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Förord 
Under senhösten 2002 har denna D-uppsats tagit sin form. Jag vill i detta förord passa på att 
tacka de personer som gjorde det möjligt för mig att genomföra uppsatsen. Ett stort tack till 
Peter Kieri på Ferruform som var vänlig och hjälpte mig hitta ett intressant ämnesområde som 
de ville få belyst, men även till övriga respondenter på företaget. Ett speciellt tack vill jag 
rikta till min handledare Anders Nilsson och mina opponenter på seminarierna, som har hjälp 
mig att belysa styrkor och svagheter med mitt arbete. Detta kan vara svårt att få överblick på 
när man sitter på sin kammare och funderar. Framförallt vill jag tacka min flickvän som har 
stöttat mig när motivationen varit låg och hjälpt mig att ta en välbehövlig paus när det har 
behövts som mest. 
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Sammanfattning 
För att ett företag ska kunna tillämpa lokal ekonomi, det vill säga ekonomistyrning på 
produktionsavdelningsnivå, är det viktigt att produktionsledaren har ett lokalt 
informationsstöd. Denna uppsats belyser design och användning av ett sådant stöd. Det som 
har undersökts är hur ett högteknologiskt tillverkningsföretag i lastbilsindustrin arbetar vid 
design av ett lokalt informationsstöd. Undersökningen har även belyst vad det lokala 
informationsstödet består av samt vad som uppnås vid användning av ett sådant stöd. Genom 
en kvalitativ fallstudie på Ferruform i Luleå undersöktes detta. Fallstudien genomfördes 
genom intervjuer av chefen för business control avdelningen, två produktionschefer och fyra 
produktionsledare. Slutsatserna som kunde dras av empirin var följande: I sitt arbete med att 
designa lokalt informationsstöd har företaget en kontinuerlig dialog med de 
verksamhetsansvariga. Genom dialogen får avdelningen för business control, som har 
huvudansvaret att designa stöden, information om vilket behov som finns på respektive 
avdelning. På så sätt kan relevanta och verksamhetsnära informationsstöd tas fram. Till sin 
hjälp med att ta fram unika rapporter har avdelningen utvecklat en databas som är 
sammankopplad med deras centrala och lokala informationssystem. Det lokala 
informationsstödet består dels av generell ekonomisk information som kostnadsbudget och 
företagets styrkort med nyckeltal. Produktionsavdelningarna har även ett mer 
avdelningsspecifik informationsstöd beroende på verksamhet på avdelningen. Genom att 
använda sig av ett lokalt informationsstöd anser företaget att produktionsledarna ökar sin 
kompetens genom ett erfarenhetsbaserat lärande. Företaget får de anställda mer delaktiga i 
verksamhetsutvecklingen. Produktionsledarna får en möjlighet att få relevant information så 
att beslut kan tas där kunskapen finns. Det leder i sin tur till att de ställer ökade krav på 
kompetensutveckling och att relevanta utbildningar finns. 



 

 

Abstract 
For a company to apply local economics, i.e., management accounting on a production level, 
it is important that the production manager has a local information system as an appropriate 
means of information support in managing the activities. This paper deals with design and use 
of such local information support. The study examined how a high–tech manufacturing 
company works with design of local information support. It also examined what the 
information support consists of and what could be achieved by using such support. This was 
investigated through a case study at a high–tech manufacturing company in Luleå called 
Ferruform. The case study was performed through interviews with the business control 
manager, two senior production managers and four production managers. The theory, which is 
the base for the case study in this paper, was carried out as a literature study. The result of the 
case study was: In their work with design of local information support the company has an 
ongoing dialogue with their local decision makers. The dialogue gives the business control 
department, which has the main responsibility for the design, information about the 
requirements each production manager has. In that way, relevant and activity based 
information support can be designed. To help the business control department in their work 
they have developed a database which is connected to their central and local information 
systems. The local information support consists of general economic information such as 
budget and the company’s scorecard with management ratios. Each production department 
also has a more specific local information support depending on the activity in the 
department. By using local information support the production managers will increase their 
competence through experience based learning. The company also achieves a higher 
involvement in the development of the activities. The production managers have the 
possibility to get relevant information so that decisions can be made where the knowledge is. 
This leads to higher demand regarding competence development and a demand for relevant 
courses. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel kommer jag ge en historisk tillbakablick på ämnet ekonomiinformation, för att 
sedan övergå till problemdiskussionen som avslutas med uppsatsens undersökningsfrågor. I 
slutet av kapitlet kommer syftet med uppsatsen att presenteras. 
 
I mogna industrier som bil- och lastbilsindustrin verkar det som en viktig del av konkurrens 
striden kommer att ske på verkstadsgolvet. Tillverkare som kan använda sig av ny teknologi 
för att uppnå flexibilitet och god kvalitet kommer att ha en konkurrensfördel. Men detta gäller 
bara om de är bättre på att lära sig av sina erfarenheter än andra. Ett väldesignat 
informationssystem kan ge ett stöd till organisationslärande, inklusive att lära sig av med 
beteende baserad på gammal teknik. Det kräver också specifika organisatoriska åtgärder som 
att föra ner viktiga beslut till den operativa nivån på företaget. (Jönsson & Grönlund, 1988) 
Detta är nödvändigt då det inte alltid finns tid att fråga ledningen om råd. Människorna i en 
organisation måste agera utifrån sina förutsättningar. För att möjliggöra detta behövs det ett 
lokalt stöd i form av ekonomiinformation. (Solli, 1991) 

1.1 Ekonomiinformation 

Informationssituationen när det gäller ekonomi har ändrats sedan en tid tillbaka (Solli, 1991). 
Under 60- och 70 talet var det en ingenjörssyn som dominerade (Grönlund, 1997). Det är ett 
synsätt som bygger på att människor agerar efter vad de blir tillsagda (Jönsson, 1988), det vill 
säga har ett hierarkiskt ledningsperspektiv (Grönlund, 1997). Under 80-talet uppstod ett 
synsätt som talar om att informationen uppstår hos mottagaren. (Westin, 1993) Människor 
kräver av flera skäl ett större utrymme inom organisationens ram, inte minst möjligheter att 
agera efter sin egen tanke och situation. (Petersson, 1991) Informationen överensstämmer 
med de handlingar som människor utför i ett socialt sammanhang. Det här synsättet ställer 
krav på informationens kvalitet och anpassbarhet, den betonar betydelsen av kommunikation 
mellan parter. Kommunikation av information, som tolkas av användaren, resulterar i 
handling och nya handlingsmönster. Den lokala ekonomins uppgift är att med stöd av 
ovanstående typ av information effektivt organisera och utföra handlingar inom en lokal 
enhet. (Grönlund, 1997) Information utvecklad i lokala system efter verksamhetens problem 
och villkor kan verka som tolkningsscheman för att man skall förstå och därigenom kunna ta 
ansvar för sitt handlande (Boland, 1993).  
 
Informationens roll som skapare av handling ger ett incitament till den lokala enheten att 
samla kraft för att försöka utveckla modeller och metoder som stödjer denna inriktning mot 
lokalt informationsstöd (Grönlund, 1997). Ledningsformen bör karaktäriseras av ett lokalt 
ansvar för att målsättningar skall uppnås. Det bör även fokusera på ett förtroende för eget 
problemlösande samt betona betydelsen av ett erfarenhetsmässigt lärande (Kolb, 1984).  

1.2 Problemdiskussion  

För att kunna kontrollera sin verksamhet använder företagen ett formellt styrsystem som är 
uppbyggt på tre olika nivåer. Strategisk nivå där företaget formulerar mål, strategier och 
regler för långsiktigt agerande. Taktisk nivå preciserar hur den strategiska planeringen ska 
förverkligas och kommuniceras till den operativa nivån. På den operativa nivån konkretiseras 
den taktiska styrningen med syftet att skapa en fungerande vägledning i det dagliga arbetet. 
(Samuelsson, 1996) I ett företag finns det två olika ekonominivåer, central och lokal ekonomi. 
Den centrala ekonomin avser strategisk och taktisk nivå. (Grönlund, 1989) På den operativa 
nivån, produktionsavdelningen, används den lokala ekonomin. Lokal ekonomi kan även 
innebära att styra sina egna resurser under lokalt ansvar. (Westin, 1993) 
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Beslutfattare som har ett lokalt ansvar i stora företag, det vill säga en produktionsledare, kan 
ha problem med att den övergripande informationen är för dominerande när de ska styra sina 
egna resurser. Den övergripande informationen bygger på en logik som har att göra med 
helhet, likriktning och överordnad styrning. (Jönsson & Grönlund, 1988) De centrala 
systemen ger ett informativt stöd som är illa anpassat för att produktionsledare på ett korrekt 
sätt ska kunna se vad de gör och har gjort. Det skapas ett administrativt merarbete då de 
centrala systemen ska matas med data som används för överordnande beslut. Följden kan bli 
att produktionsledare, direkt eller indirekt, lyder under villkor som passar dåligt för lokala 
styrinsatser. Ekonomi och budgettänkande dominerar tankar på styrinsatser där istället 
aktivitetsnära produktionsdata borde ta större intressen i anspråk. Exempel på aktivitetsnära 
produktionsdata kan ha att göra med kvantiteter, det vill säga antal av olika resursslag, 
produktivitetsmått, kostnader för resursförbrukning etcetera. (Westin, 1993)  
 
Ett annat problem med de centrala systemens abstrakta och aggregerade informationsinnehåll 
är att de ökar avståndet från det konkreta arbetsinnehållet (Westin, 1993) och därmed det 
erfarenhetsbaserade lärandet (Kolb, 1984). Detta avstånd innebär att informationen inte känns 
igen på lokal nivå och tappar därför sin mening. Informationen speglar inte verkligheten och 
de som utför arbetet ser inte kopplingen mellan orsak och verkan i produktionen (Westin, 
1993). Informationen tappar därmed sin relevans och styrningen mister sin skärpa och 
styreffekter för handling (Johnson & Kaplan, 1987), men även trovärdighet (Luckett & 
Eggleton, 1991). Den aggregerade informationen distanserar beslutfattare på central nivå från 
den produktionsnära verksamheten. Konsekvensen blir att deras antaganden av mätbarhet och 
informationens betydelse ger dem ett sken av att de kan ingripa och påverka verksamheten på 
ett rationellt sätt. (Dermer & Lucas, 1986) Ett sätt att minska avståndet är att visualisera 
sambandet mellan det lokala aktivitetsnära och det centrala aggregerade. Ett samband som 
kan uppnås med hjälp av den så kallade du Pont modellen. (Brulin & Nilsson, 1995) Det är en 
modell som beskriver förändringar i produktionen och dess påverkan på företagets lönsamhet. 
(Henricsson & Schiller, 1988) Det är en bra förklaringsmodell vid design av pålitliga och 
flexibla informationssystem. 
 
Företag behöver både pålitliga och flexibla informationssystem. Detta gör det väldigt svårt att 
designa ett informationssystem (Hedberg & Jönsson, 1978). Ett informationssystem behöver 
det centrala för att bland annat sköta den gemensamma ekonomin och för att kunna styra 
helheten. Det lokala behövs som komplement till det centrala för den aktivitetsnära 
styrprocessen. (Westin, 1993) Det här innebär att det finns olika informationsbehov på central 
och lokal nivå (Solli, 1991). Vid design av ett lokalt informationsstöd är det viktigt att det tas 
hänsyn till att informationen är relevant för att informationen på lokal nivå ska få avsedd 
effekt. (Westin, 1993) Ett sätt är att ge produktionsledarna i företaget ekonomisk information. 
Tillsammans med sin gedigna kunskap om produktionen kan de använda denna information 
för att förnya organisationen. (Johnson, 1992) För att informationsstöden ska vara 
ändamålsenliga i ett lokalt perspektiv behöver de vara flexibla. Det innebär i det här avseendet 
att informationssystemet ska ha möjlighet att anpassa sig till användarens varierande behov av 
data, databearbetningar och mått. (Westin, 1993) Problemet är här att designa 
informationssystem utifrån produktionsledarnas behov (Grönlund, 1997). 



 

  3

Med hänsyn till ovanstående problemdiskussion kan det vara intressant att belysa följande 
undersökningsfrågor hos ett högteknologiskt tillverkningsföretag i lastbilsindustrin: Hur 
arbetar ett sådant företag vid design av ett lokalt informationsstöd? Vilken ekonomisk 
information använder företaget sig av på lokal nivå? Vad skulle ett lokalt informationsstöd 
bestå av på företaget? Vad anser företaget att de uppnår genom användning av ett sådant stöd? 
Har företaget något förklaringssamband, liknande du Pont modellen, mellan den lokala 
informationen och den centrala övergripande informationen? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att generera kunskap hos läsaren om design av ett lokalt 
informationsstöd hos ett högteknologiskt tillverkningsföretag i lastbilsindustrin. Delsyftet är 
att förklara vilka styreffekter som kan uppnås vid användning av ett sådant stöd. 

1.4 Definitioner 

• Lokal nivå innebär hos ett tillverkande företag en produktionsavdelning. 
• Lokal beslutfattare innebär en produktionsledare.  
• Lokal ekonomi är liktydigt med ekonomistyrning på lokal nivå.  
• Informationsstöd är ekonomisk information som är detaljerad och verksamhetsnära.  

