valt att huvudsakligen utvärdera mätetalen efter deras 

koppling till distributionsverksamhetens övergripande syfte, hur väl de kan påverkas av 

berörda aktörer, hur lättförståeliga de är samt om de underlättar intern och extern 

jämförelse. 

 

Efter analysen av mätetalen i de olika delprocessernas följer en sammanfattande bild över 

vilka mätetal som används i dagsläget. 
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6.1.1 Lagerhantering 

De mätetal som i nuläget används i delprocessen Lagerhantering är leveransprecision och 

kostnad per hanterad viktenhet. 

 

Leveransprecision 

Mätetalet leveransprecision kan kategoriseras som ett mått för service och vars syfte 

enligt Persson & Virum (1996) är att mäta tillförlitligheten i ledtiden. Leveransprecision i 

delprocessen Lagerhantering är en viktig del i verksamhetens totala leveransprecision. 

Således är mätetalet leveransprecision nära kopplat till distributionsaffärens övergripande 

syfte att stärka Sandvik som varumärke eftersom ett av de strategiska målen är att erbjuda 

överlägsen service av lagerprodukter.  

 

Mätetalet uppfattas av tillfrågade aktörer som relevant för verksamheten och 

delprocessens ledare menar att leveransprecision är ett allmänt vedertaget mätetal inom 

lagerverksamhet. Mätetalen kan enligt medarbetarna i hög grad påverkas av dem själva 

och det verkar finnas god förståelse för mätetalets syfte. Vi uppfattar mätetalet som 

påverkbart av aktörerna samt lättförståeligt vilket framhålls som nödvändiga egenskaper 

enligt ett flertal författare och tillfrågade ledare.  

 

Enligt både litteraturen och flertalet intervjuade ledare bör mätetalen möjliggöra interna 

och externa jämförelser. Även i detta avseende tror vi att mätetalet leveransprecision är 

lämpligt eftersom dess enkelhet medför att det kan tillämpas i liknande 

lagerverksamheter. 

 

Enligt ovanstående anser vi att mätetalet leveransprecision i fortsättningen bör användas 

för delprocessen Lagerhantering. 

 

Kostnad per hanterad viktenhet 

Mätetalet kostnad per hanterad viktenhet kan kategoriseras som en typ av 

produktivitetsmått då det mäter lagerverksamhetens kostnad i förhållande till uträttat 

arbete. Då distributionsaffärens övergripande syfte är att leda till maximerad lönsamhet 

anser vi att ett kostnadsmått är lämpligt för att mäta hur kostnadseffektivt verksamheten 

bedrivs. Bidraget till företagets lönsamhet ökar om kostnadseffektiviteten höjs samtidigt 

som kvalitets- och servicenivåerna bibehålls. 
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Enligt delprocessen Lagerhanterings ledare har de fasta kostnaderna och orderingången 

en stor inverkan på mätetalets utfall och dessvärre kan dessa faktorer inte påverkas av 

medarbetarna i delprocessen. Även medarbetarna upplever att de har en relativt låg grad 

av påverkan på mätetalets resultat men tror att det delvis kan förklaras av verksamhetens 

förutsättningar som kräver relativt kostsamma anläggningar. I detta avseende anser vi att 

mätetalet kostnad per hanterad viktenhet inte till fullo är optimalt.  

 

Vi menar dock att detta mätetal underlättar jämförelser med andra liknande verksamheter 

och andra enheter inom distributionsverksamheten eftersom dess indata, totala kostnader 

samt hanterad materialvikt, borde vara relativt enkelt att inhämta. För att ytterligare 

underlätta jämförelser kan ännu ett mått för produktivitet definieras. Genom att mäta antal 

mantimmar per hanterad viktenhet kan jämförelser ske utan hänsyn till eventuella 

skillnader i timlön samt anläggningskostnader. 

 

Trots att mätetalet kostnad per hanterad viktenhet i relativt liten utsträckning kan 

påverkas av berörda aktörer anser vi att mätetalet är ett lämpligt för viss jämförelse av 

produktivitet mellan olika enheter. Dock anser vi att det behövs kompletterande mått för 

mätning av produktivitet i delprocessen Lagerhantering. 

 

Sammanfattning 

Sett till sammansättningen av mätetal inom delprocessen Lagerhantering finns i nuläget 

mätetal inom områdena service och produktivitet, men inga mätetal inom områdena 

kvalitet och flexibilitet. 

 

6.1.2 Skeppningsplanering 

De mätetal som används i delprocessen Skeppningsplanering är  

leveransprecision – DDC, leveransprecision – översjö, antal kortskeppningar, 

administrationstid – DDC, administrationstid – översjö samt totala kostnader. 

 

Leveransprecision 

Mätetalen för leveransprecision kan kategoriseras som servicemått. De ligger, liksom 

motsvarande mätetal för delprocessen Lagerhantering, i linje med 

distributionsverksamhetens övergripande syfte.  

 

De flesta av medarbetarna i delprocessen Skeppningsplanering verkar anse att de kan 

påverka mätetalets utfall genom sitt arbete och mätetalet verkar uppfattas som 
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lättförståeligt. Vi tror att möjligheterna till jämförelse med andra liknande verksamheter 

är relativt goda eftersom leveransprecision som tidigare nämnt är ett allmänt vedertaget 

mätetal inom lagerverksamhet. Vi anser att mätetalet är lämpligt med tanke på att det 

mäter hur effektivt delprocessen bidrar till verksamhetens totala leveransprecision vilket i 

är avgörande för Sandvik Materials Technologies lönsamhet och rykte på marknaden.  

 

Sett till ovanstående anser vi att mätetalet leveransprecision bör användas även i 

fortsättningen för delprocessen Skeppningsplanering.  

 

Administrationstid 

Mätetalen administrationstid kan främst kategoriseras som mått på flexibilitet då de mäter 

ledtid genom delprocessen Skeppningsplanering. Vi tror att korta ledtider är en 

förutsättning för att kunna leverera utifrån kunders krav. Mätetalen administrationstid kan 

därför kopplas till det strategiska målet att erbjuda en överlägsen kundservice av 

lagerprodukter. Hög flexibilitet medför även att distributionsverksamheten mer effektivt 

kan anpassa sig efter kunders förändrade behov. Detta talar för att korta ledtider kan 

stärka varumärket Sandvik även på längre sikt.  

 

En av medarbetarna menar att mätetalen för administrationstid egentligen inte säger 

särskilt mycket eftersom tidsåtgången per skeppning till stor del beror på kundtyp och 

vilket geografiskt område kunden befinner sig i. I detta hänseende är mätetalet inte 

optimalt för till exempel jämförelse mellan olika enheter inom distributionsverksamheten 

om enheterna har stora skillnader i sina kundbaser. 

 

Ett syfte med mätningar är emellertid att identifiera problemområden och 

förbättringsmöjligheter. I detta hänseende anser vi att mätetalet administrationstid är 

lämpligt eftersom det kan skapa förutsättningar för att förkorta ledtiderna.  

 

Sett till ovanstående anser vi att mätetalet administrationstid bör användas även i 

fortsättningen för delprocessen Skeppningsplanering.  

 

Antal kortskeppningar 

Mätetalet kortskeppningar kan delvis kategoriseras som ett mått på kvalitet och delvis 

som ett mått på produktivitet. Andel kvalitetsfel kan enligt Andersson & Aronsson mätas 

för att uppskatta en distributionsverksamhets externa effektivitet. Mätetalet påverkar två 

områden eftersom en ofullständig skeppning utgör en felaktig leverans till kund samtidigt 

som kortskeppningarna medför extra arbete i distributionsverksamheten. Kortskeppningar 
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sänker kvalitetsnivån mot kund eftersom de skapar brister i leveranssäkerheten, som 

enligt Persson & Virum (1996) definieras som rätt produkt, i rätt mängd, i rätt kvalitet. 

Kortskeppningar försvårar för distributionsverksamheten att nå det strategiska målet att 

erbjuda överlägsen kundservice.  

 

Medarbetarna i delprocessen Skeppningsplanering anser att de delvis kan påverka antalet 

kortskeppningar som uppstår. De kan därför anses ha god medvetenhet om mätetalet och 

detta borde tala för att det är relativt lättförståeligt. Externa orsaker till att 

kortskeppningar uppstår är enligt delprocessens ledare och tillfrågade medarbetare de 

sena materialleveranserna till utlastningshallen från produktionsenheterna samt slarv från 

medarbetarna i delprocessen Utlastning. 

 

Vi anser att mätetalet kan användas för intern och extern jämförelse i ett mer 

övergripande sammanhang som ingående del i antal inrapporterade felaktigheter. 

Jämförelsen kan förhoppningsvis underlätta utredandet av felorsaker. 

 

Sett till ovanstående anser vi att mätetalet kortskeppningar bör ingå i ett mer 

övergripande mätetal för totalt antal inrapporterade felaktigheter. 

 

Totala kostnader kontra budget 

Mätetalet totala kostnader kontra budget kan kategoriseras som en typ av mått för 

produktivitet då det syftar till att kontrollera de kostnader som uppstår i verksamheten. 

Medarbetarna upplevs lägga mycket liten vikt vid detta mätetal, några av dem kände 

överhuvudtaget inte till att det används. I litteraturen framhålls vikten av att mätetalen är 

anpassade till användarna och att mätetalen har en lämplig detaljeringsnivå. Vi tror att 

mätetalet totala kostnader kontra budget ligger på en så hög nivå att det blir svårt för den 

enskilde medarbetaren att tydligt se hur denne kan påverka mätetalets utfall genom sitt 

arbete.  

 

Sett till ovanstående anser vi att mätetalet totala kostnader kontra budget i fortsättningen 

inte bör användas som ett uttalat mätetal för delprocessen Skeppningsplanering.  

 

Sammanfattning 

Sett till sammansättningen av mätetal inom delprocessen Skeppningsplanering finns i 

nuläget mätetal inom de samtliga områdena kvalitet, service, produktivitet och flexibilitet.  
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6.1.3 Utlastning 

De mätetal som används i delprocessen Utlastning är antal lastade kollin per mantimme 

och antal gjorda skeppningar per mantimme.  

 

Antal lastade kollin per mantimme och antal skeppningar per mantimme 

Mätetalen antal lastade kollin per mantimme och antal skeppningar per mantimme kan 

kategoriseras som produktivitetsmått. Detta då de syftar till att mäta utfört arbete i 

förhållande till tidsåtgången. Mätetalen visar delprocessens kostnadseffektivitet vilket vi 

anser är relevant med tanke på distributionsaffärens syfte att leda till maximerad 

lönsamhet hos företaget. 

 

Enligt litteraturen bör mätetal anpassas efter användarna för att dessa genom sitt arbete 

skall kunna påverka mätetalens utfall. Inom delprocessen Utlastning verkar tillfrågade 

medarbetare generellt sett anse att de inte kan påverka mätetalens utfall i särskilt stor 

utsträckning. Graden av sjukfrånvaro, varierande kollityper samt materialets 

tillgänglighet i utlastningshallen framhålls däremot som faktorer med relativt stor 

påverkan på mätetalens resultat. Även en tillfrågad ledare menar att mätetalens reliabilitet 

kan anses vara något diffus på grund av flertalet externa faktorer med stor inverkan på 

utfallet.  

 

Flera medarbetare menar dessutom att förutsättningarna för de olika lastningsställena 

skiljer sig åt men att arbetsgruppernas prestationer trots detta alltid utvärderas som en 

enhet. Det ointresse som tycks finnas bland flera av medarbetarna kring mätningarna kan 

troligtvis återföras till en känsla av de presenterade resultaten inte har kunnat påverkas i 

tillräckligt stor utsträckning samt att de inte ger någon relevant återkoppling till det egna 

arbetet. 

 

Gällande jämförelse anser vi att de använda produktivitetsmåtten är användbara. 

Produktivitet är enligt vår uppfattning ett centralt begrepp inom lagerverksamhet. Det kan 

därför vara intressant att använda dessa mätetal för att möjliggöra jämförelser med andra 

liknande verksamheter, både internt i distributionsverksamheten samt externt med andra 

företag. 

 

Enligt ovanstående anser vi att mätetalen antal lastade kollin per mantimme och antal 

skeppningar per mantimme bör omarbetas för att effektivt kunna bidra till att mäta 

distributionsverksamhetens interna effektivitet. 
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Sammanfattning 

Sett till sammansättningen av mätetal inom delprocessen Utlastning finns i nuläget 

mätetal inom området produktivitet men inga mätetal inom områdena kvalitet, service 

eller flexibilitet. 

 

6.1.4 Transport 

De mätetal som används i delprocessen Transport är kostnad per transporterad viktenhet 

samt ankomstprecision.  

 

Kostnad per transporterad viktenhet 

Mätetalet kostnad per transporterad viktenhet kan kategoriseras som ett 

produktivitetsmått. Detta kan sammankopplas med distributionsverksamhetens 

övergripande lönsamhetsmått, då det syftar till att mäta transporternas 

kostnadseffektivitet. Både en ledare och en medarbetare inom delprocessen anser att 

måttet är en god värdemätare, vilket tyder på användarna förstår mätetalet utan 

svårigheter.  

 

Som tidigare nämnt, i delprocessen Lagerhantering, anser vi att denna typ av 

kostnadsmått är lämpligt för jämförelser mellan distributionsenheterna. Mätetalet kan 

även brytas ner vid behov, vilket möjliggör mer detaljerade jämförelser. 

