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Abstract 
As companies face hard times, it is becoming more and more common that they choose to 
outsource parts of their business. But even if the responsibility for the outsourced task is moved to 
a supplier, the cause of the problem in the internal organization may still remain and will continue 
to affect the company in a negative way. In order to prevent a rash decision that lead to 
outsourcing, it is important to monitor the performance of the organization and to find out how it 
can be improved. Therefore it is extremely important for a company to measure the performance. 
By doing so, it is possible to monitor the company’s activities, processes, and development. 
 
This master’s thesis aims to compile a productivity model, which can be used to identify KPI’s 
(Key Performance Indicators) that are appropriate to implement in the department of Module 
Production & Engineering at Ericsson AB Katrineholm.  
 
As compiling the model, the authors made a thorough literature study. During that study, several 
models for performance measuring was found. On the basis of the knowledge received through 
the study, a comparison of these models was carried out. The comparison resulted in that IPMF 
(Integrated Performance Measurement Framework) was considered to be the most appropriate 
model to use with respect to the purpose of the master’s thesis. To compensate for the weaknesses 
that the literature relates to IPMF, the authors made some changes and audited the model. In that 
way, with IPMF as a base, the authors compiled the productivity model which later on was used 
to identify appropriate KPI’s. During the master’s thesis, information has also been gathered 
through a workshop, interviews, and by visiting external organizations. 
 
The authors have identified twelve measures that are recommended to be implemented in the 
department. These are; Defects per unit, NPI Improvement, HCI Module, Lead time, Delivery 
precision, Profitability, Partial productivity, Setup time, TAK, Manufacturing cost, 5S Fulfillment, 
and Organization competence.  
 
The recommended KPI’s diverge highly from the department’s present KPI’s. Solely three of these 
twelve measures are being used today. It should also be noted that the department use 22 KPI’s 
today. By reducing the amount of measures, each KPI will be given more focus which ought to 
generate better results. The identified KPI’s also enables comparison, to a certain extent, with 
other units within the Ericsson group. This is possible since five of the recommended measures are 
being used in at least one of the units in Borås, Kista, and Kumla. 
 
When measuring performance there are more to consider than what to measure. It is also 
important to be aware of how the measurements are carried out. From the authors’ point of view, 
the department of Module Production & Engineering has great potential to improve their way of 
working with measures. 
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Sammanfattning 
Vid svåra tider har det blivit allt vanligare att företag outsourcar delar av sin verksamhet. Även om 
ansvaret för verksamheten faller på en annan part kan grundproblemet till varför outsourcing 
genomfördes bestå och fortsätta att påverka företaget. För att förhindra ett förhastat beslut om 
outsourcing, är det därför viktigt att ta reda på hur verksamheten presterar och kan förbättras. Av 
denna anledning är det av ytterst viktigt att företag mäter sin prestation. Genom att mäta 
prestationer övervakas företagets aktiviteter, processer och utveckling i önskad riktning. 
 
Examensarbetets syfte är att sammanställa en produktivitetsmodell som ska användas vid 
identifiering av lämpliga KPI:er (Key Performance Indicators), vilka bör implementeras i 
verksamheten. Den framtagna produktivitetsmodellen ska kunna användas till att göra en 
jämförelse av Modulproduktion & Tekniks prestation i förhållande till andra enheter och företag. 
 
Vid sammanställning av produktivitetsmodellen har författarna ingående studerat relevant teori, 
varpå en rad olika modeller för prestationsmätning påträffades. Utifrån den kunskap som författarna 
erhållit under litteraturstudien, genomfördes en jämförelse av dessa modeller. Detta resulterade i att 
IPMF (Integrated Performance Measurement Framework) ansågs vara den bäst lämpade modellen med 
avseende på examensarbetets syfte. För att kompensera för de svagheter som litteraturen kopplar 
till IPMF, gjordes en del revideringar. Med IPMF som grund sammanställdes därigenom den 
produktivitetsmodell som sedan tillämpades för att identifiera lämpliga KPI:er. Under 
examensarbetets gång har författarna även samlat information genom en workshop, intervjuer och 
besök vid externa verksamheter. 
 
Författarna har identifierat tolv mätetal som avdelningen rekommenderas att införa som KPI:er. 
Dessa är; Defekter per enhet, Förbättring NPI, HCI Modul, Ledtid, Leveransprecision, Lönsamhet, 
Partiell produktivitet, Ställtid, TAK, Tillverkningskostnad, Uppfyllnad 5S samt Verksamhetens 
kompetens. 
 
De KPI:er som rekommenderas avviker till stor grad från nuvarande KPI:er, endast tre av dessa 
tolv tillämpas i dagsläget. Då bör det även noteras att avdelningen idag har 22 KPI:er i sin 
verksamhet. Genom att reducera antalet mätetal kommer fokus på respektive KPI att öka, vilket 
bör medföra ett bättre resultat. De utvalda KPI:erna möjliggör även viss jämförelse mot andra 
Ericssonenheter då fem av de tolv mätetalen tillämpas av åtminstone en av enheterna i Borås, Kista 
och Kumla. 
 