 
Ekonomisk information handlar dels om ekonomi och dels om information. Ekonomi betyder 
hushållning med knappa resurser. (Solli, 1991) Begreppet information är mer komplicerat, det 
bör göras en åtskillnad mellan data och information. Ett ekonomisystem innehåller enbart 
data. Information blir det inte förrän individen använder data på ett sådant sätt att denne lär 
sig något. (Langefors, 1971) Samma data kan vara olika information för olika personer (Solli, 
1991). Information är en generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 
kommunikation i olika former (Nationalencyklopedin s. 454,1992). Begreppet information 
betraktas som en upplysning som kan användas för ett handlande och därmed ses information 
inte alltid som en synonym till utbildning eller kunskap (Johansson, 1995). En definition som 
sammanfattar begreppet ekonomiinformation blir således, data om hushållning med knappa 
resurser strukturerade på ett sådant sätt att användaren lär något av den. (Solli, 1991) 

1.5 Avgränsningar 

Lokal ekonomi kännetecknas av att handling föregår analys. Innehållet påverkas av fyra 
viktiga begrepp som arbetsorganisation, teknologi, produktstrategi och information. I denna 
uppsats kommer enbart begreppet information att behandlas. 
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2 METOD 
I detta kapitel förklaras min syn på vilka metoder som anses relevanta för att kunna 
genomföra undersökningen på ett sätt som besvarar syftet 
  
En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som 
kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. (Holme & Solvang, 1997) 

2.1 Metodsynsätt 

I undersökningen har jag utgått ifrån vad respondenterna har svarat. Det är betydelsen som 
individerna lägger i begreppen, som behandlas i uppsatsen, och deras syn på sin omgivning 
som står i fokus vid tolkningen. Detta innebär att ett aktörssynsätt kan hänföras som synsätt 
och verkligheten sägas vara en social konstruktion enligt Arbnor & Bjerke (1994). I min 
undersökning har jag velat hålla en flexibel nivå. Med det åsyftar jag dels hur jag närmar mig 
respondenterna med avseende på de frågor som ställs, dels i vilken ordning jag tar upp dem. 
Jag har även velat ha en möjlighet att lägga till eller formulera om frågeställningar i 
undersökningen. Därför passar en kvalitativ metod bra enligt Holme & Solvang. Kvalitativa 
metoder har i första hand ett förstående syfte. Det är forskarens uppfattning eller tolkning som 
står i förgrunden vid användandet av en kvalitativ metod. En kvalitativ metod ger möjlighet 
till en riklig mängd av djup information av det studerande objektet. Styrkan med det 
kvalitativa angreppssättet är också att det som är unikt och säreget kommer fram i studien. Ett 
problem är att det tar lång tid och att informationsmängden blir stor. (Holme & Solvang, 
1997) Denna metod tillåter däremot en närmare relation till respondenterna där tillfälle för 
ömsesidig tillit skapas (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). 

2.2 Undersökningsansats 

Syftet med uppsatsen är att generera kunskap, hos läsaren av uppsatsen, för design av ett 
lokalt informationsstöd, men även förklara vad som uppnås vid användning av ett sådant stöd. 
För att kunna uppnå syftet är det viktigt att bestämma hur själva undersökningen ska gå till. 
Valet av metod är beroende på problemets beskaffenhet, behov av kontroll i 
undersökningssituationen och om studien fokuserar på nutid eller historiska förlopp 
(Wiedersheim – Paul & Eriksson, 1991). Eftersom jag har valt att studera ett företag och 
målet har varit att generera kunskap, har jag valt att använda mig av en fallstudie. En 
fallstudie kännetecknas av att intresset är riktat mot detaljerande beskrivningar och analyser 
av enskilda fall. När endast en eller få enheter undersöks ges forskaren tillfälle till en 
personlig kontakt med de företeelser som studeras och därigenom nås möjligheten att se 
enheten i ett helhetsperspektiv (Yin, 1994). Med hjälp av en fallstudie kan jag få en mer 
överskådlig bild av problemområdet. Men den främsta fördelen med fallstudier är att det 
studeras vad som sker under verkliga förhållanden samt att det går att få en mycket ingående 
kunskap om hur ett högteknologiskt tillverkningsföretag arbetar vid design av ett lokalt 
informationsstöd (Wallén, 1996). En nackdel med fallstudier kan vara att företaget som 
studerats är alltför situationsspecifikt för att andra aktörer ska vara intresserade av resultatet. 
Det kan även medföra svårigheter att jämföra andra fall. (Lundhal & Skärvad, 1999). Det ger 
även en liten möjlighet till vetenskaplig generalisering. Går det att generalisera utifrån ett 
enda fall? Svaret är att fallstudier är generaliserbara med avseende på teoretiska påståenden 
och inte med avseenden på större populationer eller segment. (Yin, 1994) 
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2.3 Litteraturstudie 

Arbetet med uppsatsen börjades med en litteratursökning i biblioteket på Luleå tekniska 
universitet. Det gjordes med hjälp av databaserna Libris och Lucia. De sökord som användes 
var lokal ekonomi, informationsstöd, informationssystem, ekonomisystem, 
ekonomiinformation, informationsbehandling och dessa begrepps engelska motsvarighet. 
Sökning efter vetenskapliga artiklar har även gjorts genom att använda databaserna Ebsco, 
Helecon och Econlit. Sökmotorer som Google och Yahoo har även använts. Till min hjälp har 
jag även tagit referenslistor i doktorsavhandlingar i ämnet lokal ekonomi och 
informationsstöd för lokal ekonomi. Då dessa doktorsavhandlingar är lite till åren har kontakt 
tagits med forskaren Olle Westin. Han har gjort en doktorsavhandlingen  i informationsstöd 
för lokal ekonomi. Genom honom har en del tips fåtts på relevant litteratur. Där referenser 
inte har hittats har en andrahandsreferens gjorts.  

2.4 Empiri 

Uppsatsens empiriska del har utförs på Ferruform AB i Luleå. Anledningen till valet av 
företag var att de ville få hjälp med att belysa deras arbete med informationsstöd för 
produktionsledare och vad de anser uppnås med ett sådant stöd. De ville även få hjälp med att 
hitta ett hjälpmedel för att förklara sambandet mellan central och lokal nivå. För att få mer 
information om problemet intervjuades chefen för business control avdelningen. Efter att ha 
läst in vad litteraturen säger om problematiken bokades ett antal intervjuer in. Respondenterna 
blev chefen för business control avdelningen, två produktionschefer och fyra 
produktionsledare. Jag kunde själv välja, med lite tips från företaget, respondenter. 
Anledningen till att jag tog med produktionscheferna och chefen för business control 
avdelningen var att jag ville få förstå kopplingen mellan central och lokal nivå. En 
intervjuguide utformades till respektive befattning och skickades till respondenterna i förväg, 
så att de kunde förbereda sig för intervjun. Intervjuerna genomfördes under informella former, 
där jag försökte få respondenterna att fritt besvara frågorna. Respondenterna hade initiativet 
och besvarade frågorna samtidigt som jag antecknade och kompletterade med följdfrågor. 
Eftersom ett resonemang genomfördes under intervjun med hjälp av att göra skisser på en vit 
skrivtavla spelades intervjuerna in med en videokamera. Efter intervjuerna kunde jag gå 
igenom mina anteckningar och komplettera det jag hade missat anteckna samt rita av de 
skisser som gjordes. Inspelning på videoband utfördes också för att minska risken för 
missuppfattningar då jag var själv som intervjuare. Respondenterna har även fått ta del av 
sammanfattningen av aktuell intervju för att kunna korrigera eventuella missuppfattningar.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitetsbegreppet kan ha en rad olika innebörder, allt från uppsatsens trovärdighet och 
uppriktighet till hur författaren erhåller svar. Anledningen till att det inte finns några konkreta 
validitetskriterier inom aktörssynsättet är, enligt Arbnor & Bjerke (1994): 
 

- att det sammanhänger med en socialt konstruerad verklighet som är så komplex att 
möjligheten till validering är minimal 

- att den del av filosofin som sysslar med utveckling av kriterier för vad kunskap är, är 
den minst utvecklade delen av den filosofi aktörssynsättet är förankrat i. 

 
Författarna har dock utvecklat ett system som kan vara vägledande som valideringsunderlag. 
För det första vill de skilja på process- och resultatvalidering. För det andra säger de att 
validering kan utföras på två sätt, antingen som vetenskaplig- eller praktisk validering. Den 
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vetenskapliga processvalideringen skapas genom att författaren klart visar på vilka grunder 
olika tolkningsmönster har växt fram. Dessutom skall vetenskapliga begrepp vara subjektivt 
förankrade. För att höja uppsatsens processvalidering har jag försökt skapa tydliga kopplingar 
mellan empiri och teori. Jag har även försökt använda mig av ett vardagligt språk i arbetet 
med uppsatsen. Den vetenskapliga resultatvalideringen är svår att kunna säga något om, 
eftersom det handlar om vad uppsatsen tillför vetenskapsgrenen företagsekonomi. Däremot 
kan företaget ha en nytta med uppsatsen då slutsatserna ger dem en vägledning vid arbetet 
med att föra ner den centrala aggregerade informationen till en mer detaljerad information på 
lokal nivå, men även vid förklaring av sambandet mellan det centrala och det lokala. På så sätt 
kan den praktiska resultatvalideringen erhållas. 
 
Den praktiska processvalideringen sker genom de normala återföringsmekanismer som 
existerar i sociala sammanhang mellan människor. Under intervjuerna med respondenterna 
har jag försökt komma nära respondenterna. De har även fått möjlighet att kontrollera den 
information som de har tillhandahållit, genom vad Merriam (1994) kallar deltagarkontroll. På 
så sätt har missförstånd och oklarheter kunnat rättats till. Genom denna kontakt med företaget 
möjliggjordes den praktiska processvalideringen.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel kommer teorierna som används i uppsatsen att presenteras. Med dessa teorier 
skapas en förståelse för ämnet som sedan är till nytta i undersökningen och analysen. 

3.1 Lokal ekonomi 

Lokal ekonomi kännetecknas av att handling föregår analys och kan beskrivas ur flera 
perspektiv, enligt figur 1. Hur en lokal ekonomi kan utvecklas och fungera beror på hur 
företaget ser ut, de har olika förutsättningar. För det första är det beroende på teknologi, t.ex. 
hur hög grad automatisering det finns på företaget, hur ålderdomliga maskiner de har etc. det 
vill säga vilka krav och handlingsutrymme som exempelvis maskinerna ställer på 
medarbetarna i produktionen. För det andra finns det en bindning till den produktstrategi som 
gäller för produktionen, t.ex. långa serier av samma produkt eller små serier av unika 
produkter. Den tredje faktorn är arbetsorganisationen där delar som decentraliserad struktur, 
självstyrande grupper, förändrad kultur och dialog är betydelsefulla. Den sista faktorn är 
informationen som på lokal nivå karaktäriseras av oregelbundenhet, detaljrikedom och 
konkret form.(Grönlund, 1989) 
 
 

 
Figur 1: En grundmodell för lokal ekonomi. (Grönlund, 1989) 
 
 
Lokal ekonomi utvecklas och är beroende av utbildning, unika rapporter och underhåll. Dessa 
leder till kunskap, lokal information och kontinuerlig uppmärksamhet. Vad som därtill behövs 
är tid, engagemang och perspektiv. Huvudbudskapet är att i hög grad underhålla ekonomi 
lokalt och därmed upprätthålla kontinuerlig uppmärksamhet på aktiviteter. Här spelar 
exempelvis dialogen mellan ekonomichef och lokalt ansvariga liksom unika rapporter en 
betydelsefull roll. (Westin, 1993) Grönlund (1989) beskriver och försöker förstå samband 
mellan många faktorer och utveckling av lokal ekonomi och Solli (1991) försöker förstå hur 
enskilda individer kan utvecklas för ett engagerat ansvar för lokal ekonomi. Genom att 
utbilda, prata ekonomi och konstruera unika ekonomirapporter för verksamheter utvecklas 
kunskap, perspektiv och engagemang. En utveckling av detta slag kan ses i figur 2.(Solli, 
1991)  

Produktstrategier

Teknologi 

Arbetsorganisation

Lokal ekonomi Information 
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Figur 2: En utveckling av lokal information: Källa: (Solli, 1991) 
 
Att i en dialog prata ekonomi mellan ekonomer och produktionsledare är en betydelsefull 
stödjande faktor. Vad de pratar om utgår ifrån det ekonomiska diskussionsunderlag som de 
lokala aktörerna tar fram, lokalt anpassade ekonomiska rapporter. För att sakligt diskutera 
ekonomi behövs kunskap för att förstå begreppen och sammanhangen. Kombinationen av ny 
information, ny kunskap, ny dialog och nya perspektiv kan ge positiva effekter som ökad 
produktionstakt och minskade kassationer. Olika verksamheter i organisationer är unika på 
alla nivåer. Det handlar därför om att se och utgå från skilda verksamheters speciella krav på 
planerings- och uppföljningsinsatser och andra aktiviteter för att stödja styrprocessen om man 
vill att lokal ekonomi skall fungera. Det gäller därför att fånga upp och analysera utfall i 
närheten av aktiviteter och av medarbetare som står nära aktiviteten. På så sätt kan de lättare 
lära sig av sina egna och andras erfarenheter nära arbetssituationen. Delaktighet och dialog 
spelar alltså en betydelsefull roll liksom kunskap, erfarenhet och lärande om den lokala 
ekonomin skall fungera. (Westin, 1993) 
 
En hög grad av självständighet i en decentraliserad beslutssituation är grunden för en lokal 
ekonomi. Liksom företagsekonomin är ett samlingsbegrepp för teorier om hur man hushåller 
med knappa resurser för hela företaget är lokal ekonomi detsamma för den unika enheten 
inom företaget. (Ibid) Syftet med lokal ekonomi är att uppnå effektivitet på den operativa 
nivån genom delegering av befogenheter och ansvar till den lokala nivån. Huvudtanken är att 
underlätta utbytte av individuell kunskap och öka deras kapacitet för lärande. (Schiller, 1995) 

3.1.1 Lokal styrning 
Meningen med lokal styrning är att ur mätbara resultat uppnå hög effektivitet på lokal nivå. 
Lokal styrning innebär att de som ytterst utför de praktiska arbetsuppgifterna även får ett 
förtroende att själva i hög grad deltaga i att planera och följa upp egna arbetsinsatser. 
Därigenom ges möjligheter för produktionsledare att justera verksamheten mot ständiga 
förbättringar. Genom att kontinuerligt lära sig av konkreta erfarenheter, en ständig 
uppmärksamhet och genom ett delegerat ansvar, kan de själva upptäcka brister och agera för 
att korrigera felaktiga beteenden. Lokal styrning förutsätter att ledningen ger ett förtroende till 
produktionsledarna. Att deras förmåga tas tillvara och att de får förutsättningar att se 
möjligheter och lösa problem som uppstår. (Westin, 1993) 
 
Olika styrsituationer kräver olika ekonomiinformation. Informationen på central nivå i 
företaget bör vara sammanfattande och ge en enhetlig bild av verksamheten men även spegla 
väntade resultat av en strategi. Vid lokal styrning däremot är det väldigt viktigt att 
informationen är detaljerad och att den är kvantitativ snarare än kvalitativ, det vill säga de 