 

Sett till ovanstående anser vi att mätetalet kostnad per transporterad viktenhet bör 

användas även i fortsättningen i delprocessen Transport. 

 

Ankomstprecision kan kategoriseras som ett mått för service då det mäts för att kunna 

kontrollera i vilken utsträckning bokade lastbilar anländer på utsatt tid. Detta påverkar i 

sin tur delprocessens grad av leveransservice. Resultaten används som underlag för att 

kunna påvisa speditörernas prestationer vid avtalsförhandlingar. Mätetalets resultat har 

förbättrats sedan mätningarna påbörjades vilket tros bero på mätningarna i sig. Detta 

anser vi tala för fortsatt användning av mätetalet. Vi anser dock att mätetalet 

ankomstprecision inte bör vara ett uttalat mätetal eftersom det inte kan påverkas i särskilt 

stor utsträckning av medarbetarna i delprocesserna Skeppningsplanering och Utlastning 

som dock är de som dagligen kommer i kontakt med mätningen av det.  
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Sammanfattning 

Sett till sammansättningen av mätetal inom delprocessen Transport finns i nuläget mätetal 

inom områdena produktivitet och service men inga mätetal inom områdena kvalitet och 

flexibilitet.  

 

6.1.4.1 Sammanfattande över mätetal använda i dagsläget 

Nedan ges en sammanfattande bild över de mätetal som i dagsläget används inom de 

olika delprocesserna, se figur 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11  Sammanfattande bild över samtliga mätetal som används i dagsläget i de olika 
delprocesserna. (Egen bearbetning, 2006). 

 

 

 

Lagerhantering 

• Kvalitet:  

• Service: Leveransprecision 

• Produktivitet:  

Kostnad per hanterad viktenhet 

• Flexibilitet:  

 

Skeppningsplanering 

• Kvalitet: Antal kortskeppningar 

• Service: Leveransprecision – DDC 

                    Leveransprecision - Översjö 

• Produktivitet: Totala kostnader kontra budget 

• Flexibilitet: Administrationstid – DDC 

                 Administrationstid - Översjö 

 

Utlastning 

• Kvalitet:  

• Service:  

• Produktivitet:  

Antal lastade kolli per mantimme 

Antal gjorda skeppningar per mantimme 

• Flexibilitet:  

 

Transport 

• Kvalitet:  

• Service: Ankomstprecision 

• Produktivitet: Fraktkostnad per  

transporterad viktenhet 

• Flexibilitet:  
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6.2 Förslag till mätetal 

I detta avsnitt ges förslag till mätetal som skall bidra till en effektiv 
distributionsverksamhet. Förslagen baseras på den empiriska studie 
som genomförts samt på de teorier om logistik och mätningar som 
återfinns i den teoretiska referensramen. Förslag till mätetal ges dels 
på global nivå, enhetsnivå samt på nedbruten nivå för de olika 
delprocesserna. Efter förslagen till mätetal följer förslag till 
kompletterande mätningar. 

 

I litteraturen finns ingen generell mall för vilka mätetal som skall användas, utan 

mätetalens relevans varierar mellan verksamheter. Dock finns en mängd mätetal som 

olika författare förespråkar som lämpliga för mätning av distribution, en del av dessa 

återfinns i den teoretiska referensramen och har till viss del varit vägledande i vårt arbete. 

I litteraturen diskuteras även en mängd önskvärda egenskaper hos mätetal som generellt 

sett bör beaktas vid framtagandet. I arbetet med att ta fram förslag till mätetal för Sandvik 

Materials Technologys distributionsverksamhet har vi utgått ifrån de egenskaper vi anser 

vara viktigast för den aktuella verksamheten.  

 

Mätetal skall vara representativa för verksamheten och skall kunna användas för att styra 

verksamheten mot dess övergripande syfte. Sandvik Materials Technologys 

distributionsverksamhet syftar till att effektivt leverera produkter till kund för att bidra till 

maximerad lönsamhet och stärka Sandviks varumärke. Vi menar att 

distributionsverksamheten genom utomordentlig kvalitet, överlägsen service, hög 

produktivitet samt hög flexibilitet kommer att kunna uppfylla sina syften, alltså att enligt 

kundens krav effektivt leverera material på utlovad tidpunkt. 

 

För att underlätta styrning och utveckling av verksamheten i rätt riktning krävs ett 

mätsystem som kan förse verksamheten med den information som är nödvändig för att 

identifiera problemområden och höja effektiviteten. Mätsystemet bör även förse 

medarbetarna med den typ av information som krävs för helhetsförståelse, motivation och 

engagemang i sitt arbete. (Ljungberg, 1998) 

 

Kunder strävar efter att få rätt produkter till rätt kvalitet inom utlovad leveranstid. Att 

uppfylla denna strävan handlar om pålitlighet, men som distributör på dagens 

konkurrensutsatta marknad måste man även vara anpassningsbar och erbjuda lösningar 

som överträffar kundernas förväntningar. Utifrån detta har vi valt att basera våra förslag 

till mätetal på elementen kvalitet, service, produktivitet och flexibilitet eftersom vi anser 
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att de täcker in de vitala mätområdena som är en förutsättning för att bli en 

konkurrenskraftig distributionsverksamhet i längden. Den balans i sammansättningen av 

mätetal som förespråkas i litteraturen anser vi uppnås genom kombinationen av 

ovanstående element. 

 

I litteraturen framhålls att en begränsning av antalet mätetal är nödvändig för att 

tydliggöra vad som skall ligga i fokus. Under den empiriska undersökningen har vi fått 

ytterligare förståelse för vikten av ett litet antal mätetal för ett fokuserat arbete mot 

uppsatta mål. I den studerade litteraturen rekommenderas inget exakt antal, vi har endast 

utgått ifrån att antalet skall vara medvetet begränsat. 

 

Vi har även strävat efter en enkel sammansättning av mätetal som kan skapa förståelse 

hos samtliga berörda aktörer. Detta eftersom flertalet tidigare empiriska studier samt den 

egna empiriska fallstudien visar att mätetalens förankring i verksamheten beror på hur 

mätningarna kan förklaras, användas och förstås. 

 

För att berörda aktörer skall förstå syftet med systemet och dess användning bör de 

dessutom involveras i utformningsarbetet i ett tidigt skede. Vi tror att det i ett inledande 

skede är viktigt att skapa en grundläggande förståelse för hur de fyra områdena hänger 

ihop och hur de påverkar företagets lönsamhet. Det kan vara en bra utgångspunkt för att i 

efterhand förbättra och skräddarsy mätetalen efter behov i de specifika 

användningsområdena. Ett sådant stegvist arbetssätt, som bör pågå kontinuerligt, är något 

som även förespråkas inom litteraturen. 

 

De rekommendationer till mätetal som ges i de följande avsnitten anser vi vara giltiga för 

samtliga enheter inom distributionsverksamheten eftersom vi tidigare konstaterat att 

enheternas verksamheter är uppbyggda av samma delprocesser. 
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6.2.1 Förslag till mätetal på global nivå 

I nuläget finns ingen uppsättning av övergripande mätetal för distributionsverksamheten 

som helhet. Vi anser att det är viktigt för verksamhetens ledning att enkelt kunna 

presentera hur distributionsverksamheten presterar. Vi har därför valt att rekommendera 

ett antal mätetal på global nivå utifrån områdena kvalitet, service, produktivitet och 

flexibilitet. I avsnitten som följer ges närmare förklaring av de olika områdena samt de 

föreslagna mätetalen. Därefter ges en sammanfattande bild över samtliga föreslagna 

mätetal. 

 

6.2.1.1 Kvalitet 

Hög kvalitetsnivå inom distributionsverksamheten anser vi vara nödvändigt för att kunna 

uppfylla dess strategiska mål att bidra till ökad försäljning och att stärka Sandviks 

varumärke. Felfria leveranser leder till nöjda kunder, vilket stärker Sandviks varumärke 

på marknaden. Ett stärkt varumärke samt fortsatt felfria leveranser kan även bidra till 

ökad försäljning om allt fler kunder upplever Sandvik Materials Technology som en 

pålitlig leverantör.  

 

Hög kvalitet inom distributionsverksamheten påverkar även dess produktivitet då felfria 

leveranser inte skapar det extra arbete, onödiga kostnader och störningsmoment för 

personalen som felaktiga leveranser medför. 

 

Sandvik Tooling definierar mätetalet kvalitet som felfria och enligt order 

överensstämmande leveranser till kund. De mätetal som Andersson & Aronssons (1989) 

identifierat som mätetal lämpliga för mätning av extern effektivitet inom distribution, till 

exempel andel kvalitetsfel, andel kvantitetsfel och andel felleveranser, anser vi upptas av 

Sandvik Toolings mätetal kvalitet då det bygger på samtliga inrapporterade klagomål från 

slutkund. 

 

Utifrån ovanstående resonemang har vi valt att på global nivå inom området kvalitet 

rekommendera mätetalet andel fel. Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

Totalt antal fel 

Totalt antal levererade order 
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Syftet med mätetalet är att det skall visa total andel fel som distributionsverksamheten 

orsakat. Indata för totalt antal fel baseras på samtliga klagomål som ankommer från kund 

och skall fördelas på den del i försörjningskedjan som orsakat det som till exempel 

produktion eller distribution.  

 

6.2.1.2 Service 

I de teoretiska definitionerna av logistik framgår att service är centralt för uppnå 

kundtillfredsställelse. Vi anser att hög servicenivå inom distributionsverksamheten kan 

kopplas till det strategiska målet för Sandvik Materials Technologys 

distributionsverksamhet att erbjuda överlägsen kundservice av lagerprodukter.  

 

För Sandvik Tooling innebär mätetalet service strävan efter nöjda kunder och betyder att 

alla orders skall skeppas innan deadline. Andersson & Aronsson (1989) lyfter fram 

flertalet mätetal som anses vara lämpliga för mätning av extern effektivitet gentemot 

kund, ett av de mest vedertagna är leveransprecision och detta mätetal anser väl 

överensstämma med Sandvik Toolings mått för service.  

 

Enligt Visionspyramiden bygger faktorn leveransförmåga, som kan kopplas till 

leveransprecision, upp verksamhetens förmåga till kundtillfredsställelse. 

Leveransprecision tror vi även har stor inverkan på Sandvik Materials Technologys rykte 

på marknaden, framtida kundrelationer och därmed framtida lönsamhet. 

 

Utifrån ovanstående resonemang har vi på global nivå inom området service valt att 

rekommendera mätetalet leveransprecision. Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

 

Syftet med mätetalet är att det skall visa distributionsverksamhetens totala 

leveransprecision. Indata för leveransprecision baseras på att totalt antal levererade 

orderrader levererats innan deadline. Felorsaken till de orderrader som lämnat 

distributionsenheten efter deadline skall sedan kunna spåras. 

 

Totalt antal levererade orderrader innan deadline 

Totalt antal bekräftade orderrader 
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6.2.1.3 Produktivitet 

Enligt Visionspyramiden bygger faktorerna ledtid och kostnad tillsammans upp 

verksamhetens produktivitet. Därmed ligger fokus på att vara en kostnadseffektiv 

distributionsverksamhet med korta ledtider. Gällande Sandvik Materials Technologys 

distributionsverksamhet kan kostnadseffektivitet kopplas samman med verksamhetens 

övergripande syfte att maximera företagets lönsamhet. 

 

Inom Sandvik Tooling uppnås produktvitet genom kontroll över kostnader, 

resursplanering, effektiva IT-lösningar och effektiv utrustning. Mätetalet produktvitet 

definieras på strategisk nivå som totalt antal skeppade order i förhållande till totalt antal 

inregistrerade arbetstimmar. Några av de mätetal som Andersson & Aronssons (1989) 

lyfter fram som lämpliga för mätning av intern effektivitet, till exempel 

hanteringskostnad och transportkostnad, anser vi innefattas i Sandvik Toolings definition 

av produktivitet. 

 

Utifrån ovanstående resonemang har vi på global nivå inom området produktivitet valt att 

rekommendera mätetalet antal levererade orderrader per mantimme. Mätetalet definieras 

som: 

 

 

 

 

6.2.1.4 Flexibilitet:  

Enligt Abrahamsson et al (1998) har dagens ökade konkurrens medfört ökade krav på 

flexibilitet vid sidan av kraven på kostnadseffektivitet. Flexibilitet är även enligt 

litteraturen ett lämpligt prestandamått vid mätning av intern och extern effektivitet. 

 

Enligt Visionspyramiden baseras en verksamhets flexibilitet på faktorerna 

leveransförmåga och ledtid. Utifrån detta anser vi att distributionsverksamhetens 

strategiska mål att erbjuda en överlägsen kundservice av lagerprodukter även kan knytas 

an till flexibilitet. Strävan efter nöjda kunder och korta ledtider menar vi är 

förutsättningar för att kunna leverera utifrån kunders krav.  

 

Hög strategisk flexibilitet medför även att distributionsverksamheten effektivt kan 

anpassa sig efter förändringar i kunders behov. Vi menar därför att flexibilitet kan knytas 

till ett stärkande av varumärket Sandvik, på kort och på längre sikt.  

Totalt antal levererade orderrader 

Totalt antal inregistrerade arbetstimmar 
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Med bakgrund av detta menar vi att ett mått på distributionsverksamhetens ledtid är 

motiverat. Då ett syfte med mätningar är att hitta möjligheter till förbättringar skulle ett 

sådant mått skapa goda förutsättningar för att kunna korta verksamhetens ledtider. Utifrån 

ovanstående resonemang har vi på enhetsnivå inom området flexibilitet valt att 

rekommendera mätetalet ledtid. Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

Mätetalet skall mäta distributionsverksamhetens totala ledtid, från order till leverans. Det 

syftar till att hitta förbättringsmoment gällande ledtid inom distributionsverksamheten. 