Vid prestationsmätning är det inte enbart viktigt att konstatera vad som ska mätas, utan även hur 
mätningar bör utföras och den handling som följer. Författarna anser att avdelningen har stor 
potential att förbättra sitt arbetssätt med prestationsmätning. 
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Definitioner 
 
Batchstorlek Den kvantitet som varje tillverkningssats består av. En order 

kan bestå av flera batcher.  
 
Industrialisering Processen från att en prototyp ska implementeras i 

produktion tills dess att prototypen är redo för att tillverkas i 
större volymer. 

 
LVHM Låg-volym hög-mix (Low volume-High mix). LVHM är en 

term som beskriver produktion av korta serier och innebär 
därmed hög omställningsfrekvens. 

 
NPI New product introduction, den process vars uppgift är att 

industrialisera en prototyp.  
 
Produktivitetsmodell Ett system för mätning av prestation med avseende på 

produktivitet. Refereras ofta i studerad litteratur som 
Performance measurement system (PMS). 

 
TTC Time To Customer. TTC-linan på Modulproduktion & 

Teknik producerar volymprodukter. 
 
TTM Time To Market. TTM-linan på Modulproduktion & Teknik 

producerar prototyper. 
 
Workcenter Samtliga aktiviteter i verksamheten är kopplade till ett 

workcenter. Varje workcenter representerar en viss kostnad som 
beror av både direkta och indirekta kostnader. 
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel redogör för bakgrunden till examensarbetet samt beskriver dess syfte och mål. Vidare 
presenteras de avgränsningar som ansetts nödvändiga. 

1.1 Bakgrund till examensarbetet 
I dagsläget står Ericsson AB Katrineholm inför ett antal större förändringar som anses nödvändiga 
för att kunna möta de krav och förväntningar som ställs på enheten från Ericsson AB. 
 
Ericsson AB Katrineholm har som uppdrag att industrialisera och tillverka produkter för 
affärsenheten Business Unit Systems (fortsättningsvis betecknad BUSY), ett uppdrag som kommer 
att stärkas och utvecklas över tiden till följd av den pågående produkt- och teknikutvecklingen 
inom elektroniktillverkningsbranschen. Ericsson AB är nu inne i en fas där antalet 
produktplattformar och hårdvara minskar drastiskt. Denna trend i kombination med att 
produkternas kapacitet ökar, medför en dramatisk utveckling för Ericsson AB:s tillverkning av 
kretskort. Ericsson AB Katrineholm ska inom det närmsta året styra mot att stärka sin 
konkurrenskraft inom industrialisering och LVHM produktion (se Definitioner) genom snabbare 
produktintroduktion, hög leveransprecision, kortare ledtider och sänkta kostnader. 
 
Ericsson AB Katrineholm står inför ett produktparadigmskifte och ska anpassa 
produktionsprocessen för framtida produkter. Detta medför ett antal utmaningar gällande 
kompetensväxling, kostnadsrationaliseringar, investeringar nödvändiga för att klara av 
industrialisering av produktplattformen Integrated Site och framtida teknologi. Ytterligare en 
utmaning är den volymutveckling som kommer att påverka Ericsson AB och dess 
kontraktstillverkare. Resan mot produktion i världsklass står redo att ta fart, där målet är att inta 
rollen som New Product Introduction (fortsättningsvis betecknad NPI) och LVHM 
kretskortsproducent. 
 
I nuläget är det osäkert huruvida de befintliga mätetal, Key Performance Indicators (fortsättningsvis 
betecknat KPI:er), som tillämpas på avdelningen Modulproduktion & Teknik är de bäst lämpade 
för verksamheten. Vidare har avdelningen dålig kunskap om hur andra enheter/företag mäter sin 
prestation. För att avdelningen ska kunna jämföra sina prestationer med andra aktörer på 
marknaden finns ett behov av att snarast kartlägga och analysera vad och hur enheten ska mäta sin 
konkurrenskraft, sett till produktivitet.  

1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att sammanställa en produktivitetsmodell som ska användas vid 
identifiering av lämpliga KPI:er, vilka bör implementeras i verksamheten. Den framtagna 
produktivitetsmodellen ska kunna användas till att göra en jämförelse av Modulproduktion & 
Tekniks prestation i förhållande till andra enheter och företag. 