Unika rapporter 

Tid 

Kunskaper 

Engagemang 

Kontinuerlig 
uppmärksamhet Perspektiv Lokal information 

Underhåll

Utbildning
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intressantaste uppgifterna här är de som gäller enskilda uppdrag eller transaktioner snarare än 
sammanfattningar. Den bör vidare till stor del innehålla icke-monetära uppgifter. (Anthony, 
1990), (Westin, 1993) 
 
Det finns två renodlade sätt att styra en organisation. Antingen sker styrningen genom 
beteendepåverkan eller genom resultatkontroll. Beteendestyrningen bygger på att den som 
avser att styra har en ingående kausalkunskap om hur produktionsprocessen fungerar, det vill 
säga hur inflöde omvandlas till utflöde. När det gäller resultatstyrning behöver inte den 
styrande känna till resursomvandlingen i sig men behöver kunna mäta resultatet med såväl 
trovärdiga som tillförlitliga mått. Förutsättningarna för styrning, kausalkunskap avseende 
resursomvandling respektive mätbarheten av resultatet presenteras i figur 3 nedan. (Solli, 
1991) 

 
Figur 3: Olika styrsituationer. (Ouchi, 1977) 
 
Den enklaste styrsituationen är där det finns både kunskap om resursomvandlingsprocessen 
och där avdelningsresultat har bra mätbarhet. Styrningen kan här utformas som resultat-, 
beteendestyrning eller en kombination av dessa. Denna styrning är vanlig i enkla processer 
där verksamheten kan bedrivas utan några störningsmoment. Finns tillräckligt stor kunskap 
om organisationens resursomvandlingsprocess, det vill säga hur input omvandlas till output, 
kan kunskapen göras om till regler som hjälper till att styra de anställdas beteende. Genom 
reglerna styrs sedan verksamheten, förutsatt att organisationen dels kan tillämpa reglerna och 
dels vet vilka regler som är tillämpbara i olika situationer. Ett problem som försvårar 
regelstyrning är att reglerna ofta är allmänna medan tillämpning av reglerna skall ske i unika 
situationer. Vid styrning genom resultat, mäts resultatet i efterhand för en avdelning. Om 
resultatet rätt återspeglar vad organisationen förväntas åstadkomma är det en effektiv form av 
styrning. En förutsättning för detta är dock att organisationen har tillgång till relevanta 
prestationsmått. Rituell styrning är den svåraste och mest problematiska styrsituationen. Här 
saknas ofta resultatmått och kunskap om resursomvandlingsprocessen. Den styrande är 
hänvisad till att använda styrmetoder som de tror är bra utan för den skull veta att metoderna 
fungerar. Sammanfattningsvis kan man säga att den information som behövs för styrning 
varierar med vilken styrsituation som eftertraktas. I komplexa organisationer bör ledningen 
sträva mot resultatstyrning medan verksamhetsansvariga oftast kan dra nytta av 
beteendestyrning. (Ouchi, 1977), (Grönlund, 1989) Troligtvis förekommer styrformerna i 
blandade former ute i företagets verksamheter. (Häckner, 1998) 
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3.2 Informationssystem  

Datafångst och informationsöverföringar kan beskrivas enligt figur 4. MPS – system (material 
och produktionsstyrningssystem med datorstöd) symboliserar samtliga tekniska eller 
verksamhetsorienterande system. Data överförs dels från lokal till central nivå, dels parallellt 
inom respektive nivå. (Henricsson & Schiller, 1988) 

 
Figur 4: Informationsflödet i ett informationssystem. Källan: (Henricsson & Schiller, 1988) 
 
Det är naturligtvis önskvärt att lokala aktörer uppfattar informationssystemen så bra som 
möjligt så att en ändamålsenlig användning underlättas. För att åstadkomma en ändamålsenlig 
användning av systemen måste ledningen förankra tankarna bakom systemets syfte och 
innehåll hos produktionsledarna (Johnson & Kaplan, 1987). Den information som 
produktionsledarna erhåller måste upplevas som värdefull av desamma. Ledningen har därför 
att beakta att informationssystem skall vara till nytta även för produktionsledarna. Det är dock 
en påtalad brist att informationssystemen är uppbyggda från ett central perspektiv, något som 
gör det svårt att relatera informationen till produktionsavdelningen (Bergman & Leinen, 
2000). Även om informationssystemen bör vara konsekvent genom hela organisationen bör 
informationens innehåll och format vara anpassad till användarens önskemål. Om 
informationssystemet inte ger information i önskad form kommer användaren upprätta egna 
register med det format de önskar, något som innebär ett ineffektivt utnyttjande av 
användarens tid (Anthony, 1990). Det går därmed att se skillnader mellan centrala och lokala 
informationssystem. 

3.2.1 Centrala informationssystem 
Centrala informationssystem är stora system med uppgiften att försörja hela organisationen 
med data. Synen på informationens uppgift bygger på en central logik som manifesteras i ett 
uppifrån- och ner perspektiv. Centrala informationssystem bygger på central styrning där det 
behövs en omfattande överblick och samtidig kunskap om både helhet och enskilda delar. 
Detta kräver stora, på enhetliga grund byggda informationssystem för att plocka alla typer av 
data ute i verksamheten. Data skall sedan bearbetas och distribueras i systemet så att de passar 
många skilda funktioners behov av information. (Westin, 1993) Företagsledningens uppgift är 
bland annat att ur central information upptäcka avvikelser och stödja samordning. De arbetar 
med mått som avser output snarare än själva produktionsprocessen, är väldefinierade, 
officiella och allmängiltiga, är kvantitativa och förutsätter inte någon speciell kännedom om 
själva produktionsprocessen. (Jönsson, 1981) Fördelen med denna typ av systemfunktion är 
just allmängiltighet och enhetlighet, att begrepp och mått känns igen av många. Därtill kan 
rutiner för att hantera information byggas upp för många likartade användare vilket kan 
innebära att upprätthållandet av användarkompetensen förenklas. Vidare kan underhåll av 
system underlättas då experter sköter program och datorer. I en stor- och minidatormiljö är 
expertens roll nödvändig och ofrånkomlig då hantering av dessa miljöer kräver avancerad 
kunskap. (Westin, 1993) 
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3.2.2 Lokala informationssystem 
En medarbetare har setts allt för ofta som en passiv mottagare av budskap från varierande 
datakällor (Westin, 1993). Det är ett synsätt som är förhärskande men felaktigt. Individer är i 
stället aktiva och söker individuellt relevant information kring vad de gör (Ashford & 
Cummings, 1983), (Boland, 1991). Det är därför som informella redovisningssystem växer 
fram i organisationen. Dessa system finns vid sidan om och är ett av användarens komplement 
till de formella systemen. De är inte formellt godkända utan konstrueras av användare som en 
hjälp för att förstå situationer som inte kan bli eller blir dåligt belysta av de formella 
systemen. De blir enbart lokalt användbara. (Hopwood, 1976), (Clancy & Collins, 1979)  
 
För att förmedla information måste data anpassas till användarens begreppsvärld, språk, 
beslutstil och arbetsformer. Många data blir därför bara lokalt användbara. (Langefors, 1981) 
Lokala informationssystem bör vara en del av organisationens informationssystem. De behövs 
som komplement för att skapa mening och trovärdighet för den verksamhetsnära styrningen. 
Det bör därmed utformas utifrån synen på informationssystemets roll som en del av ett socialt 
sammanhang. Det sociala sammanhanget och meningsskapande indikerar att det inte bara är 
fråga om ett rationellt system- och styrtänkande. System och styrning måste sättas in i ett 
relationsmässigt och kommunikativt sammanhang. Enligt Westin (1993) har kritik mot ett 
rationellt styr- och systemtänkande bland annat framförts av Boland (1987; 1991), Galbraith 
(1973; 1977), Ackoff & Emery (1982) och Langefors (1969).  
 
För lokal styrning finns därför behov av ett lokalt informationsstöd (Solli, 1991), (Grönlund, 
1989), (Carlsen & Westin, 1991). Den lokalt ansvarige som är skicklig i att styra själva 
produktionen behöver för sitt arbete konkreta beskrivningar av arbetssituationer som ofta är 
unika, men även beskrivningar av själva processen snarare än dess output. (Jönsson, 1981) 
 
Tabell 1: Skillnader mellan centrala och lokala informationssystem  Källa: (Westin, 1993) 

3.3 Lokalt informationsstöd 

Den grundläggande idén med att designa och använda lokalt informationsstöd är att 
åstadkomma meningsfull information för att effektivisera styrning i en decentraliserad miljö. 
Betydelsefulla komponenter i utveckling och användning av lokalt informationsstöd är; 
verksamhetsnära information, relevanta data och att lära sig av egen erfarenhet i arbetet. 
Lokalt informationsstöd är en del i ett informationssystem som är enligt synsättet ett verktyg 
för dialog. (Westin, 1993) Dialog är en grund för informering, ett medel för att utbyta 
meningar om handlingar och tillstånd. Dessa grundar sig på kunskap som individer själva, 

Centrala informationssystem Lokala informationssystem 
  
- Abstrakta sammanfattande beskrivningar av 
verksamheten 

- Konkreta beskrivningar av unika situationer 

- Information formad kring en enhetlig 
beskrivning av verkligheten 

- Information kring pågående processer som 
beskriver ett samband mellan aktiviteter och 
resursinsatser 

- Enhetlig rationell bild av verkligheten - Mångfacetterade, mångrationell 
verklighetsbild 

- Stora system, centraldator, oflexibla - Lättillgänglighet, flexibilitet och snabbhet. 
Ofta PC baserade datorlösningar i nätverk 

- Kunskap uppåt och ett abstrakt lärande - Kunskap lokalt, grundat på ett 
erfarenhetsmässigt lärande 
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genom tillgång till och reflektion kring verksamhetsdata erhåller. Därför skall ett 
informationssystem byggas för dialog, där både detaljer och perspektiv ger medarbetare insikt 
om sina handlingar. (Boland, 1987) 
 
Aktiviteter utgör det primära intresset för styrinsatser. Informationsunderlag fångas då ur 
konkreta, ofta unika detaljerade situationer. Lokalstyrning kräver snabb återkoppling och 
flexibel datahantering. Syftet med lokalt informationsstöd är därför att för lokalt ansvariga 
skapa en klar bild av aktiviteter för att kunna rikta styrinsatser. Genom lokalt 
informationsstöd skall en kontinuerlig och snabb kunskapstillförsel ges ur konkreta 
produktionsdata i antal som ton, timmar, etcetera. Därav kan medarbetare lära sig av 
verksamhetsnära med och motgångar, det vill säga ur egen erfarenhet av arbetet de utför. En 
annan synpunkt för att lärandet skall utvecklas är att data bör fångas på många olika sätt för 
att kunna beskriva unika situationer. Man använder sig av olika data vad gäller lokalt och 
centralt lärande. (Jönsson & Grönlund, 1998) Centralt anpassade data har svårare att passa en 
lokal lärandesituation. Därför behövs lokala data. (Westin, 1993) 
 
Den teoretiska, rationella syn som präglat utveckling och användning av 
informationsteknologi, har lett till en modellbaserat systemtänkande. Detta har lett till system 
som stödjer fördefinierade problem och passiva beslutfattare. Informationssystem kan istället 
utvecklas för att fördela och sprida kunskap och frammana dialog istället för att mekaniskt 
bara ge outputrapporter. Informationssystem blir då kommunikationssystem som bär fram 
reflektion, dialog, ömsesidig förståelse och aktivt meningsskapande. (Boland, 1991) 
Olika typer av information används i skilda styrsituationer. På lokal nivå används framförallt 
faktainformation knuten till operativ aktivitetsnivå, ofta detaljrik och omfattande. 
Faktainformation är färskvara, den förlorar sitt värde med tiden, den är relativt enkel att fånga 
och bearbeta. Den syftar till att ge en så oförvanskad bild som möjligt. (Kuuti, 1991) Därför 
bygger lokalt informationsstöd på ett antal krav på informationens innehåll och utseende: 
 

• Oförvanskade, klara och tydliga data 
• Relevanta data för lokala beslutfattare som känns igen.  

 
Därtill ska tekniken som lokala informationssystem bygger på ge:  
 
• Lättanvändbarhet 
• Flexibilitet och anpassbarhet till skilda situationer 
• Snabbhet i återkoppling 

 
Sammanfattande antaganden och principer som ligger bakom lokala informationsstöd är 
följande (Jönsson, 1981), (Jönsson & Grönlund, 1988), (Solli, 1991), (Carlsen & Westin, 
1991) 
 

• Lokala informationsstöd ska avspegla olika verksamheters uppgifter och 
ansvarsgränser. 

• Alla lokala informationsstöd ska stödja en verksamhetsfunktion och bli en del av 
denna. Användare lagrar och bearbetar sina data men även sambandsdata genereras 
som går mellan informationssystem 

• Ansvar för verksamheten ska också innebära ett ansvar över information. 
Informationsansvar innebär ett lokalt ansvar för att relevanta data tas fram och 
används inom enheten. 