Indata baseras på varje delprocess start av process till dess avslutning.  

 

6.2.1.5 Sammanfattande bild av förslag till mätetal på global nivå 

Nedan ges en sammanfattande bild över förslag till mätetal på global nivå, se figur 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12  Förslag till mätetal för distributionsverksamhen på global nivå (Egen 
bearbetning, 2006). 

 

 

Total tid från order till leverans 

 

Distributionsverksamheten 
 

• Kvalitet: Andel fel 
 

• Service: Leveransprecision 
 

• Produktivitet: Antal levererade orderrader per mantimme 
 

• Flexibilitet: Ledtid 

 



 88

6.2.2 Förslag till mätetal på enhetsnivå 

I nuläget finns ingen uppsättning av övergripande mätetal på enhetsnivå. Liksom för 

distributionsverksamheten som helhet, anser vi det vara viktigt att enkelt kunna 

presentera hur de olika enheterna presterar. Vi föreslår att de mätetal som används på 

global nivå även tillämpas på enhetsnivå, se figur 13. Närmare förklaringar av de 

föreslagna mätetalen återfinns således i föregående avsnitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Förslag till mätetal på enhetsnivå (Egen bearbetning, 2006). 
 

 

Distributionsenhet 
 

• Kvalitet: Andel fel 
 

• Service: Leveransprecision 
 

• Produktivitet: Antal orderrader per mantimme 
 

• Flexibilitet: Ledtid 
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6.2.3 Förslag till mätetal för de olika delprocesserna 

I detta avsnitt presenteras de mätetal som vi valt att rekommendera för de olika 

delprocesserna. I avsnitten som följer ges närmare förklaring av de föreslagna mätetalen. 

Därefter ges en sammanfattande bild över samtliga föreslagna mätetal. 

 

6.2.3.1 Delprocessen Lagerhantering 

Sett till sammansättningen av mätetal inom delprocessen Lagerhantering finns i nuläget 

mätetal inom områdena service och produktivitet men inga mätetal inom områdena 

kvalitet och flexibilitet.  

 

Kvalitet 

Vi anser att mätetalet andel fel är lämpligt för delprocessen Lagerhantering inom området 

kvalitet. Mätetalet definieras som:  

 

 

 

 

 

Detta mätetal har samma uppbyggnad som det kvalitetsmått som definierats på global 

nivå och på enhetsnivå. Skillnaden i indata är att endast de klagomål som kan kopplas till 

delprocessen Lagerhantering ingår, exempelvis kvantitetsfel, packningsfel och felaktig 

etikettering. 

 

Service 

Vi anser att mätetalet leveransprecision är lämpligt för delprocessen Lagerhantering inom 

området service. Detta mätetal används i dagsläget i delprocessen och definieras som: 

 

 

 

 

 

Detta mätetal har samma uppbyggnad som det servicemått som definierats på global nivå 

och på enhetsnivå men har anpassats till delprocessen Lagerhantering. Mätpunkterna 

inom delprocessen utgör skillnaden mellan nivåerna. Inom delprocessen mäts 

leveransprecisionen endast för dess verksamhet. 

Antal kundklagomål kopplade till delprocessen Lagerhantering 

Antal hanterade order 

Antal hanterade orderrader innan deadline 

Totalt antal bekräftade order 
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Produktivitet 

Vi anser att mätetalet hanterat antal orderrader per mantimme är lämpligt för 

delprocessen Lagerhantering inom området produktivitet. Mätetalet definieras som:  

 

 

 

 

 

Detta mätetal har samma uppbyggnad som det produktivitetsmått som definierats på 

global nivå och på enhetsnivå. Skillnaden i indata är att endast de arbetstimmar som 

inregistrerats för delprocessen Lagerhantering ingår. 

 

För att inte skapa suboptimeringar anser vi att det behövs fler mätetal än mätetalet 

hanterat antal orderrader per mantimme för området produktivitet. Vi anser även att 

mätetalet kostnad per hanterad order bör mätas inom området produktivitet för 

delprocessen Lagerhantering. Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

 

Vi anser att detta mätetal kan uppväga mätetalet hanterat antal orderrader per 

mantimme, som gynnas av order med stort antal orderrader eftersom arbetsinsatsen per 

orderrad då är mindre jämfört med order med litet antal orderrader. Mätetalet kostnad per 

hanterad order gynnas däremot av order med få orderrader då detta skapar utrymme för 

att hantera många order vilket drar ned kostnaden per order. 

 

Vi anser dessutom att mätetalet lageromsättningshastighet behövs för att ytterligare 

förklara produktiviteten i delprocessen i termer av kostnadseffektivitet. Mätetalet 

definieras som: 

 

 

 

 

Detta mätetal behövs för att kunna visa lagrets kapitalbindning vilket delvis visar 

delprocessens kapitaleffektivitet. Mätetalet lageromsättningshastighet gynnas av låga 

Omsättning i lager 

Total genomsnittlig kapitalbindning i lager 

Totala kostnader för delprocessen Lagerhantering 

Totalt antal hanterade order 

Totalt antal hanterade orderrader 

Totalt antal inregistrerade arbetstimmar 
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lagernivåer då det medför lägre genomsnittlig kapitalbindning. Mätetalet skall även 

samverka med mätetalet leveransprecision, som däremot gynnas av höga lagernivåer, för 

att minska risken för suboptimering. Vi anser dock att mätetalet 

lageromsättningshastighet inte är tillräckligt. 

 

För att ytterligare minska risken för suboptimering anser vi att mätetalet 

lagertillgänglighet skall uppväga mätetalet lageromsättningshastighet för att balansera 

lagernivåerna inom delprocessen. Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

Lagernivåerna måste balanseras eftersom mätetalet lageromsättningshastighet gynnas av 

låga lagernivåer. Om lagernivåerna är för låga kommer förmodligen det inkommande 

materialet levereras ut igen, vilket skapar en hög omsättningshastighet. Medan mätetalet 

lagertillgänglighet gynnas av höga lagernivåer eftersom det skapar förutsättningar för att 

en efterfrågad produkt finns i lager. Om lagernivåerna är för höga blir lagret mindre 

kostnadseffektivt eftersom kapitalbindningen är alldeles för hög. Tidigare resonemang 

förklarar hur mätetalen uppväger varandra samt hur balanserade lagernivåer skapar 

förutsättning för att bli en effektiv distributionsverksamhet. 

 

Vi tror att ovanstående fyra mätetal tillsammans kan förklara produktiviteten i 

delprocessen Lagerhantering på ett bra sätt. 

 

Flexibilitet 

Vi anser att mätetalet ledtid är lämpligt för delprocessen Lagerhantering inom området 

flexibilitet. Mätetalet definieras som:  

 

 

 

 

Detta mätetal har samma uppbyggnad som det flexibilitetsmått som definierats på global 

nivå och på enhetsnivå men dess definition är anpassad efter delprocessen 

Lagerhantering. Mätpunkterna inom delprocessen utgör skillnaden mellan nivåerna. Inom 

delprocessen mäts ledtiden endast för dess verksamhet. 

 

Tid från inkommen order till hanterad order 

Antal tillfällen då verksamheten går miste om en order på grund av lagerbrist  
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6.2.3.2 Delprocessen Skeppningsplanering 

Sett till sammansättningen av mätetal inom delprocessen Skeppningsplanering finns i 

nuläget mätetal inom samtliga områdena kvalitet, service, produktivitet och flexibilitet.  

 

Kvalitet 

Vi anser att mätetalet andel fel är lämpligt för delprocessen Skeppningsplanering inom 

området kvalitet. Mätetalet definieras som:  

 

 

 

 

 

Detta mätetal har samma uppbyggnad som det kvalitetsmått som definierats på global 

nivå och på enhetsnivå. Skillnaden i indata är att endast de klagomål som kan kopplas till 

delprocessen Skeppningsplanering ingår, exempelvis felaktiga dokument, felaktiga 

packnotor och felaktiga fakturor.  

 

Service 

Vi anser att mätetalet leveransprecision är lämpligt för delprocessen Skeppningsplanering 

inom området service. Vårt förslag är en variant av ett mätetal som i dagsläget används 

inom delprocessen. Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

Detta mätetal har samma uppbyggnad som det servicemått som definierats på global nivå 

och på enhetsnivå men har anpassats till delprocessen Skeppningsplanering. 

Mätpunkterna inom delprocessen utgör skillnaden mellan nivåerna. Inom delprocessen 

mäts leveransprecisionen endast för dess verksamhet. 

 

Produktivitet 

Vi anser att mätetalet antal hanterade packnotor per mantimme är lämpligt för 

delprocessen Skeppningsplanering inom området produktivitet. Mätetalet definieras som:  

 

 

 

Totalt antal hanterade packnotor 

Totalt antal inregistrerade arbetstimmar 

Antal kundklagomål kopplade till delprocessen Skeppningsplanering 

Totalt antal hanterade order 

Antal hanterade packnotor innan deadline 

Totalt antal packnotor 
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Detta mätetal har samma uppbyggnad som det produktivitetsmått som definierats på 

global nivå och på enhetsnivå men har anpassats för delprocessen Skeppningsplanering. 

Skillnaden i indata är att endast de arbetstimmar som inregistrerats för delprocessen 

Skeppningsplanering ingår. 

 

För att inte skapa suboptimeringar anser vi att det behövs fler mätetal än mätetalet antal 

hanterade packnotor per mantimme för delprocessen produktivitet. Vi anser även att 

mätetalet kostnad per utförd skeppning bör mätas. Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

 

Vi anser att detta mätetal kan uppväga mätetalet antal hanterade packnotor per 

mantimme, som gynnas av order med stort antal packnotor eftersom arbetsinsatsen per 

packnota då är mindre jämfört med order med litet antal packnotor. Resultatet av 

mätetalet kostnad per utförd skeppning gynnas däremot av order med få packnotor då 

detta skapar utrymme för att hantera många order vilket drar ned kostnaden per order. 

 

Vi tror att ovanstående två mätetal tillsammans kan förklara produktiviteten i 

delprocessen Skeppningsplanering på ett bra sätt.  

 

Flexibilitet 

Vi anser att mätetalet ledtid är lämpligt för delprocessen Skeppningsplanering inom 

området flexibilitet. Mätetalet definieras som:  

 

 

 

 

Detta mätetal har samma uppbyggnad som det flexibilitetsmått som definierats på global 

nivå och på enhetsnivå men dess definition är anpassad efter delprocessen 

Skeppningsplanering. Mätpunkterna inom delprocessen utgör skillnaden mellan nivåerna. 

Inom delprocessen mäts ledtiden endast för dess verksamhet. 

 

Totala kostnader för delprocessen Skeppningsplanering 

Totalt antal utförda skeppningar 

Tid från inkommen order till hanterad order 
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6.2.3.3 Delprocessen Utlastning 

Sett till sammansättningen av mätetal inom delprocessen Utlastning finns i dagsläget 

endast mätetal inom området produktivitet. Det finns däremot inga mätetal inom något av 

områdena kvalitet, service eller flexibilitet. 

 

Under kartläggningsarbetet fick vi indikationer på att lastningsställenas olika 

förutsättningar medför att mätningarna gällande delprocessen Utlastning ibland möts av 

ett visst ointresse. Med detta som bakgrund föreslår vi en uppdelning av mätningarna 

inom delprocessen Utlastning efter dess olika lastningsställen: 

 

• Traverslastning 

• Trucklasting inomhus 

• Trucklastning utomhus 

 

 

Kvalitet 

Vi anser att mätetalet andel fel är lämpligt för delprocessen Utlastning inom området 

kvalitet. Mätetalet definieras som:  

 

 

 

 

 

Detta mätetal har samma uppbyggnad som det kvalitetsmått som definierats på global 

nivå och på enhetsnivå. Skillnaden i indata är att endast de klagomål som kan kopplas till 

delprocessen Utlastning ingår, exempelvis kortskeppningar och hanteringsskador.  

 

Service 

Vi anser att mätetalet leveransprecision är lämpligt för delprocessen Utlastning inom 

området service. Mätetalet definieras som:  

 

 

 

 

 

Antal lastade kollin innan deadline 

Totalt antal orderbekräftade kollin 

Antal kundklagomål kopplade till delprocessen Utlastning 

Totalt antal levererade order 
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Detta mätetal har samma uppbyggnad som det servicemått som definierats på global nivå 

och på enhetsnivå men har anpassats till delprocessen Utlastning. Mätpunkterna inom 

delprocessen utgör skillnaden mellan nivåerna. Inom delprocessen mäts 

leveransprecisionen endast för dess verksamhet. 

 

Produktivitet 

Vi anser att mätetalet antal lastade kollin per mantimme är lämpligt för delprocessen 

Utlastning inom området produktivitet. Detta mätetal används i dagsläget i delprocessen 

och definieras som:  

 

 

 

 

 

Detta mätetal har samma uppbyggnad som det produktivitetsmått som definierats på 

global nivå och på enhetsnivå men har anpassats för delprocessen Utlastning. Skillnaden i 

indata är att endast de arbetstimmar som inregistrerats för delprocessen Utlastning ingår. 