1.3 Mål 
Det övergripande målet för examensarbetet är att identifiera lämpliga KPI:er som bör tillämpas på 
avdelningen Modulproduktion & Teknik vid Ericsson AB Katrineholm. Dessa KPI:er ska 
återspegla avdelningens prestation med avseende på dess roll som NPI och LVHM 
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kretskortsproducent. För att identifiering av lämpliga KPI:er ska utföras på ett så korrekt och 
effektivt sätt som möjligt, formuleras därför två delmål: 
 

• Sammanställa en användbar produktivitetsmodell. 
• Tillämpa produktivitetsmodellen i syfte att identifiera lämpliga KPI:er. 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetets omfattning begränsas till att framtagna KPI:er endast ska omfatta avdelningen 
Modulproduktion & Teknik (se bilaga A). Enligt uppdraget ska KPI:erna påvisa avdelningens 
prestation på en övergripande nivå, varför inga detaljerade mätetal för det operativa arbetet 
(Performance Indicators, PI:er) kommer att deriveras ur de identifierade KPI:erna. På grund av 
uppsatt tidsram inkluderar examensarbetet inte heller implementering av framtagna KPI:er. Vidare 
kommer inte examensarbetarna att sätta några mål för utvalda KPI:er, då detta moment bör utföras 
av de medarbetare som berörs av mätetalen och har djupgående insikt i verksamhetens interna 
processer. 
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2 Företagsbeskrivning 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en introduktion till det företag och den avdelning där examensarbetet är 
utfört, Modulproduktion & Teknik vid Ericsson AB Katrineholm. 

2.1 Ericsson AB 
År 1866 antogs Lars Magnus Ericsson till Öller & Co, Sveriges första tillverkare av elektronisk 
utrustning. Verksamheten var en utbildningsanstalt för landets mest lovande teletekniker. Ericsson 
var företagets mest framgångsrika tekniker och 1872 lämnade han Öllers & Co. Fyra år senare 
startade han ett eget företag, en mekanisk verkstad benämnd L M Ericsson & Co. Verkstaden, som 
var lokaliserad i Stockholm, utförde reparationer och mindre arbeten inom instrumentmakarfacket. 
(Centrum för näringslivshistoria, 2006) 
 
År 1876 tog Alexander Graham Bell patent på den första telefonen, något som Lars Magnus 
Ericsson inte hade någon vetskap om. Under år 1878 reparerade hans företag sex telefoner och 
senare samma år påbörjades egen tillverkning, av vad de ansåg vara en bristfällig produkt. (ibid) 
  
129 år senare har världen och företaget förändrats enormt mycket. Idag förser Ericsson AB hela 
världen med utrustning för telekommunikation och mobila system. Företaget har fler än 1000 
nätverk som används i 140 länder och 40 procent av all mobil telefoni sker genom företagets 
system. Som en del av Ericsson AB:s uttalade vilja att vara teknikledare investeras stora summor 
pengar på forskning och utveckling. I dagsläget har företaget mer än 20 000 patent. (Ericsson AB, 
2006a) Företaget har 56 000 anställda varav 21 200 är anställda i Sverige (Ericsson AB, 2006c). 

2.2 Ericsson AB Katrineholm 
Den första utlokaliseringen från Stockholm som Ericsson AB gjorde var år 1946 då 
lindningsavdelningen flyttades till Katrineholm. Eftersom lindningsarbete traditionellt utfördes av 
kvinnor efterfrågades kvinnlig arbetskraft och på grund av att textilindustrin för tillfället var i kris 
fanns det gott om kvinnlig arbetsplats på orten. (Centrum för näringslivshistoria, 2006) 
 
Numera fungerar Ericsson AB Katrineholm som den enda försörjningsenheten för Mobile Core and 
Wireline-produkter och levererar kretskort samt noder till mobila system. En nod består av ett skåp 
innehållande 20 till 60 kretskort som sitter i ett antal magasin. Morgondagens produkt är ett Blade 
(två till tre sammansatta kort) eller ett enkelkort som kommer att motsvara ett helt skåp. 
Slutkunder är teleoperatörer över hela världen. Enheten har till uppgift att lågvolymsproducera 
produkter samt att industrialisera prototyper. (Ericsson AB, 2006b) I augusti 2006 var 495 personer 
anställda vid Ericsson AB Katrineholm, varav 156 av dessa var inhyrda (Hagberg, 2006).  
 
I Ericsson AB:s organisation återfinns Ericsson AB Katrineholm under affärsenheten Business Unit 
Systems (BUSY). Under BUSY är Katrineholmsenheten underliggande till Operations Sourcing & 
Supply och därefter Supplier Logistics & Production. (Ericsson AB, 2006b) Organisationsschema 
återfinns i bilaga A. 
 
I bilaga A visualiseras även att verksamheten i Katrineholm är uppdelad i tre huvudavdelningar; 
Modulproduktion & Teknik, Nodproduktion & Teknik samt Logistik. Ovan dessa återfinns en 
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platschef i Katrineholm, Tormod Kristiansen, och ett antal stödfunktioner (ibid). I detta 
examensarbete är det endast avdelningen Modulproduktion & Teknik som berörs i enighet med 
avsnitt 1.4, Avgränsningar.  
 