• Användning av lokala informationsstöd bygger upp ett erfarenhetsmässigt lärande 
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I förhållande till traditionella informationsstrategier, med helhetsperspektiv och enhetliga 
strukturer, betonar lokala informationsstöd självständighet och lokalt ansvar. Fördelarna är att 
användare slipper beroenden, låsningar i strukturer och tröghet i förändringar. De får ett stöd 
som passar verkligheten, ofta baserade på PC-lösningar, en egen utveckling i mindre skala 
och frihet från invecklade systembindningar. Nackdelen är att det kan bli svårare att 
övergripande kontrollera informationsbehandlingen inom organisationen. Principer om 
enhetlighet och jämförelser får svårare att fungera. Därmed utmanas även hierarkiska 
ordningar vilket kan försvåra inplanering av lokala informationsstöd i organisationen. En 
förändrad ledningsfilosofi som betonar decentralisering men samtidigt arbetar för en 
samordning mellan enheter får i så fall byggas upp. (Langefors, 1981), (Jönsson, 1981) En 
diversifierad informationshantering i form av lokalt informationsstöd ställer också krav på 
användarens engagemang och kompetens att hantera verktygen och behärska mått och 
begrepp. Genom att lokala informationsstöd är specialiserade användarnära verktyg uppstår 
även problem med att sprida kunskapen i hantering. Faran är att kopplingen mellan den 
enskilda användaren och lokala informationsstödet blir för stark. Om personen försvinner går 
även kunskapen om hantering förlorad. Ökade krav på att sprida kunskap i hantering av lokalt 
informationsstöd föreligger således. Ett sätt att tackla problemet är att ett antal personer i den 
lokala arbetsgruppen skaffar sig kompetensen. Ett informationssystem som anpassas till 
situation, som betonar engagemang och kompetens, som syftar till att ingå i ett socialt 
sammanhang med aktörer och aktiviteter i fokus har troligtvis en god möjlighet att bli ett 
användbart instrument för styrinsatser lokalt. Syftet med att designa och använda lokala 
informationsstöd är just detta. (Westin, 1993) 

3.4 Sambandet mellan central och lokal information 

Det finns naturligtvis ett samband mellan central och lokal information, ett samband som går 
att beskriva enligt figur 5. En modell som kan användas för att förklara sambandet är du Pont 
modellen, se bilaga 1. Det är en modell som förklarar sambandet mellan förändringar i 
produktionen som är uttryckta i mängder, volymer, tider, fel, avvikelser etcetera och vilken 
påverkan det har på företagets lönsamhet. Om ett företag kan minska sina leveranstider kan 
det öka sin ordertagningsförmåga, vilket i sin tur kan leda till att intäkterna ökar. Kan 
företaget öka genomloppstiden för sina produkter eller på annat sätt organisera om arbetet 
minskar kapitalbindningen (minska lagerhållningen, mängden varor i arbete etcetera), om allt 
annat är lika, då ökar kapitalets omsättningshastighet, vilket ökar lönsamheten - ger ökad 
räntabilitet. (Henricsson & Schiller, 1988) 
 

 
Figur 5: Sambandet mellan central och lokal information. Källa: (Henricsson & Schiller, 1988) 
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Det finns vissa svagheter med du Pont modellen. En är att den inte särskiljer pris- och 
volymrelationer. En visad vinstökning kan bero på såväl ökad produktionsvolym som ökade 
prisnivåer. Som metod för att länka förändringar i produktionen till lönsamheten ska modellen 
användas med försiktighet. Ett annat problem är att modellen inte visar hur produktiviteten 
ökar genom olika förändringar i produktionen. Produktiviteten kan öka utan att företagets 
lönsamhet ökar och tvärtom. Lönsamheten påverkas av betydligt fler faktorer än 
produktiviteten, till exempel lönekostnader, finansnetto och det totala kapitalet. Även om det 
finns ett samband mellan produktivitet och lönsamhet behöver inte lönsamhets förändringar 
säga särskilt mycket om produktivitetsutvecklingen. (Berg & Karlsson, 1991)  
 
Ett sätt att komma till rätta med denna problematik är att komplettera informationen om 
företagets lönsamhet med information om företagets förädlingsförmåga. Ett företags 
verksamhet kan beskrivas som att några är beredda att betala för att vissa andra förädlar 
något, en vara eller tjänst. Därmed uppstår en värdeökning genom bearbetning eller hantering.  
Nettoförädlingskvoten, se bilaga 2, är den relevanta informationen som behövs för att visa 
förändringar i produktiviteten. Den tar hänsyn till vad de anställda gör i produktionen. Den 
fångar även hur väl man i produktionen hushåller med kapitalresurserna och hanterar 
företagets kundrelationer. Informationen anger inte bara om de som arbetar i produktionen gör 
det smartare i allmänhet, utan också om de producerar det som kunderna vill ha. 
Nettoförädlingskvoten innehåller följande komponenter: 
 

• Intäkter 
• Kostnader för inköpta tjänster, råvaror och förbrukningsmaterial 
• Kostnader för maskiner, utrustning och lokaler (avskrivningar) 
• Antalet arbetade timmar, omfattande hela personalstyrkan 

 
Svagheten är att det förs in hela problematiken om hur avskrivningar skall beräknas. Styrkan 
är att resultaten av förändringar i produkterna och produktionen renodlas. En del av 
nettoförädlingskvoten utgörs av förädlingsvärdet, det vill säga skillnaden mellan intäkter och 
kostnader för insatsvaror och köpta tjänster. Detta förädlingsvärde anger ett företags 
betalningskapacitet mot sina intressenter. Lönebetalningsförmågan gentemot de anställda, 
vinstgenereringsförmågan gentemot ägarna, ränteåterbetalningsförmågan gentemot långivarna 
och skattebetalningsförmågan gentemot staten. (Henricsson & Schiller, 1988) 

3.5 Design av lokalt informationsstöd 

Vid design av ett lokalt informationsstöd bör användaren vara med och utforma systemets 
innehåll och utseende. Ett ökat samspel mellan den som designar och den som använder 
systemet ökar sannolikheten för en lyckad implementering. Samspelet innefattar 
informationsutbyte mellan parterna vad gäller informationens innehåll, relevans och 
återkoppling (Westin, 1993).  

3.5.1 Informationsinnehåll 
När det gäller informationsinnehållet har ett antal komponenter valts ut för att ge en 
karaktäristik av innehållet. Den syftar inte till att vara helhetstäckande utan är till för att få en 
god uppfattning om vad innehållet i ett lokalt informationsstöd kan bestå av. Dessa 
komponenter är: (Ibid) 
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• Verksamhetens art: vilken typ av verksamhet och aktivitet som bedrivs på 
avdelningen, exempelvis svetsning, stansning, målning. 

 
• Verksamhetens tillstånd: kan systemet fånga upp data som anger tillståndet av 

verksamhetens ingående företeelser, exempelvis om en produkt är korrekt eller om det 
behövs omarbete. 
 

• Åtgärder: kan systemet ge information om vad som behövs göras i förhållande till en 
viss målbild, exempelvis för att kunna producera en viss mängd måste ett verktyg 
införskaffas. 
 

• Åtgärdstid: kan systemet ge tidsberäkningar för vissa eller alla åtgärder. 
 

• Kvantiteter: antal av olika resursslag. 
 

• Produktivitetsmått: relationstal mellan input och output, exempelvis ton/m, kg/m2. 
 

• Kostnader för resursförbrukning. 
 

• Egna mått som belyser viktiga fakta för verksamheten 
 

• Anteckningar: viktig information i anslutning till tal eller andra data i rapporterna. 
 

Innehållet i det lokala informationsstödet är således verksamhetsnära. Sådan informering 
kräver detaljrikedom, variation och frihet att spegla aktiviteter med situationsbundna data 
(Solli, 1991).  
 
Verksamhetsnära information som bygger på aktivitetsnära data ökar förstås variationen av 
data och datamängden. För att kunna hantera ett lokalt informationsstöd behövs emellertid 
många användare som kontrollerar, behärskar och ansvarar över sina verksamhetsnära 
informationsstöd. En närhet mellan aktivitet och data kräver också närhet mellan användaren 
och data. Mängden data behöver i det lokala perspektivet heller inte innebära att användaren 
tappar kontrollen. Indatarutiner, kalkylering och rapportering kan automatiseras i små enkla 
lokala system i PC miljö. Hanteringen blir därmed snabb och användaren tar ut de rapporter 
som han behöver. (Westin, 1993) 

3.5.2 Informationens relevans  
Datorteknologins utveckling innebär att produktionen av information ökar kraftigt (Bergman 
& Leinen,2000). På grund av informationsmottagarens begränsade möjligheter att använda sig 
av all information måste informationen dock sorteras med hänsyn till hur relevant 
informationen är för ett specifikt ändamål (Häckner,1985). En ökad tillgänglighet till 
informationen medför inte nödvändigtvis att bättre beslut fattas. Informationsanvändare som 
får ett överflöd av information använder mindre information som underlag för beslut än 
informationsanvändare som mottar en bättre anpassad mängd information. (Bergman & 
Leinen, 2000) Konsekvensen av ett informationsöverflöd kan bli att man missar att ta till sig 
relevant viktig information (Macintosh, 1985). Mycket av den information som samlas in har 
liten relevans eller används för att bekräfta redan tagna beslut. Informationen blir därmed 
kopplad från beslutet och får istället ett symboliskt värde. En förklaring till informations 
överflödet är att mycket av den insamlade informationen är av fel slag och att organisations 
medlemmarna därför fortsätter att söka information till dess att de finner en för situationen 
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relevant information. Information kan också vara ett bra övertalningsinstrument. En 
välinformerad organisationsmedlem anses vara effektiv och skapar en trovärdighet genom 
informationsanvändningen. Genom informationen visas makt och kompetens och genom 
denna kan överordnade eller underordnade övertalas att agera på ett visst sätt. Informations 
tillgången blir på detta sätt samtidigt ett maktinstrument, men kan även ses som en symbol för 
ett rationellt beslutfattande. Organisationsmedlemmar inhämtar information för att 
symbolisera att de fattar beslut på rationella grunder och ger därmed ut signaler om sin 
kompetens. (Feldman & March, 1981) 
 
Lokala beslutfattare anser sig ofta få all behövlig information från verksamheten och betraktar 
därför informationssystem som mer eller mindre onödiga (Grönlund, 1989). De centrala 
ekonomiska rapporterna har ett ringa värde för de lokala beslutfattarna och de bidrar dessutom 
till försämrad produktivitet i och med att lokala beslutfattare ägnar mer tid åt att försöka förstå 
informationen från central nivå. En fara med detta är att lärandet tappar fotfästet ur den 
konkreta handlingen.(Johnson & Kaplan, 1987) För att upprätta ett relevant informationsstöd 
på lokal nivå bör aspekter som närhet, anpassning och precisering av information beaktas 
(Westin, 1993). 
 
• Närhet: Ju närmare produktionsledaren står källan för budskapet desto större sannolikhet 

är det att de är intresserade av resultatet av sitt arbete. Data plockas av användaren direkt 
ur verksamheten för bearbetning och analys. Detta innebär att närheten mellan data och 
aktivitet är en fundamental faktor för lokala informationsstöd. 
 

• Anpassning: Användbarheten för lokala informationsstöd är beroende på om de kan 
anpassas till skilda situationer. Variationen av arbetsuppgifter ställer krav på att 
informationsstödet datamässigt kan varieras till specifika aktiviteter.  
 

• Precisering: Syftar till att få ett tydligt grepp om verksamheten. En precisering handlar 
om att få ett förbättrat aktivitetsinriktat planeringsverktyg. På lokal nivå kan det vara 
många små jobb på gång hela tiden. Därför kan det vara svårt för produktionsledaren att 
effektivt styra resurserna så att de nyttjas på ett tillfredsställande sätt. En precisering 
genom aktivitetsbaserad planering kan ge ett bättre stöd och ett förtydligande av 
arbetsuppgifterna. 

3.5.3 Återkoppling 
En enkel modell för återkoppling kan ses i figur 6 nedan. Input omvandlas/bearbetas i en 
process till output och en återkopplingsloop ger individen information om hur det gick. 
Återkopplingen innebär exempelvis att en planerad åtgärd kan jämföras med det aktuella 
resultatet av genomförda åtgärder. En individ lär sig att se resultatet av sitt arbete genom att 
analysera insatser i förhållandet till utfallet. Om inte produktionsledaren får reda på utfallet av 
sitt arbete kan han inte heller få kunskap om de gjort ett bra eller sämre arbete. Om data 
återkopplas kan individen ta tillvara på erfarenheterna och lära sig av dem. På så sätt skapas 
motiv och mening så att produktionsledaren själv rättar till brister och felaktigheter som 
uppstår. (Westin, 1993) Ett delegerat ansvar som ger beslutfattare på lokal nivå en egen 
möjlighet att följa upp sin verksamhet kallas verksamhetsbaserad återkoppling (Hopwood, 
1974). 
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Figur 6: En enkel modell för återkoppling. Källa: (Westin, 1993) 
 
Det finns en skiljelinje mellan ett mekaniskt synsätt som i figur X och en verksamhetsbaserad 
återkoppling som ägnar ett större intresse åt mänskliga beteenden i förhållande till kontroll 
och återkoppling (Westin, 1993). För att kunna klargöra de beteendemässiga skillnaderna 
finns det fyra betydelsefulla faktorer som är relaterade till återkoppling. Dessa fyra faktorer är 
källan till informationen, budskapets natur och individuella förutsättningar. (Luckett & 
Eggleton, 1991) 
 
• Källan: Om en person lägger märke till, accepterar och beslutar sig för att agera på en 

informativ återkoppling är beroende på informationskällans utseende, egenskaper och hur 
nära individen står ursprungskällan för den informativa återkopplingen. Det finns fem 
typer av källor enligt Greller & Herold (1975): Den formella organisationen/ledningen, 
produktionsledaren, uppgiften och individen själv. Det är därmed i det lokala perspektivet 
viktigt att inte bara de överordnades tolkningar av aktiviteterna som ska komma till tals. 
Det är viktigt att dialogen utvecklas och bibehålls mellan produktionsledare sinsemellan. 
Det är även viktigt att individen själv utvecklar sin förmåga att förankra informationen vid 
kommunikation med sina medarbetare. Detta för att individer ska kunna värdera 
information positivt och vara aktivt engagerade i styrprocessen. (Westin, 1993) 
 

• Budskapets natur: Budskapets natur är om individen får en positiv eller negativ respons, 
hur ofta budskapet ges och om budskapet är beskrivande eller om det är ett direktiv 
(Luckett & Eggleton, 1991). Individer tenderar att gömma undan det negativa och för sin 
egen del betona det positiva. Det är en viktig faktor att ta hänsyn till vid utformning av 
informationsstöd. En annan viktig faktor är den psykologiska kunskapen om vikten av 
kommunikation mellan medarbetare, men även metoder att presentera såväl positiv som 
negativ återkoppling är viktiga. Dessa faktorer kan få en positiv effekt på medarbetarnas 
sätt att reagera och agera. En frekvent återkoppling skapar ett större intresse för uppgiften, 
ger en bättre förståelse och större tillfredsställelse. Genom ökad kunskap med en känsla av 
större kompetens skapas en inre motivation och vilja att ta sig an uppgiften. Budskapet 
kan användas på olika sätt, antingen som en beskrivning för självständig analys och 
åtgärder eller som ett direktiv till åtgärder. Båda sätten kan användas beroende på ledarstil 
och syfte. Grunden är förstås att återrapporteringar ska användas för att upptäcka fel, se 
möjligheter och bli bättre. (Westin, 1993)  
 

• Individen: Individen kan ses som en informationsanvändare som försöker definiera sina 
problem, inte bara passivt accepterar dem. Han söker som problemlösare en mening med 
de beslut han tar. Om han befinner sig i ett organisatoriskt sammanhang så påverkar och 
påverkas han av detta. (Boland & Park, 1982) Individer är personligheter med en egen 
vilja och en egen fysisk och psykisk status. Detta innebär att personer är olika beroende på 
fysiska, psykologiska (kognitiva) och sociala förutsättningar i livet. Dessa bygger upp 
graden individens självkänsla, självständighet, självtillit, mental- och kommunikativ 
förmåga. Hur personer reagerar och agerar på stimuli är beroende av detta. Därav handlar 
individen utifrån de budskap som en informativ återkoppling ger och på vilket sätt dessa 

Input Bearbetning Output 

Återkoppling 
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förs fram och bearbetas. (Westin, 1993) Det finns förstås ytterliggare ett antal faktorer av 
stor betydelse men dessa kommer inte att beröras närmare på grund av uppsatsens längd.  
 