 

För att inte skapa suboptimeringar anser vi att det behövs fler mätetal än mätetalet antal 

lastade kollin per mantimme för området produktivitet för delprocessen Utlastning. Vi 

anser även att mätetalet kostnad per utförd skeppning bör mätas. Mätetalet definieras 

som: 

 

 

 

 

 

Vi anser att detta mätetal kan uppväga mätetalet antal lastade kollin per mantimme, som 

gynnas av order med stort antal kollin eftersom arbetsinsatsen per kolli då är mindre 

jämfört med order med litet antal packnotor. Resultatet av mätetalet kostnad per utförd 

skeppning gynnas däremot av order med få kollin då detta skapar utrymme för att hantera 

många order vilket drar ned kostnaden per order. 

 

Vi tror att ovanstående två mätetal tillsammans kan förklara produktiviteten i 

delprocessen Utlastning på ett bra sätt.  

 

Totalt antal lastade kollin 

Totalt antal inregistrerade arbetstimmar 

Totala kostnader för delprocessen Utlastning 

Totalt antal utförda skeppningar 
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Flexibilitet 

Vi anser att mätetalet ledtid är lämpligt för delprocessen Utlastning inom området 

flexibilitet. Mätetalet definieras som:  

 

 

 

 

Detta mätetal har samma uppbyggnad som det flexibilitetsmått som definierats på global 

nivå och på enhetsnivå men dess definition är anpassad efter delprocessen Utlastningen. 

Mätpunkterna inom delprocessen utgör skillnaden mellan nivåerna. Inom delprocessen 

mäts ledtiden endast för dess verksamhet. 

 

6.2.3.4 Delprocessen Transport 

Sett till sammansättningen av mätetal inom delprocessen Transport finns i nuläget mätetal 

inom områdena produktivitet och service men inga mätetal inom områdena kvalitet och 

flexibilitet.  

 

Kvalitet 

Vi anser att mätetalet andel fel är lämpligt för delprocessen Transport inom området 

kvalitet. Mätetalet definieras som:  

 

 

 

 

 

Detta mätetal har samma uppbyggnad som det kvalitetsmått som definierats på global 

nivå och på enhetsnivå. Skillnaden i indata är att endast de klagomål som kan kopplas till 

delprocessen Transport ingår, exempelvis felleveranser och transportskador. 

 

Service 

Vi anser att mätetalet leveransprecision är lämpligt för delprocessen Transport inom 

området service. Mätetalet definieras som:  

 

 

 

 

Tid från påbörjad lastning till avslutad lastning 

Antal kundklagomål kopplade till delprocessen Transport 

Totalt antal levererade order 

Antal leveranser på utsatt tid 

Totalt antal leveranser 
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Detta mätetal har samma uppbyggnad som det servicemått som definierats på global nivå 

och på enhetsnivå men har anpassats till delprocessen Transport. Mätpunkterna inom 

delprocessen utgör skillnaden mellan nivåerna. Inom delprocessen mäts 

leveransprecisionen endast för dess verksamhet. 

 

Produktivitet 

Vi anser att mätetalet kostnad per transporterad viktenhet är lämpligt för delprocessen 

Transport inom området produktivitet. Detta mätetal används i dagsläget i delprocessen 

och definieras som:  

 

 

 

 

Detta mätetal har inte samma uppbyggnad som det produktivitetsmått som definierats på 

global nivå och på enhetsnivå men har anpassats för delprocessen Utlastning. Mätetalets 

syfte är liksom de andra mätetalen att bidra till kostnadseffektivitet. 

 

Flexibilitet 

Vi anser att mätetalet ledtid är lämpligt för delprocessen Transport inom området 

flexibilitet. Mätetalet definieras som:  

 

 

 

 

Detta mätetal har samma uppbyggnad som det flexibilitetsmått som definierats på global 

nivå och på enhetsnivå men dess definition är anpassad efter delprocessen Transport. 

Mätpunkterna inom delprocessen utgör skillnaden mellan nivåerna. Inom delprocessen 

mäts ledtiden endast för dess verksamhet. 

 

Vi är medvetna om att den totala leveransprecisionen för distributionsverksamheten i 

dagsläget inte mäts, eftersom detta problem berördes tidigare i avsnittet 

förbättringsområden. Fast vi måste ange att detta område måste mätas, eftersom det är ett 

sånt viktigt område. 

Totala kostnader för delprocessen Transport 

Total transporterad materialmängd i kilo 

Tid från påbörjad transport till leverans 
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6.2.3.5 Sammanfattande bild över förslag till mätetal 

Nedan ges en sammanfattande bild över förslag till mätetal för de olika delprocesserna, se 

figur 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14  Förslag till mätetal för de olika delprocesserna (Egen bearbetning, 2006). 

 

Lagerhantering 

• Kvalitet: Andel fel 

• Service: Leveransprecision 

• Produktivitet:  

Antal hanterade orderrader per mantimme 

Kostnad per hanterad order 

Lageromsättningshastighet  

Lagertillgänglighet 

• Flexibilitet: Ledtid 

 

Skeppningsplanering 

• Kvalitet: Andel fel 

• Service: Leveransprecision 

• Produktivitet:  

Antal hanterade packnotor per mantimme 

Kostnad per utförd skeppning 

• Flexibilitet: Ledtid 

 

Utlastning 

• Kvalitet: Andel fel 

• Service: Leveransprecision 

• Produktivitet: 

Antal lastade kolli per mantimme 

Kostnad per utförd skeppning 

• Flexibilitet: Ledtid 

 

 

Transport 

• Kvalitet: Andel fel 

• Service: Leveransprecision 

• Produktivitet: 

Kostnad per transporterad viktenhet 

• Flexibilitet: Ledtid 
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6.2.3.6 Sammanfattande bild över samtliga förslag till mätetal 

 

Nedan ges en översiktsbild med avsnittshänvisningar för de förslag till mätetal som givits, 

se figur 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15  Översiktsbild för samtliga förslag till mätetal (Egen bearbetning, 2006). 
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Utlastning 
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Transport 
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Enhetsnivå 

Distribution Center 

Venlo 
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Enhetsnivå 

Distribution Center 

Sandviken 
 

Kapitel 6.2.2 

 

Enhetsnivå 

Lokallager 

Milano 
 

Kapitel 6.2.2 

 

Enhetsnivå 

Lokallager 

Halesowen 
 

Kapitel 6.2.2 

 

 

Global nivå 

              Kapitel 6.2.1 
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6.2.4 Kompletterande mätetal 

I detta avsnitt ges förslag till ett antal underliggande mätetal som kan användas för att 

stödja de mätetal som rekommenderats i tidigare avsnitt. Behovet av dessa underliggande 

mätetal har till viss del identifierats i de förbättringsområden som lyfts fram i avsnitt  

6.3 Ytterligare förbättringsområden. Behovet gällande till exempel det kompletterande 

mätetalet lagerbrist har identifierats i samband med problemet med de låga lagernivåerna. 

Behovet gällande det kompletterande mätetalet ledtid genom utlastningshallen har 

identifierats i samband med det faktum att utlastningshallen till viss del får agera 

mellanlager. I avsnittets slut anges en sammanfattande bild över samtliga kompletterande 

mätetal i de olika delprocesserna. 

 

Litteraturen lyfter fram ett flertal faktorer som ett uttalat mätetal bör uppfylla. Vi har dock 

funnit behov av mätetal som inte uppfyller samtliga krav som ställs på ett uttalat mätetal 

men som ändå behövs för att stödja de uttalade mätetalen. Tanken med de kompletterande 

mätningarna är att ytterligare kontrollera och förklara distributionsverksamheten, att 

skapa underlag för att belysa problemområden samt att underlätta diskussion med berörda 

parter.  

 

Vi menar att kompletterande mätningar kan användas för att hålla mätsystemet levande 

och anpassat efter verksamhetens behov vid en given tidpunkt. De kompletterande 

mätetalen kan användas temporärt för att ytterligare analysera eventuella 

problemområden som identifierats.  

 

Till de uttalade mätetalen, som är tänkta att redovisas både internt och externt, 

rekommenderar vi i detta avsnitt således ett antal kompletterande mätetal på nedbruten 

nivå för de olika delprocesserna. Avsnittet avslutas med en sammanfattande bild över 

samtliga kompletterande mätetal. 
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6.2.4.1 Delprocessen Lagerhantering 

Vi anser att mätetalen korttidssjukfrånvaro samt långtidssjukfrånvaro bör användas som 

kompletterande mätetal främst för att ytterligare förklara produktiviteten i delprocessen. 

Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi anser att mätetalen för sjukfrånvaro bör användas som kompletterande mätetal 

eftersom de ger kompletterande information till mätetalen antal hanterade orderrader per 

mantimme och kostnad per hanterad order. Mätetalen för sjukfrånvaro kan ge ytterligare 

information som bidrar till en mer rättvisande bild av verksamhetens produktivitet och 

kostnadseffektivitet. Mätetalen kan även nyttjas för ökad medvetenhet om hur personalen 

mår och då som ett underlag för behov av eventuellt friskvårdsarbete. 

 

Som beskrivet i avsnitt 6.3.1 anser vi även att mätetalet lagerbrist vid kundefterfrågan bör 

användas som kompletterande mätetal i delprocessen Lagerhantering. Mätetalet skulle 

komplettera mätetalet lagertillgänglighet och användas för att ytterligare belysa vikten av 

hög lagertillgänglighet. Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

Mätetalets indata bygger på en registrering av de tillfällen som verksamheten går miste 

om en order på grund av att produkten inte finns tillgänglig för leverans. Vi menar att 

detta mätetal kan bidra med värdefull information om efterfrågan av produkter som inte 

finns i lager. Sådan information skulle sannolikt vara intressant för produktionsbolagen.  

 

För att ytterligare underlätta jämförelse mellan distributionsverksamhetens enheter anser 

vi att mätetalen totalt antal hanterade orderrader och total hanterad vikt bör användas 

som kompletterande mätetal vilka i dagsläget lämpligen kan mätas i delprocessen 

Antal timmar inregistrerade som korttidssjukfrånvaro 

Totalt antal inregistrerade arbetstimmar 

Antal tillfällen då verksamheten går miste om en order på grund av lagerbrist  

Antal timmar inregistrerade som långtidssjukfrånvaro 

Totalt antal inregistrerade arbetstimmar 
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Lagerhantering. Mätetalen kan även användas för att se trender inom de olika enheterna 

och inom verksamheten som helhet. 

 

Vi anser dessutom att mätetalet andel felfria dagar kan användas för delprocessen 

Lagerhantering. Vi anser att detta mätetal kan användas för att analysera trender i fel som 

uppstår. Mätetalet kan exempelvis visa om det finns perioder då många fel uppstår, om 

det finns perioder med få eller inga fel eller om felen är jämnt fördelade över till exempel 

ett år. Vi tror att detta mätetal även kan vara lämpligt för intern jämförelse mellan de 

olika enheterna för att uppmärksamma eventuella skillnader i utfall. Mätetalet definieras 

som:  

 

 

 

 

Indata baseras på de klagomål som kan kopplas till delprocessen Lagerhantering, till 

exempel kvantitetsfel, packningsfel. 

 

6.2.4.2 Skeppningsplanering 

Vi anser att mätetalen korttidssjukfrånvaro samt långtidssjukfrånvaro bör användas som 

kompletterande mätetal främst för att ytterligare förklara produktiviteten i delprocessen. 

Mätetalen definieras som: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi anser att mätetalen för sjukfrånvaro bör användas som kompletterande mätetal 

eftersom de ger kompletterande information till mätetalen antal hanterade packnotor per 

mantimme och kostnad per utförd skeppning. Mätetalen för sjukfrånvaro kan liksom för 

delprocessen Lagerhantering ge ytterligare information som bidrar till en mer rättvisande 

bild av verksamhetens produktivitet och kostnadseffektivitet. Mätetalen kan även nyttjas 

Antal timmar inregistrerade som korttidssjukfrånvaro 

Totalt antal inregistrerade arbetstimmar 

Antal dagar utan kundklagomål kopplade till delprocessen Lagerhantering 

Totalt antal dagar 

Antal timmar inregistrerade som långtidssjukfrånvaro 

Totalt antal inregistrerade arbetstimmar 
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för ökad medvetenhet om hur personalen mår och då som ett underlag för behov av 

eventuellt friskvårdsarbete. 

 

Vi anser dessutom att mätetalet andel felfria dagar kan användas för delprocessen 

Skeppningsplanering med samma argument som för delprocessen Lagerhantering. 

Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

 

Indata baseras på de klagomål som kan kopplas till delprocessen Skeppningsplanering, 

till exempel felaktiga dokument, felaktiga packnotor, felaktiga fakturor.  

 

6.2.4.3 Utlastning 

Vi anser att mätetalen korttidssjukfrånvaro samt långtidssjukfrånvaro bör användas som 

kompletterande mätetal främst för att ytterligare förklara produktiviteten i delprocessen. 

Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi anser att mätetalen för sjukfrånvaro bör användas som kompletterande mätetal 

eftersom de ger kompletterande information till mätetalen antal lastade kollin per 

mantimme och kostnad per utförd skeppning. Mätetalen för sjukfrånvaro kan liksom för 

delprocessen Lagerhantering ge ytterligare information som bidrar till en mer rättvisande 

bild av verksamhetens produktivitet och kostnadseffektivitet. Mätetalen kan även nyttjas 

för ökad medvetenhet om hur personalen mår och då som ett underlag för behov av 

eventuellt friskvårdsarbete. 