Modulproduktion & Teknik
Daniel Sundelius

Produktion
Peter Bergström

Produktion TTC

Support
Continuous improvement

Controlling
Operations Development

Industrialisering
Mats Hagberg

Test design
Jonas Gosbeck

Produktion TTM

Produktionsteknik  
 

Figur 2.1. Organisationsschema gällande avdelningen Modulproduktion & Teknik inom Ericsson AB 
Katrineholm. Efter Ericsson AB, 2006b. 
 
Inom avdelningen Modulproduktion & Teknik återfinns 123 medarbetare uppdelade i tre 
underliggande sektioner. Figur 2.1 åskådliggör dessa tre sektioner; Produktion, Industrialisering 
och Test design. Produktion är i sin tur indelad i Produktionsteknik samt två produktionslinor (se 
TTC och TTM i Definitioner). (Ericsson AB, 2006b) 
 
Den produktion som utförs inom Modulproduktion & Teknik kan kortfattat sammanfattas i tre 
steg. Kretskortsproduktionen inleds med att kortet ytmonteras i en lina som till stor grad är 
automatiserad. Därefter kompletteras kretskortet i manuella arbetsstationer innan kortet slutligen 
laddas med mjukvara och genomgår test innan leverans. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder och det tillvägagångssätt som har använts för att uppfylla 
examensarbetets syfte och mål. Vidare belyses eventuella metodproblem. 

3.1 Utredning versus forskning 
En undersökning kan antingen betecknas som en utredning eller forskning. Vissa hävdar att syftet 
med forskning är att generera ny kunskap medan utredningar sammanställer redan känd 
information. (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2006) Författarna anser att examensarbetet kan 
betecknas som en utredning då det helt eller delvis uppfyller de kriterier som, enligt Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2006), kännetecknar en utredning: 
 

• Resultatet avser att lösa ett bestämt problem eller förändra en viss situation, närmare 
bestämt ta fram en produktivitetsmodell som klargör vad och hur uppdragsgivaren ska 
mäta sin prestation, sett till produktivitet.  

• Genomförandet sker gemensamt med de personer som kommer att påverkas av resultatet. 
• Utredarna fungerar som förändringsagenter, eftersom den modell som presenteras innebär 

en förändring i enhetens vardagliga arbetssätt med avseende på mätning. 
• Redovisningen sker genom samtal med de personer som berörs av förslagen. 

 
Således har en utredningsmetod använts under examensarbetets gång. Vidare bör man även 
fastställa huruvida utredningen ska genomföras med hjälp av en kvalitativ eller kvantitativ ansats. 
Enligt Denscombe (2000) är den fundamentala skillnaden mellan de två begreppen användningen 
av ord eller siffror som analysenhet. En kvalitativ metod bygger på att omvandla det som 
observeras, rapporteras eller registreras till skrivna ord, inte siffror. Ett kvantitativt tillvägagångssätt 
strävar emellertid mot att frambringa numerisk data så att kvantifierbara enheter genereras. (ibid) 
Då examensarbetet handlar om att analysera avdelningens nuvarande arbete med 
prestationsmätning samt föreslå förändringar, som inte inkluderar några siffror, ämnar 
examensarbetarna att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

3.2 Tillvägagångssätt 
Figur 3.1 nedan sammanfattar det tillvägagångssätt som författarna använts sig av under 
examensarbetet. Därur framgår att den data, input, som ligger till grund för analysen samlades in i 
tre etapper. 
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Figur 3.1. Beskrivning av det tillvägagångssätt som har använts under examensarbetet. 
 
I datainsamlingens första etapp genomfördes en grundlig studie av tillgänglig teori. Den 
efterkommande etappen utfördes internt på avdelningen Modulproduktion & Teknik vid Ericsson 
AB i Katrineholm. Då genomfördes intervjuer som tillsammans med författarnas egna iakttagelser 
utgjort basen för nulägesbeskrivningen. I den tredje och avslutande etappen genomfördes externa 
jämförelser. 
 
Då nödvändig input var insamlad påbörjades analysen. Inledningsvis gjorde författarna en 
jämförelse av de modeller för prestationsmätning som studerats i litteraturen. Därefter valdes den 
bäst lämpade modellen ut, Integrated Performance Measurement Framework (IPMF). Med denna 
modell som bas, formades sedan den produktivitetsmodell som tillämpades i syfte att identifiera 
lämpliga KPI:er. Då examensarbetarna hade tillämpat modellen och tagit fram ett preliminärt 
resultat, arrangerades en workshop i syfte att involvera berörda inom avdelningen. Workshopen 
inkluderade de avdelningschefer som hade möjlighet att närvara. Under workshopen diskuterades de 
identifierade KPI:erna, vilket resulterade i en mindre revidering av det första resultatet. Därefter 
formulerades det slutgiltiga resultatet. 