När det gäller en sambandsbeskrivning mellan informativ återkoppling och dess betydelse för 
individuella beteenden är den komplex och variationsrik. Informationskällorna är många, har 
olika betydelse beroende på situation och är både av extern och internt slag. (Luckett & 
Eggleton, 1991) Detta faktum innebär att generaliseringar när det gäller återkopplingar är 
svåra att göra (Westin, 1993). 

3.6 Användning av lokalt informationsstöd 

En användning av ett lokalt informationsstöd baseras på tanken att det centrala 
informationssystemet inte ger ett tillräckligt informativt stöd till produktionsledare. Genom ett 
lokalt informationsstöd kan ett meningsfullare dataunderlag för produktionsstyrning erhållas, 
det ger ett meningsskapande. En viktig del i användningen av lokala informationsstöd är att 
kompetensen stärks och att det ges en möjlighet att lära sig av sina erfarenheter. (Westin, 
1993) 

3.6.1 Meningsskapande 
Mening i det lokala perspektivet utgår ifrån att mening är intimt förknippat med handling.  
Mening innebär kunskap om ett orsak – verkan förhållande av en handling som utförs. 
Förhållandet berör och påverkar därmed individen, han känner, förstår, erhåller argument och 
motiv för att utföra en handling. En handling kan således sägas ha en mening om det finns en 
avsikt med handlingen. Det gäller då att åskådliggöra innebörden för produktionsledaren som 
utför handlingen, för att han ska kunna se meningen med den. Synsättet utgår ifrån att 
produktionsledaren informerar sig för att ur aktivitetsnära data skapa ett aktuellt och 
verklighetsnära grepp om handlingar. Denna kunskap ur konkret erfarenhet används för att 
direkt styra handlingar i produktionen. Aktivitetsnära data är till för att upptäcka möjligheter 
och brister för direkta åtgärder. Basen för mening utgår ifrån ett konkret erfarenhetsmässigt 
lärande. Genom tid att observera, reflektera kring vad som händer i arbetet hittar 
produktionsledaren lösningar på praktiska problem, prövar lösningarna i praktiken och får ny 
erfarenhet. En lärandecirkel fungerar omkring en praktisk situation som ger mening åt 
handlingarna. En av förutsättningarna för att erfarenhetsmässigt lärande ska utvecklas är att 
aktivitetsnära data fångas upp och analyseras av personer nära verksamheten. 
Informationsstöd som har en förmåga att snabbt fånga upp och återge denna typ av data är då 
nödvändig. Mening uppstår ur den uppgift individen ställs inför och hur han kan, vill och 
förväntas handla. Det uppstår även ur de data som presenteras och hur individen tolkar dessa 
för att skapa sig en handlingsberedskap. Mening uppstår även ur en lärandesituation som är 
direkt knuten till konkreta förhållanden. Detta kan uppnås med hjälp av ett lokalt 
informationsstöd. (Westin, 1993) 

3.6.2 Kompetensutveckling 
Genom en användning av ett lokalt informationsstöd stärks kompetensen. Kompetens- 
utvecklingen är en fundamental del för att lokal ekonomi ska kunna utvecklas. (Solli, 1991) 
Det gäller för användaren att lära sig att hantera de administrativa verktygen och förstå de 
mått som används i verksamheten (Westin, 1993). Oftast saknas det kompetens på lokal nivå 
när det gäller att förstå ekonomi på avdelningsnivå. Kunskap om ekonomi är en förutsättning 
för produktionsledare när det gäller bearbetning av ekonomisk information. Därmed har 
ekonomi en sämre konkurrensförmåga när det gäller produktionsledares uppmärksamhet. En 
höjd kunskapsnivå påverkar efterfrågan på information och intresset för ekonomi. Ett ökat 
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intresse för ekonomi innebär i sin tur att kunskapsnivån höjs genom att ett lärande kommer till 
stånd. Genom utbildning och fortlöpande dialoger mellan ekonomer och produktionsledare 
kan detta komma till stånd. För att dialogen ska bli meningsfull måste det finnas ett 
gemensam begreppsapparat och en informationskälla i form av rapporter att utgå ifrån. 
Parallellt med att det ekonomiska ansvaret förs ut i organisationen bör därför diskussioner 
föras med produktionsledare om vilka krav dessa ställer för att kunna axla ansvaret. De 
ekonomiska rapporterna bör ställas samman för att passa produktionsledares behov. Genom 
utbildning kan man se till produktionsledarna förmår att läsa och förstå rapporterna. 
Utbildningen leder till också till insikter i det ekonomiska språket, en begreppsapparat 
utvecklas. De ekonomiska rapporterna blir därmed enklare att förstå. Genom fortlöpande 
kommunikation mellan ekonomer och produktionsledare erhålles en kontinuerlig 
uppmärksamhet kring ekonomi. (Solli, 1991) 

3.6.3 Erfarenhetsbaserat lärande 
Lärande kan definieras som en aktivitet hos oss själva, varigenom vår uppfattning av 
företeelser och händelser i vår omvärld förändras (Källström, 1990). Kunskap kan därmed 
sägas bygga på en metod för individuell inhämtning, bearbetning och strukturering av data så 
att mening uppstår. Lärandet formas genom teoretisk inlärning eller genom konkreta 
erfarenhetssituationer. Erfarenheter representeras och kommuniceras bland annat via 
informationssystem. Informationssystem är därmed verktyg som har till uppgift att samla och 
presentera erfarenheter, göra dessa begripliga och åtkomliga så att produktionsledare kan ta 
beslut. För att ta tillvara och mer metodiskt utveckla aktivitetsnära kompetens behövs därför 
ett informationssystem som fångar upp konkreta erfarenheter och inte enbart abstrakta 
sammanfattningar för överordnat beslutfattande. Här spelar det lokala informationsstödet en 
betydelsefull roll. En helhetsmässig lärandesituation innebär ett samspel mellan konkret 
erfarenhet, som individer observerar och reflekterar över, och abstrakta lösningar, det vill säga 
modeller och metoder, som de sedan prövar i en verklig situation, se figur 7. Detta ger nya 
erfarenheter som observeras som kan uttryckas i form av en lärandecirkel, vilket ger upphov 
till en ny lärandecirkel och så vidare. Därmed kan lärandet sägas vara livslångt. 
Erfarenhetsmässigt lärande måste förstås användas som en metod i ett större 
lärandesammanhang. Att läsa sig till kunskap är nödvändigt i de flesta lite mer komplicerade 
situationer som man vill veta mer om. (Westin, 1993), (Kolb, 1984) 
 

 
Figur 7: Erfarenhetsmässigt lärande. Källa: (Kolb, 1984) 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer resultatet av fallstudien presenteras. Kapitlet börjar med att ge en 
beskrivning av företaget och dess verksamhet. Därefter presenteras vad respondenterna har 
svarat angående de olika ämnesområdena. Då respondenterna har givit praktiskt taget 
samma svar har inte en uppdelning per respondent gjorts. Uppdelning har gjorts där det 
behandlar avdelningsspecifik information.  

4.1 Presentation av företaget 

Vid årsskiftet 2000 bildades Ferruform från att ha varit en fabrik inom Scania till ett 
dotterbolag. Ferruform är idag ett högteknologiskt verkstadsföretag och tillverkar 
ramkomponenter och bryggor till Scanias lastbilar och bussar samt till andra lastbils-
tillverkare. Ferruform består av verksamheten i Luleå med 750 man samt av ett dotterbolag, 
Ferruform Components i Småland, där 80 man arbetar. I produktionen arbetar det 550 man i 
Luleå och 70 man i Småland resten är tjänstemän. Omsättningen uppgår till 770 miljoner kr. 
Affärsidén är: "Ferruform ska med kvalificerad kompetens och teknik utveckla kundanpassade 
helhetslösningar från plan plåt till färdigbehandlade produkter, alltid kvalitets-, miljö- och 
leveranssäkrade. Personal, produktion och marknadsbearbetning ska parallellt utvecklas så 
att vi alltid verkar mot målet att bli världsledande inom branschen." 

4.1.1 Företagets verksamhet 
Ferruform har en högteknologisk och toppmodern verkstad som gör att de kan erbjuda 
spetskompetens och hög flexibilitet. Produkterna är kvalitets-, miljö- och leveranssäkrade. 
Företaget kan erbjuda högkvalitativa produkter, i både korta och långa serier, se figur 8. Detta 
kan uppnås genom en flexibel, förbrukningsstyrd och kostnadseffektiv produktionsprocess. 
De är sedan 1994 ISO 9001 certifierade och arbetar med ett kvalitetssäkringsarbete bland 
företagets medarbetare och bedrivs genom hela produktionsprocessen. Kontinuerliga 
produktionsmätningar, revisioner, kvalitetsuppföljningar och återkommande 
utbildningsinsatser utförs. De anställda engageras och har ett ansvar i det fortlöpande 
systematiska förbättringsarbetet som bedrivs på företaget. Varje anställd har ansvar för att 
höja kvalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Detta förändringsarbete kallas World 
Class Process (WCP) och är ett viktigt inslag för att företaget ska bli en av världens ledande 
underleverantör och samarbetspartner. För att ytterliggare säkerställa företagets 
konkurrenskraft har Ferruform påbörjat arbetet med kvalitetssäkring enligt QS 9000. Även ett 
miljösäkringsarbete bland medarbetarna bedrivs genom produktionsprocessen. Genom att 
ständigt utveckla verksamheten eftersträvas en hög leveranssäkerhet. Företaget har logistiska 
lösningar och kommunikationsnätverk som ger en närhet till kunderna oavsett var de är 
placerade geografiskt. Varje dag sker ett flertal transporter av Ferruforms produkter till 
kunder runt om i Skandinavien och Europa. Sammanlagt transporterar ett 30-tal fullastade 
långtradare deras produkter dagligen året runt. 
 

 
Figur 8: Ferruforms produkter: Stålkonstruktioner & Axlar. Källa: www.ferruform.se 
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4.2 Företagets styrning  

Alla avdelningar på företaget är uppdelade på ansvarsområden som har ett kostnadsansvar 
med en budget som ska följas. Denna budget byggs på en kostnadsprognos som görs en gång i 
kvartalet för de kommande fyra kvartalen. En uppföljning görs var 14:e dag och bokslut görs 
en gång i månaden då omkostnaderna fördelas ut på de olika avdelningarna. På 
månadsmötena träffas alla chefer och produktionsledare och går igenom utfallen kontra 
prognoserna. Det är avdelningen för Business Control som har ansvaret för att ta fram och 
presentera dessa uppgifter. Vid större avvikelser får respektive produktionsledare svara på 
frågor angående avvikelserna. Det är deras ansvar att åtgärder införs och på nästa möte får de 
feedback på utfallet av åtgärderna. Utöver kostnadsbudget använder sig företaget av styrkort 
för att styra sin verksamhet. Dessa styrkort innehåller nyckeltal som behandlar områden som 
leveransprecision, kvalitet, produktivitet, effektivitet, ordervärde nya kunder, inköpsindex och 
kvalitetsbristkostnader. Dessa områden är uppdelade för respektive avdelning gås igenom på 
månadsmötena. Företaget använder sig även av WCP, för att få de anställda att ta mer ansvar 
när det gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet, se bilaga 3. Företaget använder 
sig även av instruktioner och regler för sin styrning av produktionen. Exempel på detta är 
instruktioner för förstabitskontroll, vilket innebär att man mäter de kritiska måtten på den 
första artikeln som kommer ut från pressen, instruktioner och regler för förebyggande 
underhåll, instruktioner för verktygsbyten och vilka artiklar som ska tillverkas i vilken 
ordning. 

4.2.1 Lokal styrning 
Varje produktionsledare har ett delegerat förtroende från företagsledningen att styra sin 
verksamhet som att den vore ett eget företag. Detta innebär att de ska planera och följa upp 
sin verksamhet med stort ansvar. Planeringen sker genom att varje morgon träffas 
produktionsledaren och driftledare för att diskutera vad som har hänt under kvälls och 
nattskiftet, de går igenom skiftrapporterna. De bestämmer sedan vad som ska göras under 
dagen och vilka som bör göra det. Det kan bli en fördelning på de egna operatörerna eller om 
det är något mer problematiskt kopplas underhålls avdelningen in. När det gäller uppföljning 
så har respektive produktionsavdelning en gång i veckan ett avdelningsmöte där information 
som berör avdelningen och vad som har hänt på företaget som helhet delges. Varje fredag 
träffas planerare, driftledare och produktionsledare på avdelningen där de går igenom vilka 
tillverkningsorder som ska tillverkas den kommande veckan, vilka bekymmer som har varit 
och hur det har gått att lösa dem. Utöver den information som allmänt används som togs upp 
här ovan, har respektive avdelningen lite mer specifik och detaljerad information som 
produktionsledarena använder sig av i sin styrning. Detta tas upp lite längre ner i avsnitt 4.5. 

4.3 Ekonomiinformation & informationssystem 

Företaget har en kontinuerlig dialog mellan produktionsledare, produktionschefer och 
företagets controler när det gäller ekonomiinformation. Förutom på månadsmötena så träffas 
de regelbundet varannan vecka för att diskutera de olika styrkortens nyckeltal och målnivåer. 
Den ekonomiska informationen tas fram av avdelningen för Business Control när det gäller 
kostnader, stycktider, volymer och effektivitet. De nyckeltal som diskuteras är: 
 

• Leveranskvalitet: Mäts i PPM (Parts Per Million), hur många felleveranser som har 
gjorts per en miljon levererade artiklar. 
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• Leveransprecision: Innebär att rätt artiklar levereras i rätt tid till kund. 
 