 

Antal timmar inregistrerade som korttidssjukfrånvaro 

Totalt antal inregistrerade arbetstimmar 

Antal dagar utan kundklagomål kopplade till delprocessen Skeppningsplanering 

Totalt antal dagar 

Antal timmar inregistrerade som långtidssjukfrånvaro 

Totalt antal inregistrerade arbetstimmar 
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Som beskrivet i avsnitt 6.3.2 anländer material från produktionsenheterna till 

utlastningshallen i många fall för sent i förhållande till avgångsdatum. När materialet 

ankommer för tidigt får utlastningshallen agera mellanlager åt produktionsenheterna 

vilket försvårar arbetet i delprocessen Utlastning. Vi anser att mätetalen ledtid genom 

utlastningshallen bör användas som ett kompletterande mätetal i delprocessen Utlastning 

som stöd för att komma till rätta med det beskrivna problemet. Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

Vi menar att resultatet av detta mätetal kan användas för att effektivt kunna 

uppmärksamma produktbolagen om problemet med alltför tidiga materialankomster till 

utlastningshallen. Detta med syfte att få till stånd en diskussion om hur detta problem kan 

lösas.  

 

Vi anser dessutom att mätetalet andel felfria dagar kan användas för delprocessen 

Utlastning med samma argument som för delprocessen Lagerhantering. Mätetalet 

definieras som: 

 

 

 

 

 

Indata baseras på de klagomål som kan kopplas till delprocessen Utlastning ingår, 

exempelvis kortskeppningar och hanteringsskador.  

 

Tid från materialets ankomst till utlastningshallen till avslutad lastning 

Antal dagar utan kundklagomål kopplade till delprocessen Utlastning 

Totalt antal dagar 
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6.2.4.4 Transport 

Vi anser att mätetalet ankomstprecision bör användas som kompletterande mätetal främst 

för att mäta ankommande leverantörers servicegrad. Mätetalet definieras som: 

 

 

 

 

 

“Inom utsatt tid” definieras som 45 minuter före schemalagd tid till 10 minuter efter. 

Vi anser att mätetalet ankomstprecision bör användas som ett kompletterande mätetal 

eftersom det ger kompletterande information till mätetalet leveransprecision. Mätetalet 

ankomstprecision kan ge ytterligare information som bidrar till en mer rättvisande bild av 

verksamhetens totala leveransprecision. Ankomstprecision mäts för att kunna kontrollera i 

vilken utsträckning bokade lastbilar anländer på utsatt tid. Resultaten används som 

underlag för att kunna påvisa speditörernas prestationer vid avtalsförhandlingar.  

 

Vi anser dessutom att mätetalet andel felfria dagar kan användas för delprocessen 

Transport med samma argument som för delprocessen Lagerhantering. Mätetalet 

definieras som: 

 

 

 

 

Indata baseras på de klagomål som kan kopplas till delprocessen Transport ingår, till 

exempel felleveranser och transportskador.  

 

Totalt antal lastbilar inom utsatt tid 

Totalt antal bokade lastbilar 

Antal dagar utan kundklagomål kopplade till delprocessen Transport 

Totalt antal dagar 
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6.2.4.5 Sammanfattande bild över förslag till kompletterande mätetal 

Nedan ges en sammanfattande bild över förslag till kompletterande mätetal för de olika 

delprocesserna, se figur 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16  Sammanfattande bild över förslag till kompletterande mätetal för de olika 
delprocesserna (Egen bearbetning, 2006). 

 

 

 

Lagerhantering 

• Sjukfrånvaro 

• Lagerbrist vid kundefterfrågan 

• Andel felfria dagar 

• Totalt antal hanterade orderrader 

• Total hanterad vikt 

 

Skeppningsplanering 

• Sjukfrånvaro 

• Andel felfria dagar 

 

 

Utlastning 

• Sjukfrånvaro 

• Ledtid genom utlastningshallen 

• Andel felfria dagar 

 

 

Transport 

• Ankomstprecision 

• Andel felfria dagar 
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6.3 Ytterligare förbättringsområden 

Detta avsnitt lyfter fram ett antal förbättringsområden som under kartläggningsarbetet 

identifierats hos DC Sandviken. De problemområden som beskrivs berör 

kommunikationen mellan DC Sandviken och produktbolagen, mätning av 

distributionsverksamhetens totala prestation, graden av manuellt arbete och rutinerna för 

materialplanering mot enskilda avgångar.  

 

6.3.1 Lagerstyrning 

6.3.1.1 Problembeskrivning 

I nuläget ligger ansvaret för Centrallagrets lagerstyrning hos de respektive 

produktbolagen. Att tillhandahålla ett attraktivt lagersortiment samt att öka 

lageromsättningshastigheten är dock uttalade strategier för distributionsverksamhetens 

arbetssätt. Vi har svårt att se hur lagersortimentet skall påverkas samt hur 

lageromsättningshastigheten skall kunna ökas om lagerstyrningen inte kan kontrolleras.  

 

I dagsläget är lagernivåerna generellt mycket låga och det råder lagerbrist på en stor del 

av de standardprodukter som ständigt bör finnas i lager. Anledningen tycks delvis vara att 

produktionen av standardprodukter prioriteras bort till förmån för specialorder. De låga 

lagernivåerna medför att lagertillgängligheten är mycket låg. Det finns möjlighet att mäta 

lagertillgänglighet i Centrallagret men detta är inte ett uttalat mätetal som används i 

distributionsverksamheten. Ansvarsområdena gällande lagerstyrning och 

tillhandahållande av ett effektivt lagersortiment verkar något oklara. I detta avseende kan 

kommunikationen mellan distributionsverksamheten och produktbolagen tyckas något 

bristfällig.  

 

I nuläget sker inga uppföljningar gällande andelen order som Sandvik Material 

Technology gått miste om på grund av lagerbrist vid efterfrågan från kund.  

 

6.3.1.2 Förbättringsförslag 

Ett förslag är att förbättra kommunikationen mellan distributionsverksamheten och 

produktbolagen med avseende på lagerstyrning. Förslagsvis skulle lagerstyrningen direkt 

baseras på omsättning och efterfrågan för att kunna åstadkomma en effektiv 

lagersammansättning. En frekvent och regelbunden kommunikation gällande bland annat 
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lagernivåer, bristförekomst och lageromsättningshastighet skulle eftersträvas för att 

effektivisera lagerstyrningen. Genom att utnyttja lagersystemets kapacitet skulle 

informationsöverföringen förmodligen kunna ske relativt automatiserat.  

 

Genom att regelbundet få information om lagertillgängligheten skulle produktbolagen 

kunna uppmärksammas på den i dagsläget höga graden av lagerbrist, vilket bör vara av 

intresse för dem som produktägare. Förslagsvis skulle varje tillfälle då en produkt inte 

finns i lager vid kundefterfrågan kunna registreras i processen för ordermottagning. Till 

en början skulle registreringen av dessa tillfällen kanske behöva ske manuellt om det i 

datasystemen inte finns stöd för en sådan funktion. En sådan funktion skulle underlätta 

arbetet och borde på sikt eftersträvas.  

 

Varje tillfälle en kund möts av lagerbrist skulle dessutom kunna ges en schablonkostnad 

för att kunna väga kapitalbindning mot förlorade intäkter. Detta för att kunna påvisa 

vilken inverkan lagerbrist kan få på affärsområdets totala lönsamhet. De förlorade 

intäkterna för de kunder som går förlorade på grund av återkommande lagerbrist kan vara 

större svårare att uppskatta men bör ändå finnas i åtanke. Ett huvudmål för 

distributionsverksamhet är förenklat rätt produkt på rätt plats i rätt tid. Att rätt produkt 

finns i lager vid efterfrågan är en förutsättning för att kunna uppfylla detta.  

 

Vi tror att ett genomförande av detta förslag skulle föra distributionsverksamheten 

närmare några av de strategiska mål som finns uppsatta, nämligen att driva 

lagerverksamheten på ett effektivt sätt, tillhandahålla ett attraktivt sortiment, ha goda 

kunskaper om kundernas beställningsmönster samt att förmedla detta till 

produktenheterna. 

 

6.3.2 Inga mätningar för total leveransprecision 

6.3.2.1 Problembeskrivning 

I dagsläget sker inga mätningar för DC Sandvikens totala leveransprecision. Flera ledare 

lyfter fram att det finns både behov och önskemål om att mäta denna precision. 

Svårigheterna anses ligga vid fastställandet av tidpunkten för materialets ankomst till 

kund och det utförs inga mätningar gällande detta. Kontrollen över delprocessen 

Transport kan i detta avseende sägas vara något bristfällig.  
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Medarbetarna i delprocessen Skeppningsplanering ges inte kännedom om eventuella 

förseningar uppstår i materialtransporten till kund. På grund av detta uppstår ibland 

situationer då kunder kontaktar delprocessen Skeppningsplanering för att fråga varför 

beställt material inte levererats på utlovat datum. Således är det först när kunden tar 

kontakt som distributionsverksamheten blir medveten om att en försening uppstått. Det 

finns därför ingen kunskap om vad som orsakat förseningen och när materialet kommer 

att kunna levereras när kunden tar kontakt. 

 

En ledare lyfter fram önskemål om att få tillgång till information om avvikelser. Om 

leveransprecisionen är exempelvis 98 procent skulle avvikelserapporteringens syfte vara 

att undersöka de två procent som inte anlänt på utsatt tid. Därmed skulle felorsakerna 

kunna utredas vilket skulle öka möjligheterna till förbättrad leveransservice och högre 

kundtillfredsställelse. 

 

6.3.2.2 Förbättringsförslag  

Kontrollen över det transporterade godset skulle enligt två ledare kunna förbättras genom 

att arbeta bättre med etikettmärkning och streckkoder. Trots att systemet för 

standardiserad etikettmärkningen existerar finns svårigheter genom att speditörer, 

anslutna åkerier och andra parter som involveras i godshanteringen måste ha möjlighet att 

kunna hantera den standard som väljs.  

 

Om en standardetikett skulle kunna använda genom hela transportkedjan fram till 

slutkund skulle det innebära en ökad kontroll över produktflödet. Detta genom att 

registrera godsets ankomst till och avsändning från terminaler och ankomst till slutkund. 

Denna information skulle medföra förbättrade möjligheter till proaktivt arbete gentemot 

kund. Kunden skulle i ett tidigt skede kunna meddelas en eventuell försening  

 

Om total leveransprecision skulle kunna mätas skulle undersökning om avvikelser 

underlättas. Informationen skulle även kunna användas som underlag för att kunna belysa 

problemområden samt att underlätta diskussion med berörda parter. Informationen skulle 

kunna påvisa speditörers och transportörers prestationer vid avtalsförhandlingar, på 

liknande sätt som mätetalet ankomstprecision används i nuläget. 
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6.3.3 Materialankomst till utlastningshallen 

6.3.3.1 Problembeskrivning 

Materialankomst från produktbolagen till utlastningshallen registreras, men 

informationen tycks inte användas med något särskilt syfte. I många fall anländer material 

från produktionsenheterna till utlastningshallen antingen för tidigt eller för sent i 

förhållande till avgångsdatum. Det finns tendenser att produktionsenheterna transporterar 

material till utlastningsenheten utan att släppa tillhörande packnota till Sandship. Detta 

medför att delprocessen Skeppningsplanering inte kan påbörja planeringen av materialets 

avgång och att DC Sandviken ofrivilligt får tjäna som mellanlager vilket ger en hög nivå 

av gods i väntan på avsändning. Det finns även fall då materialet inte anländer till 

utlastningshallen i tid trots att packnotan finns i Sandship. Detta leder till att personal i 

processen Utlastning måste söka upp det saknade materialet innan lastning kan påbörjas.  

 

Anledningen till att material anländer till utlastningshallen långt före tillhörande packnota 

släpps till Sandship är att packnotan fastnar i en förfaktureringskö. Enligt en ledare beror 

detta på att ordern har belagts med vissa restriktioner som exempelvis kan bero på 

produktbolagens krav på förskottsbetalning eller remburskrav på grund av kundens 

betalningssvårigheteter. Andra anledningar till att en packnota fastnar i 

förfaktureringskön kan enligt ledaren vara att en order kan innehålla flera packnotor och 

kunden kräver samleverans eller att produktionsenheten avvaktar provsvar. Samleverans 

kräver att packnotorna hålls kvar tills allt material är färdigproducerat. Först efter att 

packnotan gått genom förfaktureringskön kommer den in i Sandship.  

 

En av de vanligaste anledningarna till att material anländer till utlastningshallen för sent i 

förhållande till planerad avgång är att transporten av färdigt material från 

produktionsenheten till utlastningshallen inte utförts. Detta kan bero på att 

produktionsenheten inte beställer transport av material förrän tillräcklig mängd material 

är färdig för transport. Andra orsaker är att Transportfunktionen inte alltid är tillgänglig 

och att det tar en viss tid att utföra materialtransporten till utlastningshallen. En vanlig 

anledning till att material inte givits en placering i Sandship är att material som 

transporterats till utlastningshallen inte har ställts på någon ordinarie lagerplats vilket gör 

att materialet inte kan få någon placering i Sandship. En orsak till det är att det inte alltid 

möjligt att placera materialet på en lagerplats eftersom det finns för mycket gods i 

utlastningshallen, då de får agera mellanlager. Detta gör att medarbetarna i delprocesserna 

Skeppningsplanering och Utlastning inte får vetskap om materialets placering vilket 
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försvårar och försenar materialets avsändning. Dessa problem gäller huvudsakligen 

material som transporteras till utlastningshallen i bonk och på vagn. 