3.3 Datainsamling 
Då ett ämne för undersökning är fastställt och frågeställningar är specificerade, är nästa steg att 
bestämma vilka datainsamlingsmetoder som är lämpliga med avseende på undersökningens syfte 
(Bell, 2000). Fyra vanliga datainsamlingsmetoder är; frågeformulär, intervjuer, observation och 
skriftliga källor. Dessa har sina specifika styrkor och svagheter och konkurrerar med varandra om 
forskares uppmärksamhet. De kan även kombineras vid insamling av information, vilket ökar 
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undersökningens kvalitet genom att problemet ses ur olika perspektiv. (Denscombe, 2000) Därför 
har examensarbetarna valt att använda sig av flera datainsamlingsmetoder såsom skriftliga källor, 
intervjuer, observationer och externa jämförelser. 

3.3.1 Skriftliga källor 
För att erhålla djupare kunskaper inom området genomförde examensarbetarna en litteraturstudie i 
början av examensarbetet. De typer av skriftliga källor som har studerats är; böcker, tidskrifter och 
Internet. 

3.3.1.1 Böcker och tidskrifter 
Ur en akademisk forskares synvinkel är det bra att inleda en litteraturöversikt genom att studera 
böcker och tidskrifter. Detta tack vare att de i princip innehåller den ackumulerade kunskap som 
utredningen bör grundas på. (Denscombe, 2000) Under examensarbetet har böcker samlats in via 
Luleå universitetsbibliotek och Katrineholms bibliotek. Artiklar i tidskrifter har sökts via databaser 
vid Luleå universitetsbibliotek, där framför allt databasen Emerald visade sig vara användbar. 
Vetenskapliga artiklar har även sökts efter via Google scholar. Vid litteratursökning har sökord 
såsom Key performance indicators, Performance measurement systems, Low volume high mix, Flexible 
production, Agile production, Performance measurements och productivity använts. Utöver detta har även 
sökningar utförts på specifika författare och titlar på verk. 

3.3.1.2 Internet 
Enligt Denscombe (2000) kan det vara svårt att fastställa upphovsmannen, trovärdigheten och 
autenticiteten i dokument som finns på Internet. Därför är det nödvändigt att vara särskilt noggrann 
när man använder sådana dokument. Under examensarbetet användes sökmotorn Google och 
sökorden var desamma som de nämnda i avsnittet ovan (3.3.1.). 

3.3.2 Intervjuer 
Enligt Denscombe (2000) kan intervjuer vara en mycket effektiv metod för att samla in data. 
Vidare menar Denscombe (2000) att en forskningsintervju kännetecknas av att:  
 

• den är arrangerad 
• diskussionen är inte godtycklig och följer inte någon av parternas infall 
• den genomförs för att undersöka ett visst ämne 
• diskussionen utvecklas sällan fritt utan är vanligtvis kontrollerad och följer den dagordning 

som forskaren har formulerat. 
 
Det finns olika typer av forskningsintervjuer; strukturerade, semistrukturerade samt ostrukturerade 
(Denscombe, 2000). Examensarbetarna har använts sig av semistrukturerade intervjuer. 
 
Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren på förväg har sammanställt en lista med frågor 
som ska besvaras. Frågorna kan dock besvaras i en annan ordning än den som anges på listan och 
den intervjuade personen får möjlighet att tala mer utförligt och utveckla sina idéer kring det ämne 
som tas upp. Svaren är således öppna och betoning ligger på att den intervjuade personen utvecklar 
sina synpunkter. (Denscombe, 2000) Den lista på frågor, intervjuguide, som examensarbetarna har 
använt under intervjuerna finns i bilaga B. 
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Semistrukturerade intervjuer kan delas in i tre kategorier; personliga intervjuer, gruppintervjuer 
och intervjuer med fokusgrupper (Denscombe, 2000). Under examensarbetet har personliga 
intervjuer genomförts. 
 
Personliga intervjuer är den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer och innebär ett möte 
mellan en forskare och en informant. Fördelen med denna typ av intervju är att den är relativt lätt 
att arrangera, de uppfattningar och synpunkter som uttrycks kan härledas till en källa samtidigt som 
en personlig intervju är relativt enkel att kontrollera. (Denscombe, 2000) 

3.3.3 Observationer 
Insamling av information via observation är inte beroende av vad personer säger att de gör eller 
tänker, utan baseras på ögats direkta iakttagelse av händelser. Det finns i huvudsak två typer av 
observationer; systematisk observation och deltagande observation. (Denscombe, 2000) I detta 
examensarbete har deltagande observation använts. Det innebär att observation görs i syfte att sätta 
sig in i situationer för att förstå kulturen och processerna i de grupper som studeras (ibid). 
Författarnas egna observationer tillhandahölls under examensarbetet, men även innan dess då 
examensarbetarna utförde sommarpraktik inom samma avdelning som är aktuell för 
examensarbetet. 