• Omkostnad/beläggning: Anger hur stora omkostnaderna är per maskintimme. Med 
beläggning menas att man tittar på respektive avdelnings maskinpark och räknar fram 
hur många maskinminuter den har gått under perioden. Beläggningen omfattas även 
av stopp och ställtider. 
 

• Omkostnad/artikel: Anger hur stora omkostnaderna är per tillverkas artikel. 
 

• Mantid/beläggning: Anger hur stora omkostnaderna är per tillverkas artikel. 
 

• Overall Process Efficiency (OPE): Anger hur effektivt produktionsgruppen utnyttjar 
maskinerna i processen. 
 

• Overall Capacity Efficiency (OCE): Anger hur effektivt organisationen utnyttjar 
maskinernas totala kapacitet. 
 

• Kvalitetsbristkostnader: Man mäter summan av kassationskostnaderna och 
omarbetningskostnaderna.  
 

• Utfall jmf prognos: Man jämför utfallet av omkostnaderna mot de satta prognoserna 
månadsvis. 
 

• Personal i timmar: Man mäter frånvarostatistik och övertid i timmar. 
 

• Personal i antalet disponibla: Man kanske har tio anställda på avdelningen men bara 
sju som arbetar, resten är sjukskrivna, lediga eller på utbildning. 
 

• Övertid i kronor: Man mäter övertidskostnaden. 
 

• Procent frånvaro: Man mäter mängden frånvaro kontra schemalagd tid.  
 

Data underlaget som dessa nyckeltal och övrig ekonomisk information bygger på fås från 
företagets centrala och lokala informationssystem. ’ 

4.3.1 Centrala informationssystem 
Företaget använder sig av ett centralt informationssystem som kallas Movex. Det är ett 
komplext affärssystem som hanterar information angående: 
• Logistik  
• Personal  
• Redovisning  
• Material- och produktionsstyrning  
• Förrådshantering  
• Produktionsplanering  

 
Till Movex har företaget kopplat ett tidsrapporteringssystem, som de kallar Kom & Gå. Det är 
ett system som används för att följa upp vilka tider de kollektivanställda arbetar. När de drar 
sitt passerkort genom en automat loggas tiden när de kommer och när de går. Detta system 
rapporterar sedan till Movex som lönepersonalen använder sig av för att redovisa löner och 
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arbetad tid. Användningen av Movex skiljer sig mellan de olika produktionsledarna, en del 
använder sig av systemet för att plocka ut relevant information och vissa andra använder sig 
inte alls av systemet. Anledningen till att det kan variera är att visa har fått utbildning på 
systemet och andra inte. Den information som en del produktionsledare tar ut beror på 
behovet och kan bestå av följande information: 
 
• Körtider för tillverkningsorderna  
• Beläggningsplaner för maskinerna 
• Leveransuppföljningar 
• Förbrukningsrapporter  
• Ställtider och stycktider  

4.3.2 Lokala informationssystem 
Företaget har ett lokalt informationssystem som används i produktionen, det är ett produktions 
uppföljningssystem (PUS). I detta system rapporterar operatörer och produktionsledare in 
följande data: 
 
• Stopptider i maskinerna  
• Felavvikelser  
• Åtgärder för förebyggande underhåll  
• Kvalitetsbrister 
• Leveransförseningar  
• Maskinuppföljningar, som antal slag per minut 

 
Avdelningen för Business Control har arbetat fram anpassade rapporter för respektive 
avdelning. Dessa rapporter är uppbyggda i programmet Excel och hämtar automatiskt data 
från Movex och PUS. Beroende på avdelning tas följande rapporter fram:  
 
• Kostnader för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial  
• Kostnader för reparation och underhåll  
• Personalkostnader per avdelning 
• Lagerkostnader 
• Lagersaldo 
• Externa transportkostnader 
• Leveranssäkerhet  
• Kvalitetsbristkostnader  
• Kassationskostnader  
• Kvalitetesuppföljning  
• Effektivitet, OPE 

4.4 Sambandet mellan central och lokal information 

Det finns ett samband mellan den övergripande aggregerade informationen och den 
detaljerade lokala informationen. Företaget har börjat med att förtydliga visa av dessa 
samband. De har börjat med att utveckla ett förklaringssamband mellan effektivitetstalen OPE 
och OCE och dess beståndsdelar enligt följande: 
 
OPE = T * A * K                     OCE = D * C 
                    T 
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När det gäller OPE talet står T för tillgänglighet, vilket innebär vilken tid som är tillgänglig 
beroende på vilken skiftform som väljs, det vill säga det är mantiden som räknas. A står för 
anläggningsutnyttjande vilket innebär hur mycket maskinerna körs och hur mycket stopptider 
som påverkar. K står för kvalitet och det innebär hur mycket som behöver kasseras, hur 
mycket som behöver omarbetas. Genom detta samband kan de på ett enkelt sätt se gå tillbaka 
i historiken och se vad som har påverkat måttet. Både talet och beståndsdelarna mäts och 
används på lokal nivå 
 
När det gäller OCE talet består det av, förutom T, antalet godkända detaljer, D och cykeltid, 
C. Cykeltid är uppmätt/klockad tid eller cykeltiden som utrustningen köptes för. I antalet 
godkända detaljer ska justeringar räknas bort, de är att betrakta som förlust arbete. 
 
När det gäller kvalitetsbristkostnader har de också försökt utveckla ett förklaringssamband. 
De har en enkät som deras kunder får fylla i med uppgifter om leveransprecision och kvalitet. 
Förutom denna information innehåller det även information om reperationstid, 
materialåtgång, antal justeringar per vecka och övertid. De har dock inte lyckats fullt ut med 
detta förklaringssamband då produktionsledarna inte anser att övertid ska behöva vara en 
kvalitetsbristkostnad. De försöker däremot hitta ett bättre sätt att mäta kvalitetsbristkostnader. 
I och med att det är allt för många faktorer som är med och påverkar kvalitetsbristkostnaderna 
blir begreppet väldigt luddigt anser vissa produktionsledare. Företaget har inte arbetat med att 
försöka förklara sambandet mellan kvalitetsbristkostnader och företagets lönsamhet på annat 
sätt än genom ett muntligt resonemang.  
 
Företaget har till stor del en övergripande muntlig förklaringssamband mellan de två 
informationsnivåerna. Bland annat så kommer förbättringsarbetet WCP leda till att företaget 
får en bättre lönsamhet. Får företaget höga mått på leveransprecision och leveranskvalitet 
kommer det också leda till ökad lönsamhet. När det gäller effektivitetstalens påverkan på 
lönsamheten gäller även där att ökade nivåer ger bättre lönsamhet, men problemet är att en 
ökad produktivitet inte syns i de mått de använder idag. Någon förklaringsmodell liknande du 
Pont modellen har de inte utarbetat. De har däremot diskuterat om att införa ett sådan.  

4.5 Lokalt informationsstöd 

Produktionsavdelningarna på företaget har ett lokalt informationsstöd som är gemensamt för 
alla nämligen WCP. Avdelningarna har även ett informativt stöd i de företagsgemensamma 
nyckeltalen, eftersom de är på företagsnivå aggregerade av avdelningarnas prestationer. 
Naturligtvis har avdelningarna specifika kostnadsbudgetar som de följer och får ett 
informativt stöd i. Dessa har inte företaget vilat dela med sig av. De mer avdelningsspecifika 
informationsstöden presenteras nedan, för att få en förståelse för informationens relevans ges 
en kort presentation av verksamheten. 

4.5.1 Produktionsavdelningen Svetsning axlar 
Avdelningen arbetar med färdig svetsning av bakaxlar samt blästring och målning av bryggor, 
på avdelningen arbetar 32 st man. Avdelningen bearbetar 4 st olika axlar och 36 st olika 
bryggor. Detta gör att avdelningen har uppföljning/informationsstöd när det gäller: 
 

• Antal justeringar av bryggor per vecka 
• Reparationstid per brygga 
• Materialåtgång 
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4.5.2 Produktionsavdelningen Pressning huvudflöde 
Avdelningen arbetar med klippning och pressning av plåtar till stålkonstruktioner, på 
avdelningen arbetar 37 st man. Avdelningen arbetar med flera hundra olika artiklar inom 
stålkonstruktioner. Avdelningen har uppföljning/informationsstöd när det gäller: 
 

• Antal slag per dygn i pressen 
• Stopptider 
• Antal artiklar som går igenom maskinerna 

4.5.3 Produktionsavdelningen Pressning specialflöde 
Arbetar med pressning av stålkonstruktioner från plan plåt. Det arbetar 25 st man på 
avdelningen och har ansvaret för flera hundra olika artiklar. Avdelningen använder sig inte av 
något informationsstöd utöver de generella som presenterades ovan. Anledningen till att de 
inte använder sig av något verksamhetsspecifikt informationsstöd beror på att 
produktionsledaren är relativt ny. Detta har gjort att det inte har funnits någon tid att 
tillsammans med avdelningen för business control utveckla något stöd. Produktionsledaren är 
själv för ny i sin roll för att på egen hand ha tagit fram något. 

4.5.4 Produktionsavdelningen Pressning ramverk 
Avdelningen klipper till plåtar, riktar dem så att de blir raka och plana, därefter stansas och 
pressas de till balkar. Efter paketering förpackas och lagras de innan leverans till kund. På 
avdelningen arbetar det 27 st man och de har ansvaret för 200 olika typer av balkar. Det 
informationsstöd som avdelningen använder sig av är: 
 

• Lagersaldo 
• Lagernivåer 
• Materialbrister 
• Avvikelse rapporter från kund 
• Antal extra transporter 

 
Anledningen till att avdelningen följer upp lagersaldo, lagernivåer och extra transporter beror 
på att ett dåligt lagersaldo visar sig på lagernivåerna. Inträffar det att lagernivåerna sjunker 
under en viss gräns så finns risken att det blir en brist i leveransen till kund och då måste en 
extra transport sättas in. 

4.6 Design av lokalt informationsstöd 

Arbetet med att designa lokalt informationsstöd baseras på en dialog mellan avdelningen för 
Business Control, produktionscheferna och produktionsledarna. Huvudansvaret ligger på 
avdelningen för Business Control, det är där den ekonomiska kompetensen ligger, men 
kunskapen om verksamheten ligger hos produktionscheferna och produktionsledarna. Det är 
därför viktigt att de för en kontinuerlig dialog sinsemellan, att de pratar samma språk. För att 
få en förståelse för hur företaget arbetar med att designa lokala informationsstöd är det viktigt 
att beskriva avdelningen för Business Control. 
 
Avdelningen består av fem man, en man arbetar med inventering som är mer av en 
reviderande roll. Han ska hålla reda på totala lagernivåer, antal produkter i arbete, 
kapitalbindning och liknande. Tre man är controllers, en för respektive affärsområde, de 
arbetar med uppföljning och att vara ett stöd för produktionsledarna i sin styrning. De arbetar 
även med att utveckla nyckeltalen för avdelningarna. Avdelningen har en chef vars främsta 
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uppgift är att leda och stötta gruppen i arbetet med att utveckla nyckeltal och övrigt 
informationsstöd till såväl produktionsledningen som företaget som helhet. De arbetar mycket 
med att försöka hitta förbättringsområden i controller arbetet, de försöker vara 
företagsledningens instrumentpanel. Genom att införa ett arbetssätt som de kallar SOP – 
Sales, Operation and Planning, kommer de att involvera teknik och säljavdelningen i den 
taktiska planeringen. Genom den taktiska planeringen upprättas sedan körplaner för 
respektive avdelning. Avdelningens huvuduppgift är att försöka fastställa vad tillverkningen 
kostar i timmen, så att de vet vad respektive produkt kostar att tillverka, vilka marginaler de 
har på produkterna.  
 
När det gäller att designa lokala informationsstöd arbetar avdelningen med en databas de 
kallar Business Warehouse, figur 9. Databasen är i hopkopplad med deras informationssystem 
Movex, Kom & Gå och PUS. Genom programmet Excel kan de sedan plocka fram unika 
rapporter för respektive avdelnings behov. Det här är ett relativt nytt arbetssätt för företaget, 
vilket innebär att de inte har kommit så långt med utvecklingen av unika rapporter. I arbetet 
med att utveckla unika rapporter är dialogen mellan produktionschefer och produktionsledare 
viktig. På så sätt fås information om vilken typ av rapporter som behövs, hur de ska vara 
utformade och vilket innehåll de ska ha. Avdelningen kommer att börja med att ha mindre 
möten med respektive affärsområde innan stormötena, där respektive produktionsledare får 
feedback på utfallet av de valda rapporterna. Stormötet kommer sedan enbart vara 
informativt.  

 
Figur 9: Business Warehouse 
 
Avdelningen arbetar även med att ta fram ett stöd till produktionsledarna när det gäller 
verksamhetsplanen. Detta stöd kommer vara en modell för att beskriva vilka aktiveter 
avdelningen kommer att genomföra för att nå målen för verksamheten. Med denna modell 
kommer produktionsledaren att sitta och diskutera fram dessa aktiviteter med sina driftledare 
och operatörer. Ett annat stöd som håller på att arbetas fram är en modell för att göra 
bemanningsplaner. Den är till för att produktionsledaren ska kunna på ett lättare sätt ska 
kunna avgöra vilken skiftform och storlek på bemanningen som behövs för att nå de satta 
produktionsvolymerna. Framtagningen av dessa modeller har skett tillsammans med en utvald 
produktionsavdelning som har fått agera försöksobjekt. Anledningen till detta är att de är mer 
omfattande och kräver även delaktighet från operatörerna.  