 

6.3.3.2 Förbättringsförslag 

För att delprocessen Utlastning ska kunna fungera effektivt bör materialet anlända till 

utlastningshallen i rimlig tid i förhållande till avsändning. Produktionsenheterna bör 

mellanlagra färdigpackat material på annan plats för att inte hindra delprocessen 

Utlastning och orsaka onödig materialhantering främst i fråga om omstuvningar. En 

seriös dialog bör föras mellan DC Sandviken och produktbolagen för att få 

produktionsenheterna att mellanlagra material på annan plats. Vad gäller de, i förhållande 

till avgång, sena transporterna av färdigt material från produktionsenheterna till 

utlastningshallen bör det ligga i produktbolagens intresse att leverera materialet i tid för 

att undvika leveransförseningar till slutkund. Produktbolagen bör uppmärksammas på 

problemet och en seriös dialog bör även här föras. För att DC Sandviken ska kunna arbeta 

effektivt bör materialet anlända till utlastningshallen i rimlig tid i förhållande till 

avgångsdatum. 

 

Genom att upprätta mätningar av ledtid genom DC Sandviken skulle problemet med hög 

nivå av gods i väntan på avsändning kunna påvisas och resultaten skulle kunna utgöra 

ytterligare underlag för diskussion. Eftersom det material som ankommer till 

utlastningshallen från produktionsenheterna registreras med hjälp av handdatorer finns 

denna information redan i systemen och förmodligen kan datainsamlingen ske relativt 

enkelt.  

 

6.3.4 Manuellt arbete 

6.3.4.1 Problembeskrivning – Manuell datainsamling och manuell korrigering 

Datainsamlingen sker manuellt när det gäller mätetalen ankomstprecision och antalet 

kortskeppningar. Insamling av data gällande ankomstprecision sker genom att 

chaufförerna själva skriver in sin ankomsttid, vilket sedan sammanställs av ledaren för 

delprocessen Skeppningsplanering. Datainsamling angående antalet kortskeppningar 

bygger på att medarbetare i delprocessen Utlastning lämnar in de lastlistor som innehåller 

kortskeppningar för att de senare skall behandlas i delprocessen Skeppningsplanering. 

Vissa av medarbetarna i delprocessen Utlastning har dock uppfattningen av att 

inrapporteringarna av kortskeppningar inte alls behandlas av medarbetarna i delprocessen 
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Skeppningsplanering och att momentet därför innebär onödigt arbete. Flera ledare på DC 

Sandviken är överens om att mätetalets resultat är ganska osäkert just på grund av 

rutinerna kring datainsamlingen.  

 

För delprocessen Skeppningsplanering korrigeras data manuellt när det gäller mätetalen 

Leveransprecision – DDC och Leveransprecision – Översjö. Syftet med det är att rensa 

bort förseningar som inte kan påverkas. Korrigeringarna utförs varje vecka genom att 

ledaren för processen tillsammans med två av medarbetarna går igenom vilka av 

förseningarna som orsakats av externa faktorer. Vår uppfattning är att detta manuella 

arbete kräver relativt lång tid.  

 

6.3.4.2 Förbättringsförslag – Manuell datainsamling och manuell korrigering 

Vi föreslår en djupare undersökning gällande möjligheter till ytterligare automatisering av 

datainsamling samt möjligheter till mer precis datainsamling. Generellt förespråkas att 

manuellt arbete bör undvikas om så är möjligt. Informationssystemens kapaciteter bör 

utnyttjas vara för att underlätta framtagning av data och för att eliminera onödigt manuellt 

arbete med mätningarna.  

 

6.3.4.3 Problembeskrivning – Manuellt arbete på grund av felaktiga packnotor 

Vi har från flera aktörer fått indikationer på att mycket onödigt arbete uppstår i 

delprocessen Skeppningsplanering på grund av ofullständiga och felaktiga packnotor. 

Packnotorna härrör från orderadministrationen.  

 

6.3.4.4 Förbättringsförslag – Manuellt arbete på grund av felaktiga packnotor  

Det har hållits utbildningar för orderadministratörerna för att skapa större möjligheter att 

göra rätt från början. En ledare i delprocessen Skeppningsplanering har framtagit ett 

standardiserat mail för att påpekar olika felaktigheter i inkommande packnotor. Syftet är 

att mailet skall underlätta för medarbetarna inom delprocessen Skeppningsplanering. De 

skall genom regelbunden basis påtala felaktigheter till orderadministratörerna istället för 

att själv korrigera felen. Vi anser att detta är lämpliga åtgärder för att komma till rätta 

med grundorsakerna till att korrigeringar överhuvudtaget behövs.  

 

Ett förslag är att automatisera och standardisera rutinerna för orderläggning så långt som 

möjligt. Vi har uppfattat att packnotor till större del är av standardtyp vilket medför 

potential till standardisering och automatisering. Ett förslag är förutbestämda 
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inmatningsparametrar för packnotor av standardtyp genom förvalda alternativ genom en 

rullista vid inmatningen. 

 

6.3.5 Obegränsad materialplanering mot enskilda avgångar 

6.3.5.1 Problembeskrivning 

I dagsläget finns ingen begränsning för hur mycket material som kan planera mot en 

enskild avgång. Det uppstår situationer där mängden planerat material överstiger 

transportfordonets lastkapacitet. Detta innebär att det material som inte kan lastas på 

ordinarie lastbil istället måste sändas vid nästkommande avgång om inte ett ytterligare 

transportfordon bokas. 

 

Vissa medarbetare i delprocessen Skeppningsplanering ger det material som inte får plats 

på det ordinarie transportfordonet det ordinarie avgångsdatumet trots att de är medvetna 

om att detta inte kommer att överensstämma med verkligt avgångsdatumet. Anledningen 

till detta uppges vara förbättrad statistik.  

 

6.3.5.2 Förbättringsförslag  

Ett förslag är att införa en maxgräns för mängden material som kan planera mot ett enskilt 

transportfordon. När denna gräns är uppnådd bör medarbetare i delprocessen 

Skeppningsplanering kontaktas för att ges möjlighet att direkt boka ytterligare 

transportfordon. Detta istället för att upptäcka den stora materialmängden strax innan 

avgång. Om ytterligare transportfordon inte kan ankomma utlastningshallen till ordinarie 

avgångstid eller om processen Utlastning inte hinner hantera den oplanerade lastningen 

bör materialet planeras mot nästkommande avgång.  

 

Vi tror att mer fasta rutiner kring detta skulle medföra förbättrade möjligheter att göra att 

göra kunden medveten om en eventuell försening. 
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6.3.6 Problem med system 

6.3.6.1 Problembeskrivning 

Ett problem gällande inhämtande av information är att de olika distributionsenheterna 

använder olika datasystem samt olika databaser vilket försvårar datainsamling. Enligt 

flera aktörer är ett gemensamt system skulle detta problem helt underlättas om samtliga 

enheter använde ett gemensamt system. En ledare anser att detta problem i nuläget styrs 

av sig själv i rätt riktning. När det gäller mätningar är ett centraliserat systemanvändande 

en förutsättning för att information gällande mätningar enkelt skall kunna kommuniceras 

mellan enheterna och till övergripande nivå.  

 

Det pågår ett utvecklingsarbete av ett gemensamt interface kallat Qlikview varifrån 

information gällande mätningar från de olika enheternas databaser skall kunna inhämtas 

och presenteras. 

 

6.3.6.2 Förbättringsförslag 

Vi anser att arbetet med Qlikview bör fortgå för att få till stånd ett verktyg som gör det 

möjligt att enkelt kunna överblicka de olika enheternas prestationer och 

distributionsverksamheten som helhet. 

 

På sikt bör tydliga riktlinjer utarbetas gällande utvecklingen av vilka datasystem som 

distributionsenheterna skall använda. I dagsläget sägs problemet styras av sig själv, men 

för att undvika att enheter till exempel fortsätter att investera i olika system bör en tydlig 

strategi och riktlinjer kring fortsatt arbete med detta problemområde utarbetas.  
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7 Generell diskussion 

Utifrån teori och empiri förs i detta kapitel en analyserande diskussion om vilka 
krav som ställs en effektiv distributionsverksamhet. Diskussionen syftar till att så 
småningom urskilja huvudfaktorer hos ett effektivt mätsystem för 
distributionsverksamhet. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier. 
 

7.1 Utmärkande för en effektiv distributionsverksamhet 

7.1.1 Viktiga element 

Abrahamsson (1998) menar att distribution i första hand handlar om att möta kundkrav 

och att få företags flöden att fungera på ett kundanpassat och kostnadseffektivt sätt. Enligt 

Visionspyramiden, som även återfinns i den teoretiska referensramen, krävs faktorerna 

kundtillfredsställelse, flexibilitet och produktivitet för att framgång på marknaden och 

uppnå lönsamhet. Se även figur 17. Vi anser att dessa faktorer generellt sett bör utgöra 

utgångspunkter för utformande av strategiska mål för en distributionsverksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17  Visionspyramiden, en modell för att länka organisationens dagliga verksamheter 
och processer till visionen (Johansson & Dahlborg, 1999) 

 

Enligt Visionspyramiden byggs kundtillfredsställelse upp av faktorerna kvalitet och 

leveransförmåga. Kundtillfredsställelse handlar om rätt produkt på rätt plats i rätt tid 

vilket är vägledande för att uppnå god logistik. Att leverera rätt produkt på rätt plats är 

kvalitetsaspekter som tillsammans med förmåga till leverans i tid skall uppfylla 

distributionsverksamhetens strategiska mål och övergripande syfte. 
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Flexibilitet byggs enligt Visionspyramiden upp av faktorerna leveransförmåga och  

ledtid. Flexibilitet är en förutsättning för att kunna anpassa sig efter förändringar på 

marknaden. Intern flexibilitet är en förutsättning för extern flexibilitet eftersom hela 

försörjningskedjan måste inneha möjlighet till förändring för att kunna anpassas efter 

kunders förändrade behov. Flexibilitet har även ett samspel med faktorerna produktivitet 

och kundtillfredsställelse. Interaktionen mellan faktorerna syftar enligt Visionspyramiden 

till att nå ökad lönsamhet och framgång på markanden. Under studiens gång har vi insett 

att flexibilitet är ett betydelsefullt element samt en förutsättning för att bli en 

konkurrenskraftig distributionsverksamhet på dagens föränderliga marknad. 

 

Produktivitet byggs enligt Visionspyramiden upp av faktorerna ledtid och kostnad. 

Produktivitet kan främst ses som intern effektivitet inom en distributionsverksamhet 

eftersom det fokuserar ledtider och kostnader. Produktivitet i form av kostnadseffektivitet 

bidrar till ökad lönsamhet. Produktivitet påverkar även de andra elementen då det skapar 

förutsättningar för framgång på marknaden. Korta ledtider är en förutsättning för att vara 

flexibel, vilket kan öka möjligheten att nå kundtillfredsställelse när förändringar uppstår.  

 

Utifrån teori och empiri har vi identifierat fyra element som vi anser utmärka en effektiv 

distributionsverksamhet. Dessa är kvalitet, service, produktivitet och flexibilitet. De 

förslag vi givit i det specifika fallet har delvis baserats på dessa element då vi funnit god 

överensstämmelse mellan elementen och distributionsverksamhets strategiska mål.  

 

Vi har således valt att urskilja elementen kvalitet, service, produktivitet och flexibilitet 

istället för Visionspyramidens tre element kundtillfredsställelse, flexibilitet och 

produktivitet. Istället för Visionspyramidens element kundtillfredsställelse har vi alltså 

valt att använda elementen kvalitet och service eftersom vi anser att dessa är mer talande. 

Utifrån en distributionsverksamhets perspektiv menar vi att elementen kvalitet och 

service är tydligare än faktorn kundtillfredsställelse. Vi tror att denna nedbrytning gör det 

lättare att förstå vad som bygger upp en effektiv distributionsverksamhet och vad som 

krävs för att uppnå en sådan. 

 

Sammansättningen av de fyra elementen samt mål kopplade till dem kan ses som en 

strategi för att uppnå distributionsverksamhetens övergripande syfte i linje med företagets 

vision. Vi menar att ovanstående resonemang förklarar kopplingen mellan de 

identifierade elementen och företagets vision vilket stärker elementens relevans. 
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7.1.2 Distributionsstruktur 

Vi har i fallföretaget observerat en organisationsförändring som separerat 

distributionsverksamheten från övriga funktioner och lyft distributionsorganisationen till 

högre strategisk nivå. Abrahamsson & Brage (1997) och Bowersox & Daugherty (1995) 

menar att en separation av funktioner skapar högre flexibilitet i organisationer. I det 

studerade fallet menar vi att distributionsverksamheten har givits förbättrade möjligheter 

att effektivt bidra till företagets konkurrenskraft. Vi tror att fallföretaget tagit ett viktigt 

steg mot att långsiktigt kunna möta kundkrav och fungera på kostnadseffektivt sätt.  

 

Utifrån empiri och teori kan vi konstatera att det krävs en mycket långsiktig och 

målmedveten strävan för att gå från någon av de tidigare typerna till en typ 3 distribution. 

I teorin finns många vägar till effektivisering. Vi har under studiens gång upplevt att det 

finns många faktorer som kan påverka en praktisk tillämpning. Vi har i den empiriska 

studien upplevt att verksamhetens förutsättningar till viss del har styrt 

distributionsstrukturen. Förutsättningarna tycks även ha stor betydelse för den framtida 

utvecklingen. I fallföretaget har vi främst upplevt produkternas egenskaper som styrande 

för distributionsverksamheten. Produkternas egenskaper har i många fall varit både 

styrande och begränsande för verksamhetens val av transportsätt. Detta har påverkat 

distributionsstrukturen och möjligheten för till exempel mätning av 

distributionsverksamhetens totala prestation.  