3.3.4 Externa jämförelser 
Under arbetes gång har även externa1 jämförelser genomförts. Det huvudsakliga syftet med dessa 
var att undersöka hur andra enheter/företag mäter sin prestation, vilka KPI:er de tenderar att 
använda och hur dessa definieras samt hur de arbetar rent generellt med prestationsmätning. 
Examensarbetarna ansåg detta vara nödvändigt då uppdragsgivaren har uttalat ett önskemål om att 
de mätetal som tas fram, ska kunna användas för att jämföra prestationer mot andra enheter och 
företag. De enheter som besöktes var Ericsson AB i Kista, Kumla och Borås. Utöver dessa 
genomfördes även ett besök hos Hästens Sängar AB i Köping. 

3.4 Metodgranskning 
Oberoende av vilken metod som används för att samla in data, måste den granskas i syfte att 
bedöma hur giltig och tillförlitlig informationen är. Andra begrepp för giltighet och tillförlitlighet 
är validitet och reliabilitet. (Bell, 2000) 

3.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, beskriver till vilken grad ett instrument eller tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid olika tillfällen givet att övriga omständigheter vore exakt de samma (Bell, 2000). 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) menar att en metod eller ett angreppssätt bör vara 
oberoende av undersökarna för att hög reliabilitet ska uppnås. Enligt Wallén (1996) kan reliabilitet 
mätas genom att ett test upprepas, varefter skillnaderna noteras. 
 
Då detta examensarbete inte kommer att upprepas (åtminstone inte inom den tidsram då 
omständigheterna är de samma), är det inte möjligt att bestämma arbetets reliabilitet enligt Walléns 
(1996) rekommendationer. Författarna har dock försökt säkerställa hög reliabilitet genom en rad 
                                                 
1 I detta sammanhang innebär begreppet externt andra enheter inom Ericsson och andra företag. Med andra ord 
verksamheter som har studerats men som hamnar utanför examensarbetets omfattning. 
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åtgärder. Till att börja med har examensarbetarna sammanställt en intervjuguide (se bilaga B) som 
har tillämpats vid samtliga intervjuer. Respondenterna har dessutom haft möjlighet att ta del av 
denna intervjuguide i god tid innan intervjutillfället. Vidare försäkrade författarna att tillräckligt 
med tid var bokat för varje intervju, vilket medförde att tidsbrist inte uppstod under intervjuerna. I 
de fall då otillräcklig information erhållits under intervjun har författarna åter tagit kontakt med 
respondenten för att ställa kompletterande frågor.  
 
Genom att examensarbetarna har sammanställt en modell med tillhörande mall för utförande, finns 
förutsättningar för att upprepa identifiering av rekommenderade KPI:er. Detta eftersom exakt 
samma metodiska steg kan genomföras igen. 
 
Examensarbetet innehåller omfattande kvalitativa diskussioner, vilket har försämrat reliabiliteten 
något. Detta då en person med andra erfarenheter och kunskaper än författarna kan tolka samma 
information på ett annorlunda sätt. Ytterligare en faktor som eventuellt har påverkar reliabiliteten 
negativt, är att författarna använt semistrukturerade intervjuer och att respondenten därför fick 
pratat relativt fritt kring frågorna. I vissa fall medförde detta varierande följdfrågor. Vidare är 
examensarbetarna medvetna om att bristande dokumentation, enligt avsnitt 5.1.2, kring nuvarande 
KPI:er kan ha generat viss osäkerhet i reliabiliteten. Detta har dock inte haft någon påtaglig 
inverkan på examensarbetets resultat eftersom de nuvarande KPI:erna endast påverkar i liten 
omfattning. 

3.4.2 Validitet 
Giltighet, även kallad validitet, är ett mått på om man mäter eller beskriver det man har för avsikt 
att mäta eller beskriva. Viktigt att påpeka är att om reliabilitet saknas, är det omöjligt att skapa 
validiteten. Däremot kan ett arbete vara reliabelt även om det saknar validitet. (Bell, 2000)  
 
I syfte att öka validiteten har författarna bland annat formulerat frågorna i intervjuguiden så att de 
inte ska kunna uppfattas på mer än ett sätt. Samtidigt har multipla undersökare använts, det vill 
säga båda examensarbetarna har varit närvarande vid intervjuer och observationer. Vidare har 
information inhämtats från ett stort antal källor. Dessa källor anses som pålitliga och allmänt 
vedertagna. I syfte att fånga upp olika värderingar inom verksamheten har ett stort antal 
diskussioner med medarbetare ägt rum. För att öka resultatets trovärdighet och acceptans har 
författarna genomfört en workshop på Modulproduktion & Teknik. 
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4 Teoretisk referensram 
Detta kapitel behandlar den teoretiska referensram som ligger till grund för examensarbetet. Den teoretiska 
referensramen syftar i första hand till att understödja andra delar av examensarbetet men även för att skapa 
förståelse för läsaren. 