Movex Kom & Gå PUS 

Business Warehouse 

Unika rapporter 
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4.7 Användning av lokalt informationsstöd 

Med hjälp av verksamhets- och bemanningsmodellerna vill företaget att de anställda ska vara 
delaktiga i arbetet med att utveckla och få en ökad förståelse för verksamheten. 
Verksamhetens mål och aktiviteter för att nå målen kommer därmed från operatörerna. På så 
sätt blir det lättare att implementera förbättringsåtgärder som nya informationsstöd. En annan 
anledning till att ta fram och att använda informationsstöd är att det möjliggör för de anställda 
att lära sig av sina erfarenheter. Detta genom att det tas fram relevant information för 
produktionsledarna. Genom att de har en dialog om framtagning av dessa informationsstöd fås 
en förståelse för vilka områden som är mest svårhanterliga. Ett exempel på ett problemområde 
som har påträffats är hur man tar hand om personal som har problem. Det kan vara psykiskt 
sjuka personer eller personer som har ett arbetshandikapp som gör att de inte når upp till 
företagets krav på sina anställda. Företaget anser att de har ett ansvar att ge dessa personer ett 
meningsfullt arbete. Genom att diskutera detta dilemma har företaget kommit fram till att de 
ska arbeta fram en policy som de kallar Human Tech. Detta gör att företaget sätter ett stort 
värde i att använda sig av och diskutera framtagningen av informationsstöd. Det ställer ett 
krav på de ansvariga att tänka till och fundera över vad det är som de vill med sin verksamhet. 
Även produktionsledarna måste ha en vision över sin verksamhet. Ett relevant och anpassat 
informationsstöd möjliggör även att beslut kan tas där kunskapen finns. Det möjliggör även 
en medvetenhet hos produktionsledarna om att en ökad kompetens inom ekonomi behövs, 
vilket innebär att de ställer större krav på relevanta utbildningar.  
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel kommer analysen presenteras som är baserad på empirin och teorin. Analysen 
är gjord för att få en ökad förståelse för ämnet så att korrekta slutsatser sedan kan dras. 

5.1 Företagets styrning  

Genom samarbetet som avdelningen för Business Control har med de ansvariga för 
produktionen uppnås en bra styrning. Det finns en mätbarhet av respektive produktions- 
avdelnings resultat. De har god kontroll över produktionsprocessen. Det här innebär att en 
kombination av Ouchis resultat- och beteendestyrning passar in. Det är en styrning som passar 
in på en verksamhet som har enkla processer och kan bedrivas utan några störningsmoment. 
Kunskapen om verksamheten kan göras om till regler som hjälper till att styra de anställdas 
beteende. (Ouchi, 1977) Häckner (1998) anser att det troligtvis finns en blandning av de 
styrformer som Ouchi pratar om ute på företagen. Vilket verkar vara fallen på Ferruform. 
Eftersom företaget arbetar med förbättringsprogrammet WCP, kan företaget sägas styra de 
anställdas beteende. Det passar även in då företaget har arbetsinstruktioner som bland annat 
talar om för operatörerna hur de ska utföra förebyggande underhåll och verktygsbyten. 
Operatörerna får även information om vilka artiklar som ska tillverkas när, det är inget som de 
bestämmer själva.  

5.1.1 Lokal styrning 
När det gäller den lokala styrningen så ska den innebära att de som har ansvaret för de 
praktiska arbetsuppgifterna även få ett förtroende att själva delta i att planera och följa upp 
egna arbetsinsatser (Westin, 1993). Produktionsledarna själva planerar sitt arbete tillsammans 
med sina driftledare och de har mätmetoder (nyckeltal) för att följa upp det egna arbetet. 
Företagsledningen har gett produktionsledarna ett förtroende till den grad att de ska driva sina 
avdelningar som att de är små företag. Enligt Westin (1993) är det en förutsättning att 
ledningen ger ett förtroende till produktionsledarna. Det vill säga att deras förmåga tas på 
allvar och att de får förutsättningar att se möjligheter att lösa problem som uppstår. Schiller 
(1995) anser att detta leder till utbytte av individuell kunskap som ökar kapaciteten för 
lärande.  

5.2 Ekonomiinformation & informationssystem 

När det gäller ekonomisk information som avdelningen för Business Control, 
produktionscheferna och produktionsledarna diskuterar vid sina möten är det data som har 
plockats fram från deras informationssystem. Enligt Langefors (1971) innehåller ett 
ekonomisystem enbart data och det blir inte information förrän individen lär sig något. Vid 
diskussionerna lär sig parterna något om datan som har plockats fram. Enligt Solli (1991) kan 
data vara olika information för olika personer. Detta bör inte vara ett problem då de sitter 
tillsammans och diskuterar. Westin (1993) anser nämligen att dialogen mellan ekonomer och 
lokalt ansvariga spelar en betydelsefull roll.  Enligt Henricsson & Schiller (1988) överförs 
data dels från lokal nivå till central nivå, dels parallellt inom respektive nivå, enligt figur 4. På 
Ferruform fångas data på lokal nivå och överförs till både central och lokal nivå för att sedan 
överföras parallellt enligt figur 10 nedan. 
 
 



 

  29

 
Figur 10: Informationsflödet i Ferruforms informationssystem. 
 
På lokal nivå fångas data som sedan rapporteras in i Ferruforms lokala MPS-systemet som 
består av deras produktions uppföljningssystem, PUS. Lokal data utgörs till exempel av hur 
många artiklar som har tillverkats rapporteras in i företagets centrala ekonomisystem. Det 
centrala ekonomisystemet på Ferruform består av deras kombinerade ekonomi och MPS-
system, Movex. Kopplingen mellan systemen består av deras databas som de kallar business 
warehouse. 
 
På Ferruform får produktionsledarna ut anpassade rapporter och nyckeltal som de kan 
använda sig av för att följa upp sin verksamhet. Anthony (1990) säger att även om 
informationssystemen bör vara konsekventa genom hela organisationen så bör informationens 
innehåll och format vara anpassad till användarens behov. Johnson & Kaplan (1987) anser att 
det är önskvärt att lokala aktörer uppfattar informationssystemen så bra som möjligt för att 
erhålla en ändamålsenlig användning.  För att detta ska kunna uppnås krävs det att ledningen 
kan förankra tankarna bakom systemets syfte och innehåll hos produktionsledarna. 
Ferruforms ledning har nästan lyckats med detta då tre av fyra intervjuade produktionsledare 
använder sig av systemen.  

5.2.1 Centrala informationssystem 
Data ska kunna bearbetas och distribueras i organisationen för att passa många skilda 
funktioners behov av information. I företagets centrala informationssystem Movex kan just 
detta åstadkommas. Enligt Westin (1993) är centrala informationssystem uppgift att försörja 
hela organisationen med data. Westin säger även att fördelen med denna typ av 
systemfunktion är just allmängiltighet och enhetlighet, att begrepp och mått känns igen av 
många. Därtill kan rutiner för att hantera information byggas upp för många likartade 
användare vilket kan innebära att upprätthållandet av användarkompetensen förenklas. 
Företaget har byggt upp allmängiltiga nyckeltal som används på samtliga 
produktionsavdelningar, på så sätt känner produktionsledarna igen de begrepp och mått som 
används på företaget. Dessa diskuterar produktionscheferna, produktionsledarna och 
ekonomer för att på så sätt upprätthålla kompetensen och rutiner för användningen av dessa. 

5.2.2 Lokala informationssystem 
Genom att produktionsledarna har en dialog med avdelningen för business control får de en 
gemensam begreppsapparat som samtliga är införstådda i. Langefors (1981) säger att data 
måste anpassas till användarens begreppsvärld, språk, beslutstil och arbetsformer. Det är 
därför som många data bara blir lokalt användbara. Westin (1993) säger att det lokala 
informationssystemet bör vara en del av organisationens informationssystem. Företagets 
lokala informationssystem PUS är just detta, en del av organisationens informationssystem. 
Westin säger också att det lokala informationssystemet behövs som komplement för att skapa 
mening och trovärdighet för den verksamhetsnära styrningen. Genom att operatörerna 
rapporterar in information som stopptider i maskinerna, felavvikelser, kvalitetsbrister, 
maskinuppföljningar, som antal slag per minut mm, ger detta en trovärdighet till systemet. 
Jönsson (1981) säger däremot att produktionsledaren behöver konkreta beskrivningar av 
arbetssituationen men även beskrivningar av själva processen snarare än dess output. Detta 
har företaget däremot inte lyckats uppnå. Produktionsledarna har inga 

Centrala ekonomi- 
system 

Datafångst

Lokala MPS- 
system 
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befattningsbeskrivningar som underlättar deras inkörningsperiod i sitt arbete, de har heller 
inte några skriftliga beskrivningar av deras verksamhet. De får helt enkelt lära sig av muntlig 
information från sina chefer och anställda samt av sina erfarenheter. 

5.3 Sambandet mellan central och lokal information 

Företaget har inte utarbetat något förklaringssamband mellan central och lokal information 
liknande du Pont modellen som beskrevs i teorin. De har däremot ett muntligt 
förklaringssamband mellan de två informationsnivåerna. Företaget har börjat med att ge ett 
förklaringssamband mellan de effektivitetstal som används och dess beståndsdelar, problemet 
är att en produktivitetsförbättring inte syns i dessa mått. Enligt Henricsson & Schiller (1988) 
kan förbättringar i produktionen synliggöras med ett mått kallat nettoförädlingskvoten. Den 
tar hänsyn till vad de anställda gör i produktionen. Informationen anger inte bara om de som 
arbetar i produktionen gör det smartare i allmänhet, utan också om de producerar det som 
kunderna vill ha. Ett sätt att underlätta sambandsbeskrivningen kan vara att utveckla en 
kombination mellan du Pont modellen och nettoförbrukningsmodellen. Företaget har utarbetat 
ett samband mellan kvalitetsbristkostnader och vad det består av. Ett problem som framkom 
var att övertid inte bör vara en kvalitetsbristkostnad. De är medvetna om detta och håller på 
att försöka hitta ett bättre sätt att mäta kvalitetsbristkostnader. 

5.4 Lokalt informationsstöd 

Enligt Westin (1993) är lokalt informationsstöd en del i ett informationssystem som är enligt 
synsättet ett verktyg för dialog. Boland (1987) säger att dialog är en grund för informering, ett 
medel för att utbyta meningar om handlingar och tillstånd. Dessa grundar sig på kunskap som 
individer själva, genom tillgång till och reflektion kring verksamhetsdata erhåller. Därför skall 
ett informationssystem byggas för dialog, där både detaljer och perspektiv ger medarbetare 
insikt om sina handlingar. När företaget arbetar med att ta fram informationsstöd till sina 
produktionsledare har de en dialog mellan avdelningen för business control, 
produktionschefer och produktionsledare. Det är en dialog som företaget har kontinuerligt. 
Anledningen är just för att byta erfarenheter och för att diskutera respektive 
produktionsavdelnings tillstånd och aktiviteter för att förbättra respektive avdelnings 
verksamhet. Avdelningen för business control har kompetensen när det gäller den ekonomiska 
informationen och respektive produktionschef och produktionsledare har kompetensen när det 
gäller verksamhetsnära aktiviteter. Genom att de har en dialog kring datan som deras 
informationssystem erhåller får produktionsledarna både perspektiv och insikt om sina 
handlingar.  
 
Enligt Jönsson & Grönlund (1998) ska ett lokalt informationsstöd ge en kontinuerlig och 
snabb kunskapstillförsel ur konkreta produktionsdata som antal, ton och timmar. Kuuti (1991) 
säger att faktainformation som är knuten till operativ aktivitetsnivå ofta är detaljrik och 
omfattande, men att den är en färskvara som tappar sitt värde med tiden. Han sätter upp ett 
antal krav när det gäller informationsstödets utseende och innehåll. De ska vara oförvanskade, 
klara och tydliga data. Datan ska vara relevant och kännas igen av produktionsledarna. De 
flesta av de intervjuade produktionsledarna har produktionsdata som ger dem detta. Exempel 
på detta är antal justeringar av bryggor per vecka, reparationstid per brygga, materialåtgång, 
antal slag per dygn i pressen, stopptider mm. 



 

  31

5.5 Design av lokalt informationsstöd 

Produktionsledarna på Ferruform är med och deltar i diskussionen om utformningen och 
användningen av de lokala informationsstöd som respektive avdelning använder sig av. Det är 
med hjälp av avdelningen för business control som informationsstöden tas fram. De har till sin 
hjälp en databas som de kallar business warehouse. Med denna kan de plocka fram unika 
rapporter för respektive avdelning. I diskussionerna mellan avdelningen för business control, 
produktionschefer och produktionsledare tar de upp vilka behov respektive 
produktionsavdelning har angående informationens innehåll. Eftersom det är 
produktionsledarna själv som väljer vilken typ av informationsstöd de behöver blir den 
därmed relevant för dem. Westin (1993) anser att användaren bör vara med och utforma det 
lokala informationsstödets innehåll och utseende. Ett ökat samspel mellan den som designar 
och den som använder systemet ökar sannolikheten för en lyckad implementering enligt 
Kwon & Zmund (1987). Westin (1993) säger att i dialogen mellan den som designar och 
användaren av ett lokalt informationsstöd ska informationsutbytet mellan parterna innefatta 
informationens innehåll, relevans och återkoppling. När det gäller återkoppling har 
produktionsledarna regelbundna möten, som är varannan vecka, med avdelningen för business 
control där de diskuterar utfallet av respektive rapport. Produktionsledarna får då chansen att 
förklara större avvikelser, eller få hjälp med utvecklingen av informationsstöden. En gång i 
månaden har företaget ett stort möte där samtliga produktionsledare och chefer träffas för att 
diskutera igenom utfallen på de valda nyckeltalen, men detta möte är mer av ett informativt 
syfte. Avdelningen för business control har även arbetat fram en verksamhets- och 
bemanningsmodell som ska vara ett informativt stöd för produktionsledaren. Utvecklingen av 
detta stöd har avdelningen valt att genomföra med hjälp av en utvald produktionsavdelning 
som har fått agera försöksobjekt.  

5.6 Användning av lokalt informationsstöd 

Företaget har bland annat arbetat fram en verksamhets- och bemanningsmodell som möjliggör 
att produktionsledarna får ett meningsfullare dataunderlag för styrning och att deras 
kompetens stärks. Detta uppnås genom att modeller är utformade tillsammans med 
operatörerna, genom att de har diskuterat innehållet blir det meningsfullt. Då 
produktionsledarna sedan använder sig av dessa modeller i sin styrning möjliggör detta att de 
kan lära sig av sina erfarenheter. Företaget ville uppnå delaktighet hos de anställda, det är 
därför som de arbetar fram arbetssätt som involverar även operatörna. Genom att göra de 
anställda delaktiga i verksamhetsutvecklingen blir det lättare att implementera 
förbättringsåtgärder som nya informationsstöd. Westin (1993) anser att genom ett lokalt 
informationsstöd kan ett meningsfullare dataunderlag för produktionsstyrning fås. Han anser 
att en viktig del i användningen av lokala informationsstöd är att kompetensen stärks och att 
det ges en möjlighet att lära sig av sina erfarenheter. Även Solli (1991) anser att kompetensen 
stärks genom användning av lokalt informationsstöd. Då kompetensen stärks ger det en höjd 
kunskapsnivå som påverkar efterfrågan på information och intresset för ekonomi enligt Solli 
(1991). Han säger också att genom en fortlöpande kommunikation mellan ekonomer och 
produktionsledare erhålles en kontinuerlig uppmärksamhet kring ekonomi. Det är något som 
Ferruform uppnår med hjälp av att de kontinuerligt har en diskussion mellan avdelningen för 
business control, produktionscheferna och produktionsledarna. 
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6 SLUTSATSER 
 
Syftet med uppsatsen var att till läsaren generera kunskap om design av ett lokalt 
informationsstöd, men även att undersöka vad som uppnås vid användning av ett sådant stöd. 
Genom en grundläggande litteraturstudie av ämnet och en analys av empirin har slutsatser 
tagit som besvarar undersökningsfrågorna och syftet. Dessa slutsatser presenteras i detta 
kapitel. 
 