 

Vi menar att en effektiv distributionsverksamhet kan utnyttja verksamhetens möjligheter 

och hitta strukturer som kan uppfylla kundkrav för att maximera företagets lönsamhet 

över tiden. 
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7.2 Viktiga huvudfaktorer för utformning av mätsystem för 

distributionsverksamhet 

Enligt studerad litteratur finns ingen generell mall för vilka mätetal som skall användas 

eftersom mätetals relevans varierar mellan verksamheter och företag. Utifrån teori och 

empiri har vi dock försökt lyfta fram ett antal huvudfaktorer som vi anser är viktiga vid 

framtagandet av mätetal för distributionsverksamhet. 

 

Vi har under studiens gång insett vikten av att ha en begränsat antal mätetal. Vi har i 

fallstudien uppfattat att en uppsättning av fåtal mätetal som är representativa för 

verksamhetens prestation är nödvändigt för att enkelt kunna överblicka situationen. Detta 

gäller speciellt på mer strategisk nivå där en övergripande bild ofta är efterfrågad. Tangen 

(2003) framhåller att ett begränsat antal mätetal även är nödvändigt för att tydliggöra vad 

som skall ligga i fokus. Vi anser därför att en sammansättning av relativt få mätetal är en 

viktig faktor för utformningen av ett effektivt mätsystem.  

 

Mätningar skall enligt litteraturen användas för att styra och utveckla verksamheten i rätt 

riktning. Det framhålls därför vara viktigt att samtliga mätetal har tydliga kopplingar till 

distributionsverksamhetens övergripande vision och strategiska mål. Detta har i den 

empiriska studien delvis kunnat bekräftas genom det företag som användes för 

processjämförelser. Vi anser att denna distributionsverksamhets mätetal på strategisk nivå 

har mycket tydliga kopplingar till distributionsverksamhetens vision. I det huvudsakliga 

fallföretaget har vi däremot inte kunnat se någon tydlig koppling mellan mätetal och 

vision eftersom denna distributionsverksamhet saknar vision och uttalad målbild. Då de 

förslag till mätetal som vi givit delvis skiljer sig från de mätetal som i dagsläget används i 

distributionsverksamheten tror vi att detta signalerar att det är mycket viktigt att de 

mätetal som används är tydligt kopplade till verksamhetens vision och strategiska mål.  

 

Storhagen (1995) framhåller att mätetal bör vara lättförståeliga för att mätetalen skall nå 

förankring hos organisationens aktörer. Vi har även under den empiriska studien upplevt 

att mätetalens förankring i verksamheten starkt beror på hur mätetalen och mätningarna 

kan förklaras, användas och förstås. Vi anser att de mest effektiva mätetalen är de som 

enkelt kan härledas till organisationens välgång. 

 



 119

Enligt Johansson & Dahlborg (1999) handlar mätningar om att öka förståelsen för den 

studerande processen. Mätningar är ett sätt att identifiera problem och att styra 

förbättringsarbete. Under empirin har vi upplevt att vissa aktörer är negativt inställda till 

mätningar som företeelse och att de befarar att mätningarna skall medföra negativa 

konsekvenser såsom överdriven kontroll och neddragningar i personalstyrkan. Vi anser 

därför att det är viktigt att tydligt förmedla syftet med mätningar. Vi menar att det är 

viktigt att framhålla att mätningar skall användas för att hitta förbättringspotentialer och 

att detta är nödvändigt för bibehållen eller förbättrad konkurrenskraft samt att detta är 

avgörande för organisationens fortsatta välgång.  

 

Vi har under fallstudien även upplevt en negativ inställning och ointresse till mätetal hos 

vissa medarbetare. Detta på grund av de upplever att de inte kan påverka mätetalens 

resultat. I fallstudien har även uppfattat att medarbetare som självständigt kan planera 

sina arbetsuppgifter efter uppsatta mätetal i större utsträckning känner engagemang och 

ansvar för att nå goda resultat för mätetalen. Mätetalens påverkbarhet är något som bland 

andra Tangen (2005a) lyfter fram som en mycket viktig egenskap för att berörda aktörer 

skall finna mätningar och mätetal meningsfulla att sträva efter. Vi anser därför att 

mätetals påverkbarhet är en huvudfaktor för ett effektivt mätsystem.  

 

Enligt tidigare resonemang menar vi att de uttalade mätetalen bör stödjas av ett antal 

kompletterande mätningar. De kompletterande mätetalen anser vi inte nödvändigtvis 

behöva uppfylla de kriterier som vi ställer för de uttalade mätetalen som till exempel god 

påverkbarhet av berörda aktörer. De kompletterande mätetalen kan användas för att öka 

förståelsen för en process genom ytterligare informationsinsamling. Dessa mätetal kan 

även användas för att undvika olika typer av suboptimeringar. De kompletterande 

mätetalen anser även kunna användas på så sätt att de håller mätsystemet levande. Detta 

genom att kompletterande mätetal kan användas temporärt och efter behov för att stödja 

de uttalade mätetalen. Detta arbetssätt har vi observerat i det studerade fallet då 

identifierade problemområden ytterligare undersöks genom mer specifika och detaljerade 

mätningar. De kompletterande mätetalen syftar till att skapa ökad kontroll och ge ökade 

möjligheter till förbättring.  

 

Aronsson et al. (1989) anser att mätetal bör utformas så att de underlättar intern och 

extern jämförelse. I det studerade fallet framhåller flertalet ledare att de mätetal som 

används i verksamheten skall vara de samma för samtliga enheter. sammansättning skall 

vara enhetlig och detta är ett krav för de mätetal som skall används i verksamheten. Detta 

eftersom distributionsverksamhetens ledning strävar efter att kunna jämföra 
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verksamhetens olika enheter på ett pålitligt vis med syfte att lägga en grund för 

strategiska beslut. Vi menar att detta talar för att mätetals möjlighet till intern och extern 

jämförelse även generellt sett är viktiga egenskaper eftersom dessa önskemål förmodligen 

återfinns inom andra distributionsverksamheter.  

 

Under fallstudien har vi insett att sammansättningen av mätetal är mycket viktig eftersom 

de har inbördes relationer och påverkar varandra. Det bör finnas en medvetenhet om detta 

för att kunna undvika suboptimeringar som kan föra verksamheten i fel riktning. Vi 

menar att mätningar både kan skapa och förebygga suboptimeringar beroende på 

mätetalens sammansättning. Vi anser att detta bör beaktas vid utformningen av ett 

mätsystem. I detta samband vill vi även lyfta sammansättningens förmåga att täcka 

samtliga områden viktiga för lönsamhet för den verksamhet de skall tillämpas inom. I det 

specifika fallet anser vi oss ha lyckats med detta då vi arbetat fram förslag till mätetal 

utifrån elementen kvalitet, service, produktivitet och flexibilitet. Som mätetal för 

respektive element har vi på övergripande nivå valt att föreslå mätetalen                    

andel fel, leveransprecision, antal levererade orderrader per mantimme samt ledtid. 

Valet av dessa mätetal baseras på de studier vi genomfört och vi anser att mätetalen är 

lämpliga eftersom de är genomgående i såväl teori som empiri. Vi menar att dessa 

element täcker de områden som är viktiga för lönsam distributionsverksamhet i 

allmänhet.  

 

Utifrån ovanstående resonemang har vi identifierat följande huvudfaktorer som viktiga 

vid utformning av en distributionsverksamhets mätsystem. Vi anser att mätetal skall: 

 

• utgå från verksamhetens övergripande syfte 

• vara påverkbara 

• vara lätta att förstå 

• möjliggöra jämförelse 

 

Vidare anser vi att sammansättningen av mätetal skall: 

• vara balanserad 

• innehålla ett begränsat antal mätetal 

• stödjas av kompletterande mätetal vid behov 

 

Dessutom anser vi att det är av största vikt att syftet med mätningar tydliggörs för att nå 

ett väl fungerande och effektivt mätsystem. 
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8 Slutsatser 

I detta kapitel dras slutsatser utifrån analys och diskussion. Slutsatserna svarar 
mot huvudsyftet och dess frågeställningar. 
 

Med bakgrund i teori och empiri konstaterar vi att effektiv distributionsverksamhet kan 

byggas upp av de element som definierats i denna studie. Vi har kommit fram till att 

effektiv distributionsverksamhet är uppbyggd av kvalitet, service, produktivitet och 

flexibilitet. Som mätetal för respektive element menar vi att mätetalen andel fel, 

leveransprecision, antal levererade orderrader per mantimme samt ledtid är lämpliga för 

distributionsverksamhet på övergripande nivå. Valet av dessa mätetal baseras på de 

studier vi genomfört och vi anser att mätetalen är lämpliga eftersom de är genomgående i 

såväl teori som empiri.  

 

För att distributionsverksamhet skall vara och förbli en lönsam konkurrensfördel i 

företaget bör distributionsstrukturen ständigt utvecklas och anpassas utefter de 

förutsättningar som ges för att på bästa möjliga sätt försörja företagets kunder. 

 

För att kunna styra och utveckla verksamheten krävs effektiva mätningar. Mätningar är 

till för att skapa kunskap och kunskap är en förutsättning för förbättring. Vi har efter 

genomförda studier även identifierat sammanlagt sju huvudfaktorer viktiga för ett 

effektivt mätsystem för distribution. Vi anser att mätetal skall: 

 

• utgå från verksamhetens övergripande syfte 

• vara påverkbara 

• vara lätta att förstå 

• möjliggöra jämförelse 

 

Vidare anser vi att sammansättningen av mätetal skall: 

 

• vara balanserad 

• innehålla ett begränsat antal mätetal 

• stödjas av kompletterande mätetal vid behov 

 

Dessutom anser vi att det är av största vikt att syftet med mätningar tydliggörs för att nå 

ett väl fungerande och effektivt mätsystem. 
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Att mätetalen utgår från verksamhetens övergripande syfte, att uppsättningen mätetal är 

balanserad samt att antalet mätetal är begränsat anser vi vara grundläggande 

förutsättningar för utformning av ett effektivt mätsystem för distributionsverksamhet. 

Mätetalens påverkbarhet, att de är lätta att förstå samt att syftet med mätningar tydliggörs 

är förutsättningar för att få mätningarna att fungera i verksamheten. Att mätetalen 

möjliggör jämförelse medför att verksamheten kan jämföras för att hitta 

förbättringsområden. Kompletterande mätetal kan användas som stöd för att ytterligare 

förklara verksamheten och kan hålla mätsystemet levande. 



 123

9 Förslag till fortsatta studier 

I detta kapitel ges förslag till fortsatta studier. Vi har diskuterat de fortsatta 
studierna dels med fokus på mätningar och mätetal samt på vidare studier i 
fallföretaget.  
 

9.1.1 Studier om mätningar, mätsystem och mätetal 

Under detta arbete har vi försökt urskilja huvudfaktorer som vi anser vara viktiga för ett 

effektivt mätsystem för distributionsverksamhet. Vi anser att detta kan undersökas mer 

ingående för att fastställa vilka faktorer som är mest betydelsefulla för att kunna styra en 

distributionsverksamhet i rätt riktning samt hur faktorerna beror av varandra. För att göra 

detta menar vi att mer omfattande litteraturstudier bör göras och ytterligare empiriska 

studier bör genomföras.  

 

I vår studie har vi samlat intryck för att urskilja huvudfaktorer för mätsystem för 

distributionsverksamhet. För att lyfta fram olika aktörers syn på dessa faktorer skulle det 

vara intressant att göra en studie utifrån ett aktörssynsätt för att fokusera på hur 

medarbetare i en organisation upplever huvudfaktorernas relevans. I detta sammanhang 

skulle det även vara intressant att undersöka hur kunder definierar effektiv 

distributionsverksamhet och vad som krävs för att uppnå detta.  

 

Det som i denna studie benämns kompletterande mätningar finns inte som ett vedertaget 

begrepp i studerad litteratur. Vi har under studiens gång stött på olika tolkningar av vad 

ett mätetal egentligen är och hur olika mätningar bör behandlas. Utifrån detta menar vi att 

en särskiljning av vad som bör karaktäriseras som uttalat mätetal och vad som bör 

benämnas kompletterande mätning är nödvändig. Vi anser att detta är något som bör 

undersökas ytterligare. 
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9.1.2 Studier i fallföretaget 

Genom kartläggning och analys av den studerade verksamheten har vi identifierat ett 

antal förbättringsområden, se avsnitt 6.3. Vi rekommenderar fallföretaget att överväga de 

förbättringsförslag som givits i anslutning till de identifierade områdena samt att fortsätta 

studierna inom dessa områden för att kunna göra mer utförliga analyser.  

 

Främst anser vi att området Lagerstyrning bör analyseras närmare för att framkomma 

med mer konkreta åtgärder och komma till rätta med det beskrivna problemet. Detta 

eftersom balanserade lagernivåer är en viktig förutsättning för distributionsverksamhetens 

möjlighet att uppnå sitt syfte att effektivt leverera produkter till kund.  

 

Vi anser även att området Mätning av total leveransprecision bör undersökas närmare. Vi 

anser detta vara den absolut viktigaste mätningen eftersom den utvärderar 

distributionsverksamhetens totala prestation ur kundperspektiv.  