4.1 Disposition 
Den teoretiska referensramen är, utöver detta inledande avsnitt, uppbyggd av åtta huvudavsnitt (se 
figur 4.1). Avsnitt två till och med fem har behandlats i syfte att tydliggöra innebörden av 
begreppen produktivitet, krav på svensk industri, prototyptillverkning samt flexibel produktion. 
Detta ansåg författarna som nödvändigt då dessa fyra områden har stor inverkan på examensarbetets 
utformning. Därefter ger avsnitt sex en bakgrund till prestationsmätning. Detta avsnitt följs av 
allmän information kring mätetal i avsnitt sju, där examensarbetarna även har valt att mer ingående 
studera vad man bör ha i åtanke vid framtagning av mätetal med avseende på Lean produktion. 
Det mest omfattande avsnittet berör produktivitetsmodeller. I detta åttonde avsnitt presenteras 
bland annat några existerande produktivitetsmodeller, vilka krav som ställs på moderna 
produktivitetsmodeller samt komplikationer som kan uppstå vid implementering av en modell. 
Den teoretiska referensramen avslutas med avsnitt nio, där examensarbetarna belyser vad som, 
enligt litteraturen, är viktigt att beakta för att undvika problem i samband med mätning. 
 

Avsnitt 4.1 Disposition

Avsnitt 4.2 Innebörd  begreppet produktivitet

Avsnitt 4.3 Krav på svensk industri

Avsnitt 4.4 Tillverkning av prototyper

Avsnitt 4.5 Innebörd begreppet flexibel produktion

Avsnitt 4.6 Bakgrund till prestationsmätning

Avsnitt 4.7 Information kring mätetal

Avsnitt 4.8 Information kring produktivitetsmodeller

Avsnitt 4.9 Problem i samband med mätning  
 

Figur 4.1. Beskrivning av dispositionen över den teoretiska referensramen. 

4.2 Produktivitet 
Syftet med detta examensarbete är att sammanställa en produktivitetsmodell (se avsnitt 1.2). 
Produktivitet anses vara en av de viktigaste indikatorerna för en verksamhets förmåga att 
konkurrera. Termen produktivitet har använts sedan 1700-talet och har under åren förekommit i 
en mängd olika sammanhang samt aggregationsnivåer. Produktivitet kan användas i många 
dimensioner och därmed får termen olika innebörd. Detta har gjort att termen ofta missförstås. 
Matematiskt beskrivs produktivitet som relationen mellan output och input. (Tangen, 2005) Nedan 
följer en definition, i ord, av begreppet produktivitet i samband med tillverkning. 
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Produktivitet innebär hur mycket och hur väl vi producerar produkter med en viss mängd resurser. 
Om vi producerar mer eller bättre produkter med samma resurser ökar produktiviteten. Vår 
produktivitet ökar även om vi producerar samma produkter med hjälp av mindre resurser. Med 
resurser menas alla mänskliga och fysiska resurser, i andra ord människorna som producerar produkten 
och de hjälpmedel som dessa använder för att producera produkten. Hjälpmedlen som människorna 
använder innefattar mark och byggnader, fasta och mobila maskiner samt utrustning, verktyg, 
råmaterial, inventarier och övriga aktuella tillgångar. (Bernolak, 1997) 

 
Produktivitet är ett relativt begrepp och ökar/minskar inte om inte en jämförelse utförs. Det finns 
fem tillvägagångssätt för att förbättra en verksamhets produktivitet: (Tangen, 2005) 
 

• Output ökar snabbare än vad input ökar genom kontrollerad tillväxt. 
• Mer output med samma mängd input genom bättre arbetssätt. 
• Mer output med minskad input genom idealt arbetssätt. 
• Samma mängd output med mindre input genom förbättrad effektivitet. 
• Output minskar långsammare än input minskar genom kontrollerat avtagande. 

 
Då termen produktivitet har annorlunda innebörd på olika nivåer inom ett företag, bör 
produktivitet på de olika nivåerna hållas isär (ibid). Detta åstadkoms lämpligen med hjälp av partiell 
produktivitet, i form av att fokusera produktivitetsmåttet till lämplig nivå (Grünberg, 2004). 
Nivåerna inom ett företag kategoriseras till; individuella maskiner eller tillverkningssystem, 
tillverkningsfunktion (till exempel montering), tillverkningsprocess för en produkt eller flera 
relaterade produkter, enskild fabrik och slutligen samtliga fabriker inom företaget. (Tangen, 2005) 

4.3 Krav på svensk industri 
Detta avsnitt beskriver de krav som ställs på en Sverigebaserad produktion. Svensk industri har 
under en längre tid varit starkt beroende av omvärldens utveckling. Globaliseringens effekter har 
påverkat svensk industri, men en stor del av effekterna förväntas uppstå längre fram i tiden. 
Globaliseringen leder till att produktionen i svenska företag utsätts för högre ställda krav för att 
kunna möta en hårdnande konkurrens. Detta medför att de svenska företagens produktion måste 
ha hög produktivitet och snabb omställningsförmåga. Genomförda studier påvisar ett relativt stort 
utrymme för ökning av industrins produktivitet. (Industrins Ekonomiska Råd, 2006) 
 
Svenska företag belastas med höga kostnader för arbetskraft, detta innebär dock inte att produktion 
inte lämpar sig i Sverige. För att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftigt spelar en rad 
faktorer in, inte enbart kostnader. Övriga konkurrensfaktorer är bland andra; kvalitet, snabbhet, 
pålitlighet och flexibilitet. I figur 4.2 åskådliggörs att företag kan åstadkomma en balans mellan 
arbetskraftskostnad och övriga konkurrensfaktorer. (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 
2005) 
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Figur 4.2. Arbetskraftskostnaden måste vägas mot övriga konkurrensfaktorer. Från ”Framtida Produktion – 
Produktion för konkurrenskraft – Panelrapport” av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2005. 
 