Hur arbetar ett högteknologiskt tillverkningsföretag i lastbilsindustrin vid design av ett lokalt 
informationsstöd? 
Ferruform har en avdelning som kallas business control. Denna avdelning har huvudansvaret 
av design av lokalt informationsstöd. I arbetet har de en kontinuerlig dialog med 
produktionschefer och produktionsledare, detta för att de har kunskapen om de 
verksamhetsnära aktiviteterna. Avdelningen ansvarar för en databas som de kallar business 
warehouse. Denna databas är sammankopplad med företagets informationssystem Movex, 
som är ett kombinerat ekonomi- och MPS system, tidrapporteringssystem, Kom & Gå och det 
lokala informationssystemet, PUS. Ur denna databas kan de sedan plocka ut unika rapporter 
för respektive avdelnings behov. Utformningen av rapporterna och dess innehåll baseras på 
den diskussion som de har med de verksamhetsansvariga. På så sätt anser företaget att 
informationen blir relevant och meningsfull. Genom att ha möten med respektive 
affärsområde och dess produktionschef och produktionsledare tas sedan en återkoppling av 
utfallet av respektive rapport. 
 
Vilken ekonomisk information använder företaget sig av på lokal nivå?  
På Ferruform används ekonomisk information som baseras på företagets styrkort med 
ingående nyckeltal. Dessa nyckeltal tillsammans med kostnadsbudgeten har sedan respektive 
produktionsledare hjälp av i sin styrning. Förutom denna generella information har de även 
till sin hjälp ett lokalt informationsstöd som är mer specifik för respektive avdelning.   
 
Vad skulle ett lokalt informationsstöd bestå av på företaget? 
Tre av de fyra undersökta produktionsavdelningarna hade ett lokalt informationsstöd som var 
specifikt för avdelningen. Dessa stöd är som det beskrivs i teorin, oförvanskade, klara och 
tydliga. De är relevanta och känns igen av produktionsledaren. Exempel som gavs på lokala 
informationsstöd var: antal justeringar av bryggor per vecka, reparationstid per brygga, 
materialåtgång, antal slag per dygn i pressen och stopptider. Den avdelning som inte hade 
något informationsstöd hade en ny produktionsledare som inte hade haft möjlighet att arbeta 
fram något stöd ännu. 
 
Vilka styreffekter uppnår företaget genom användning av ett lokalt informations stöd?  
Genom att diskutera och utveckla lokala informationsstöd anser företaget att de får de 
anställda mer delaktiga. Detta underlättar implementeringen av förbättringsåtgärder som nya 
informationsstöd. När företaget använder sig av lokalt informationsstöd ges det en möjlighet 
för de anställda att lära sig av sina erfarenheter. Det ställer även krav på produktionsledarna 
att tänka till vad de vill med sin verksamhet, att ha en vision. Att använda ett relevant och 
anpassat informationsstöd möjliggör även att beslut kan tas där kunskapen finns, nämligen på 
den lokala nivån. Eftersom användningen ökar kompetensen hos produktionsledarna genom 
erfarenhetsbaserat lärande innebär det att en medvetenhet om ökad kompetens inom ekonomi 
behövs. Detta gör att de ställer högre krav på relevanta utbildningar.  
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Har företaget något förklaringssamband, liknande du Pont modellen, mellan den lokala och 
den centrala övergripande informationen? 
Företaget har inte någon förklaringsmodell mellan den lokala och den centrala övergripande 
informationen. Däremot har de börjat med att ta fram ett samband mellan deras effektivitetstal 
och dess beståndsdelar. Detta samband är inte fullt ut tillräckligt då produktivitetsförbättringar 
inte syns i mätetalet. De har även ett förklaringssamband mellan kvalitetsbristkostnader och 
dess beståndsdelar, men detta är inte heller tillräckligt bra då det innehåller övertid. Övertid 
påverkar inte kvalitén enligt produktionsledarna. Avdelningen för business control har 
diskuterat att införa en förklaringsmodell som du Pont modellen. Detta innebär att de kan ha 
användning av en förklaringsmodell som är en kombination av du Pont och 
Nettoförbrukningsmetoden.  

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Genom arbetet med uppsatsen har en del funderingar kommit fram som kan vara tips på 
fortsatt forskning. Det kan vara intressant att undersöka hur ett mindre tillverkande företag 
arbetar med att designa lokala informationsstöd. Ett företag som inte har så avancerad 
tillverkning. Det kan även vara intressant att undersöka samma frågeställning som denna 
uppsats men från ett medarbetarperspektiv. Det är ändå de anställda på verkstadsgolvet som 
utför arbetet. 
 
 



du Pont modellen     Bilaga 1 

 
 

 Omsättning              
 5 000 000    Täckningsbidrag           

 
Rörliga 

kostnader     2 800 000    Resultat        
 -2 200 000   Fasta kostnader     2 300 000       
    -500 000           
       /   Vinstmarginal    
          46,0%     
       Omsättning         
       5 000 000        
             Räntabilitet
          /   113,86% 
 Likvida medel       Omsättning         
 500 000       5 000 000         
 Kundfordringar     Omsättningstillgångar       Kap.oms.hast     
 600 000    1 600 000    /   2,48    
 Lager         Totalt kapital        
 500 000       2 020 000       
    Anläggningstillgångar            
    420 000          
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WCP punkter Bilaga 1 1(3)
                       
 
WCP punkter för steg 1: 
 
1. Ordning och reda 
1.1 Säkerhet och arbetsmiljö 
1.1.1 Är riskområdena definierade? 
1.1.2 Är arbetsytan tydligt skild från huvudtransportgångar? 
1.1.3 Utgör arbetsområdet en trygg och säker arbetsplats? 
1.1.4 Finns ändamålsenliga behållare för sopor och annat avfall? 
1.1.5 Finns det ändamålsenliga städrutiner och tillämpas dessa? 
 
1.2 Golv 
1.2.1 Är golvet rent? 
1.2.2 Är golvmarkeringar inom arbetsområdet rena och obrutna? 
 
1.3 Bänkar: Omställnings- och arbetsbänkar 
1.3.1 Är verktyg definierade eller visualiserade? 
1.3.2 Är bänkarna rena i övrigt? 
 
1.4 Kontrollplatser  
1.4.1 Finns den mätutrustning som behövs för att utföra kontrollmätningar? 
1.4.2 Är mätutrustningen kalibrerad och märkt? 
1.4.3 Är kontrollplatsen ren i övrigt? 
 
1.5 Material 
1.5.1 Styrs in- och utgående material samt intern buffert i processen enligt FIFU (Först In 

Först Ut)? 
1.5.2 Är allt material samt intern buffert märkt enligt Ferruform rutin? 
1.5.3 Är ytor/behållare för emballage definierade? 
1.5.4 Finns det tydligt märkta platser för spärrade artiklar? 
1.5.5 Hanteras avvikelser på artiklar enligt Ferruform rutin?  
 
1.6 Förnödenheter 
1.6.1 Är processförnödenheter definierade? 
1.6.2 Är övriga förnödenheter definierade? 
 
1.7 Instruktioner 
1.7.1 Är arbets-, omställnings- och kontrollinstruktioner definierade, visualiserade och 

aktuella? 
1.7.2 Är pärmar, böcker och övrig dokumentation vid processen tydligt definierad?  
 
1.8 Avrapportering – Systemstöd Movex 
1.8.1 Har planeringsgruppen tillgång till en dator för avrapportering? 
1.8.2 Finns instruktioner och rutiner för att klara avrapportering? 
1.8.3 Finns aktuell körplan för planeringsgruppen? 
 



2 Processuppföljning                  2(3) 
2.1 Finns det processuppföljningssystem och tillämpas det av gruppen? 
2.2 Finns det rutiner för processuppföljning och tillämpas de? 
2.3 Har man visualiserat störningsuppföljningen och processeffektiviteten? 
 
3 Förbättringsgrupp 
3.1 Finns en fungerande Förbättringsgrupp med fastlagda mötestider? 
 
 
WCP punkter för steg 2: 
 
1. Ordna  utrustningen 
1.1 Ordning och reda i utrustningen 
1.1.1 Finns det ändamålsenliga städrutiner och tillämpas dessa? 
1.1.2 Är produktionsutrustningen ren utvändigt? 
1.1.3 Är produktionsutrustningen ren invändigt? 
1.1.4 Är mediaförsörjningen definierad och visualiserad? 
1.1.5 Är elskåp, kopplingsskåp, styrpulpeter etc. rena in- och utvändigt? 
1.1.6 Är operatörspaneler, knappar och reglage hela och tydligt märkta? 
 
1.2 Åtgärder mot nedsmutsning 
1.2.1 Är föroreningskällor identifierade och dokumenterade? 
 
1.3 Integrerat underhåll 
1.3.1 Finns ett definierat arbetssätt för operatörsunderhåll (UFO)? 
1.3.2 Är Inspektionspunkter för operatörsunderhåll (UFO) visualiserade? 
1.3.3 Genomförs inspektion av skydds- och säkerhetsutrustning? 
1.3.4 Är den utrustning och de förnödenheter som behövs för operatörsunderhåll (UFO) 
definierad och visualiserad? 
1.3.5 Finns arbetssätt för hur avvikelser identifierade under operatörsunderhåll (UFO) 

hanteras? 
1.3.6 Finns ett definierat arbetssätt för FU? 

FU = Förebyggande Underhåll utfört av underhållsspecialister. 
1.3.7 Finns arbetssätt för hur avvikelser identifierade under FU hanteras? 
1.3.8 Finns rutiner för översyn och underhåll av verktyg och fixturer? 
 
2. Reducering av systematiska fel 
2.1 Är de systematiska felen från processuppföljningen identifierade och arbetas det frekvent 

med reducering av systematiska fel? 
 
3. Kvalitetssäkrad process 
3.1 Är kontrollmätningar utförda och dokumenterade enligt rutin operatörskontroll? 
3.2 Är processen under kontroll? 
3.3 Är status på processen visualiserad? 
3.4 Finns det uppföljning interna av kvalitets- och leveransavvikelser? 
 



4. Nyckeltal och styrparametrar                  3(3) 
4.1 Är relevanta nyckeltal definierade och visualiserade? 
4.2 Mäter gruppen PPM internt och finns det visualiserat? 
PPM = Parts Per Million, Miljondelar. 
4.3 Finns rutiner för uppdatering av nyckeltal? 
4.4 Är relevanta styrparametrar definierade? 
 
5. Ständiga förbättringar 
5.1 Finns fungerande organisation, forum, metoder och rutiner för ständiga förbättringar? 
5.2 Finns standardiserade problemlösningsmetoder och används dessa? 
5.3 Bedrivs ett aktivt förbättringsarbete? 
 



Intervjuguide ledningen     Bilaga 4 
 
Frågor till Business Control Manager & Produktionschefer: 
 

1. Vad har du utbildningsbakgrund? Hur länge har du jobbat på Ferruform? Vad består 
dina arbetsuppgifter av? 
 

2. Skulle du kunna beskriva på vilket sätt ni styr er produktion? Har ni något ekonomiskt 
informationsstöd för er styrning idag? Vad består det av? 

 
3. Hur arbetar ni med att upprätta ekonomisk information? Vilken information får ni ut 

från ert centrala informationssystem?  
 

4. Vad är det för skillnader mellan central och lokal information hos er? 
 

5. Vad finns det för samband mellan central och lokal information? Hur skulle ett sådant 
samband se ut om man använda sig av en du Pont modell? 
 

6. Hur kan ett lokalt informationsstöd utformas hos er? Vad skulle stödet bestå av 
(innehåll, utseende? Kan det skapa positiva styreffekter på lokal nivå och i så fall 
varför och på vilket sätt? 
 

7. Vad är anledningen, enligt dig, till att använda ett lokalt informationsstöd?  
 

8. Beskriv er dialog med era produktionschefer och ledare. Hur för ni ut information i 
organisationen? På vilket sätt får ni dem engagerade i utvecklingen av styrprocessen? 
 

9. På vilket sätt får produktionschefer och ledare lära sig sitt arbete och nya arbetssätt? 
På vilket sätt arbetar ni för att vara en lärande organisation? 
 

 
 
 
 
 
 



Intervjuguide produktionsledare    Bilaga 5 
 
Frågor till produktionsledare: 
 

1. Vad har du utbildningsbakgrund? Hur länge har du jobbat på Ferruform? Vad består 
dina arbetsuppgifter av? 
 

2. Beskriv verksamheten på din avdelning. 
 

3. Skulle du kunna beskriva på vilket sätt du styr din avdelning? Har ni något 
ekonomiskt informationsstöd för er styrning idag? Vad består det av? 

 
4. Vilken ekonomisk information får ni ut från ert centrala informationssystem? Hur 

skiljer det sig från den informationen som du använder dig av för att styra din 
avdelning? 
 

5. Vad finns det för samband mellan central och din lokala information? Hur skulle ett 
sådant samband se ut om man använda sig av en du Pont modell? 
 

6. Hur kan ett lokalt informationsstöd utformas hos dig? Vad skulle stödet bestå av? Kan 
det skapa positiva styreffekter på din avdelning och i så fall varför och på vilket sätt? 
 

7. Hur för du ut information på din avdelning?  
 

8. På vilket sätt blir du engagerad i utvecklingen av informationsstrukturen? 
 

9. På vilket sätt får du lära dig ditt arbete och nya arbetssätt? Arbetar ni på Ferruform för 
att vara en lärande organisation? 
 

 
 