 

Det pågår ett arbete med att ta fram en långsiktig vision och tydlig målbild för 

distributionsverksamheten. Vi menar att detta arbete bör fortsätta med hög prioritet för att 

hela distributionsorganisationen skall kunna eftersträva gemensamma och tydliga mål. Då 

de mätetal som skall användas i verksamheten skall ligga linje med vision och strategiska 

mål är det av största vikt att arbetet med framtagandet fortgår. 

 

Sett till det studerade fallet borde ledningen för distributionsverksamheten se över 

lokallagren i Milano och i Halesowen framtida roller i distributionsorganisationen. Det 

skulle vara intressant att undersöka om marknadsbehoven mer effektivt kan uppfyllas 

genom att bedriva en mer centraliserad distributionslogistik. 
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Muntliga intervjuer 

 

Tre ledare för delprocessen Skeppningsplanering intervjuades muntligt under  

perioden 060425-060505. 

 

En ledare inom delprocessen Lagerhantering intervjuades muntligt vid två tillfällen under 

perioden 060426-060504.  

 

Tre medarbetare inom delprocessen Lagerhantering intervjuades muntligt under  

perioden 060427-060430.  

 

Tre medarbetare inom delprocessen Utlastning intervjuades muntligt under 

perioden 060427-060505. 

 

Två medarbetare inom delprocessen Skeppningsplanering intervjuades muntligt under 

perioden 060427-060505.  

 

Tre medarbetare inom delprocessen Utlastning intervjuades genom en  

gruppdiskussion 060504.  

 

Två ledare för distributionscentret i Venlo intervjuades samtidigt 060505.  

 

Två aktörer inom delprocessen Transport intervjuades under perioden 060505-060512.  

 

En processägare inom Sandvik Tooling intervjuades muntligt 060510.  

 

Två ledare för fallföretagets distributionsverksamhet intervjuades muntligt 060531.  
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Skriftliga intervjuer 

 

En ledare för lokallager Milano intervjuades skriftligt under perioden 060516-060519.  

 

En ledare för lokallager Halesowen intervjuades skriftligt under  

perioden 060516-060524.  

 

En ledare för Sandvik Toolings distributionscenter i Europa intervjuades skriftligt under 

perioden 060524-060526.  

 

 

Möten 

 

Deltog på veckomöte för delprocessen Utlastning 060505. På mötet deltog  

sju medarbetare och en ledare. 

 

Deltog på veckomöte för delprocessen Skeppningsplanering 060512. På mötet deltog  

sex medarbetare och en ledare. 

 

Deltog på ett möte gällande systemanpassning för mätetal 060522. På mötet deltog  

en aktör från fallföretagets distributionsverksamhet samt en systemansvarig aktör. 
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Frågor kring mätningar, mätsystem och mätetal 

Detta intervjuunderlag utgör en del i ett examensarbete vars syfte är att ta fram effektiva mätetal för SMT:s distributionsverksamhet. 

Frågorna är utformade för att ta reda på vilka mätetal som används i verksamheten, hur mätningar utförs och hur resultaten 

bearbetas. Tillfrågade personers uppfattningar och uppriktighet om ovanstående är i sammanhanget viktigt för att ge en rättvisande 

bild av verkligheten. 
 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller behöver ytterligare förklaringar. Vi är mycket tacksamma för din hjälp! 

Rebecca Pålsson och Andreas Larsson 

 

Nr Fråga Förklaring 

1  
 
Vilka mätetal används i er verksamhet? 

 
Frågan syftar till att ge kännedom om vilka mätetal som används,  
till exempel:  
”ledtid”, ”leveranssäkerhet”, ”andel fel” eller 
”lageromsättningshastighet”. 
 

2  
 
Definiera de mätetal som angavs i fråga 1. 

 
Frågan syftar till att klargöra definitionerna av de mätetal som används, 
till exempel:  
”Vi mäter andel felaktiga order per totalt antal” eller 
 
                                            antal kompletta felfria leveranser         

                                                      totalt antal leveranser 

3  

 

Varför använder ni just dessa mätetal? 

 
Förklara anledningen till att dessa mätetal används och vilka syften de 
uppfyller.  
Till exempel:  
”De används eftersom vi kan påverka resultaten” eller ”eftersom de 
mäter prestationen av våra arbetsuppgifter på ett lämpligt sätt” eller 
”eftersom vi vill mäta det som är viktigt”. 
 

4  

Hur länge har dessa mätetal använts? 

 
Ange hur länge mätetalen använts och om de har förnyats.  
Till exempel:  
”mätetalen har varit desamma så länge jag har jobbat här” eller 
”mätetalen har använts sedan 5 år tillbaka då vår nya chef införde dem”. 
 

5  
Hur togs mätetalen fram?  
Var du delaktig i framtagandet? I så fall, hur? 
Vem beslutade om dem? 
 

 
Berätta hur mätetalen valdes ut och hur ni kom fram till dessa.  
Vilka var delaktiga? Ange vem som tog besluten. Till exempel:  
”Jag ingick i en grupp som arbetade med att ta fram mätetalen” eller  
”när jag tillsattes ansåg jag att dessa mätetal var relevanta eftersom…” 
eller ”besluten kom centralt från SMT”. 
 

6  
 
Hur sker datainsamling gällande mätetalen? 
Vilka system används? Finns det någon 
ansvarig för insamlingen? 

 
Beskriv hur data insamlas och vilka system som används för detta.  
Till exempel: 
”en del av vårt affärssystem samlar kontinuerligt in data gällande de 
leveranser som sker från enheten.”  
Berätta om vilka personer som arbetar med insamling och vilka andra 
arbetsuppgifter de har.  
 

Leveranssäkerhet = 

BILAGA A, 1(4) 
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7  

Hur analyserar och bearbetar ni de resultat 
som mätetalen ger?  
 
 
Hur använder ni resultaten? 

 
Beskriv det arbete som sker i samband med hanteringen av de resultat 
som mätetalen ger.  
Vilka deltar i detta arbete? 
 
Berätta hur resultaten används.  
Presenteras de för berörd personal? I så fall, hur?  
Används resultaten till förbättringsarbete? 
 

8  
Vilka trender kan ni se i mätetalens resultat?  
 
 
Anser du att det överensstämmer med 
verkligheten? 

 
Beskriv om er verksamhet har förbättrats eller försämrats enligt 
mätetalen.  
 
Diskutera om mätetalens resultat överensstämmer med verkligheten.  
Om inte, vilka orsaker tror du kan ligga bakom detta? 
 

9  
 
Hur upplever du att mätetalen fungerar i er 
verksamhet? 
 
 

 
Berätta allmänt, till exempel om du anser att det finns några brister med 
de aktuella mätetalen. Till exempel: 
”detta mätetal är inte bra eftersom vi inte kan påverka resultatet om det 
till exempel inte finns material i lager.” 
 

10  
Upplever du att du genom ditt arbete kan 
påverka mätningarnas resultat? 
 

 
Diskutera kring hur du tycker att du kan påverka resultaten. 
 

11  
Finns det några andra mätetal som du anser 
skulle vara lämpliga för er verksamhet? 
 
 
Varför skulle detta/dessa vara lämpliga? 

 
Till exempel: 
”det skulle vara bättre att mäta….. istället för …. eftersom vi inte kan 
påverka ……”  
 
Argumentera kring era åsikter. Till exempel:  
”de skulle möjliggöra jämförelse med andra avdelningar och andra 
företag.” 
 

12  
 
Hur anser du att framtagning av nya mätetal 
bör ske? 
 

 
Till exempel:  
”jag tycker att medarbetare och chefer tillsammans bör arbeta med 
framtagning av mätetal eftersom…” eller 
”medarbetarna bör vara delaktiga eftersom kunskap om vad som mäts är 
viktig för att kunna sträva mot rätt mål.” 
 

13  
Hur anser du att analys och utvärdering av 
mätetalens resultat bör ske? 
 
 
 
 
 
Hur tycker du att resultaten bör synliggöras? 

 
Till exempel:  
”jag vill vara delaktig i uppföljningsarbetet eftersom jag vill se vad 
orsakerna till resultaten är” eller  
”jag vill se hur mina arbetsuppgifter påverkar resultaten” eller 
”kännedom om verksamhetens prestation är viktig för att kunna förbättra 
brister”. 
 
Till exempel:  
”Det vore bra att sätta upp resultaten på en anslagstavla varje vecka för 
att kunna se hur vi presterar.” 
 

 

 

BILAGA A, 2(4) 
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Questions regarding performance measurement systems and KPI:s 

This questionnaire is a part of a master thesis with the purpose to develop effective KPI:s for SMT:s distribution process. The 

questions are designed to reveal what KPI:s are used in the process, how measurements are carried out and how the results are 

analyzed and used. The opinions and honesty of the interviewed people is in this context important to reflect the real situation in a 

proper way. 
 

Please do not hesitate to contact us if you have any questions or need further clarifications. We are very grateful for your help. 

Rebecca Pålsson, Andreas Larsson 

 

No Questions Explanations 

1  
 
What KPI:s are used in your distribution 
process?  
 

 
The question considers what KPI:s that are used, for example  
“lead time”, “delivery reliability”, “level of defect free orders” or 
“inventory turnover” 
 

2  
Define the KPI:s mentioned in question 1. 
 

 
The question considers a definition of the KPI:s, for example: 
“we measure number of shipments made on time compared to total 
number of shipments” or 
 
                                                  No of defect free deliveries         

                                                     total no of deliveries 

3  

 
What are the reasons for using these KPI:s? 
 

 
Explain the reason for using these KPI:s and their purposes.  
For example:  
“since we can impact the results” or  
“since they indicate the performance of our work assignments in an 
appropriate way” or  
“since we want to measure the most important factors in our process”. 
 

4  

For how long have the mentioned KPI:s been 
used? 
 

 
Explain for how long the KPI:s have been used and if they have been 
updated.  
For example:  
”the KPI:s have been the same as long as I have been working here” or 
“Since 5 years, when our managers developed them.” 
 

5  
 
How were the KPI:s derived?  
Did you participate in the development? 
Who took the decision on choosing the KPI:s? 
 

 
Explain how the KPI:s were chosen and how the decision was made. 
Who took the decision?  
For example: 
 “I was a part of a group who derived the KPI:s” or  
“I took the decision because I thought the KPI:s were relevant…” or  
“The decisions were centrally made from SMT” 
 

6  
 
How is the measurement data collected? 
What systems are used for this? 
 
Are there any responsible people for the data 
collection? 
 

 
Describe how data is collected and what systems that are used for this. 
For example: “A part of our business system continuously collects data 
about the deliveries made from this unit”.  
 
Are there any responsible people for the data collection? In that case, 
what position do these people have and what other assignments do they 
have?  
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7  

How do you analyze and handle the results of 
the measurements? 
 
 
How do you use the results? 
 

 
Describe how you analyze the results of the measurements. Who 
participates in this work? 
 
How are results used? Are they presented to the actors in the measure 
process? In that case, how?  
Are the results used for improvements? 
 

8  
Do you feel you can impact the results 
through your work? 
 

 
Discuss how you think you can impact the results. 

9  
Are there any visible trends in the results of 
the measurements? 
 
Is this corresponding with the real situation?  
 

 
 
Discuss if the results of the KPI:s correspond with the reality. If not, what 
do you think are possible reasons for this?  
 

10  
 
How do you think the KPI:s fits your process? 
 

 
What advantages do you see of the KPI:s? Do you see any shortcomings 
of them?  
For example:  
“the KPI:s is not so good because we can not completely control the 
results- they are dependant on other units” 
 
 

11  
Do you have any suggestions for other KPI:s 
that would be appropriate for your process? 
 
Why would these be appropriate? 
 

 
For example:  
“It would be better to measure…instead of… because this factor is more 
important for our process to achieve”  
 
Give arguments for your opinions. For example:  
“The KPI:s would make benchmarking between units and other 
companies possible”. 
 

12  
 
How do you think development of KPI:s 
should be carried out? 
 

 
For example:  
“I think co-workers and managers should work together in order to 
develop well conformed KPI:s” or  
“I think co-workers should be involved in the development in order to 
create understanding and motivation” or  
“It is important that co-workers are aware of what is measured in order 
to strive for the strategic goals” 
 

13  
How do you think analysis and evaluation 
should be carried out? 
 
How do you think the results should be made 
visible? 
 

 
For example: 
“I think both co-workers and managers should be a part of this, since it is 
important for all involved people to see the causes of the results” or  
“Co-workers should be involved since knowledge of performance is 
important to be able to make the work procedures more efficient”. 
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Ordlista 

 

Bonk En lastbärare för långgods som används vid interna transporter. 

DC Distributionscenter. 

DDC I detta sammanhang, landtransport av standardprodukter från 

centrallagret inom Europa. 

Kolli Avser objekt som skall transporteras, hanteras eller lagras. 

Kortskeppning Kolli som enligt skeppningsinstruktionen skall finnas en sändning men 

som saknas 

Orderrad En order kan bestå av flera orderrader. 

Packnota En packnota innehåller information om färdigställt material. En packnota 

genereras när material packas och skickas då till Sandship. 

Sandship System för skeppningsplanering. 

Sanshark Statistikdatabas. 

SAP Affärssystem. 

Skeppning Sändning. 

Sopic System för orderläggning. 

Split point Punkt där materialet omlastas för vidare transport. 

WAX Stordatorsystem som styr aktiviteter i anslutning till Centrallagret 

Översjö I detta sammanhang, marknader utanför Europa. 
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