Förbättrad produktivitet ska alltid ligga i fokus för åtgärder. Likväl bör svenska företag 
implementera nya metoder, tekniker och teknologier i större omfattning än i dagsläget. Det finns 
mycket kunskap, tradition och kompetenta medarbetare i Sverige som är till hjälp i detta arbete. 
(Grünberg, Tangen, Nordell & Johansson, 2004) 
 
Utöver en produktiv tillverkning bör mer åtgärder läggas på produktionssystemen. Om svensk 
produktion ska bli världsledande måste allt resursslöseri reduceras i dessa. Detta gäller både vid 
framtagande och löpande drift av produktionssystemen. Produktionssystemen ska, förutom 
marknadens krav på produkterna, ta hänsyn till en rad faktorer. Dessa faktorer visualiseras nedan i 
figur 4.3. Ett effektivt produktionssystem förändras och utvecklas konstant över tiden. Den 
ständiga förbättringen av produktionssystemet kräver rätt kompetens och en totalbild på 
framtagning av produkter samt produktion. Totalbilden måste delas av alla inom företaget, från 
högsta ledning till konstruktion och operatörer i produktion. (Kungl. Ingenjörsvetenskaps-
akademien (IVA), 2005) 
 

 
Figur 4.3. Exempel på faktorer som krävs i framtida, svenska produktionssystem. Efter ”Framtida Produktion 
– Produktion för konkurrenskraft – Panelrapport” av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2005. 
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Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) (2005) föreslår en rad åtgärdsförslag, utöver de 
tidigare nämnda, som de anser att företag bör applicera för att överbrygga de krav som den globala 
konkurrensen ställer på svensk industri: 

 

• Den produktion som företagen förlägger i Sverige ska ha höga krav på kompetent 
arbetskraft och hög teknisk kunskap i uppbyggnadsfasen och/eller i driftsfasen. 

• Lär av andra branscher genom branschöverskridande samarbeten inom Sverige. Genomför 
regelbundna jämförelser inom och utom den egna branschen. 

• Arbeta långsiktigt för att undvika suboptimeringar. Alltför kortsiktiga avkastningskrav 
medför att företaget styrs efter kvartalsrapporter och de suboptimeringar som dessa 
förorsakar skapar effektivitetsförluster på längre sikt. 

• Hela företaget måste arbeta med ständiga förbättringar för att inte stelna och därmed tappa 
konkurrenskraft relativt andra företag. 

• Ledarskap är en svensk styrka som bör användas för att engagera medarbetarna. 
Engagerade medarbetare utnyttjar all sin kompetens, vilket är en förutsättning för att 
konkurrera på internationell nivå. 

4.4 Tillverkning av prototyper 
Följande avsnitt behandlar en teoretisk bakgrund för tillverkning av prototyper, vilket är en 
delprocess inom NPI (se Definitioner). Enligt Olhager (2000) ska en produkt i ett tidigt 
prototypstadium vara anpassad för tillverkning och montering. Detta innebär att framtagning av en 
produkt och ett produktionssystem ska vara parallellt och integrerat. 
 
I samband med planering och tillverkning av en prototyp bör följande aspekter beaktas: (ibid) 
 

• Produktionslayout 
• Befintlig produktionsutrustnings lämplighet 
• Materialhantering 
• Kapacitetsbehov med avseende på maskiner och medarbetare 
• Medarbetarnas kompetens 
• Materialval 
• Leverantörer 

 
Vidare bör prototypen jämföras mot befintliga produkter i fråga om ingående komponenter och 
administrativa system för kvalitetssäkring, material- och produktionsstyrning. Prototyper som 
skiljer sig från befintliga produkter i alltför stor utsträckning kan skapa behov av nya rutiner. (ibid) 

4.5 Flexibel produktion  
Detta avsnitt avser att skapa en teoretisk grund till termen flexibilitet, ett viktigt begrepp för en 
LVHM (se Definitioner) producent. Enligt Krajewski & Ritzman (2005) finns det tre typer av 
flexibilitet som inverkar på ett företags förmåga att reagera på kunders behov. Dessa är 
kundanpassning, variantflexibilitet och volymflexibilitet.  
 
Kundanpassning innebär företagets förmåga att tillfredställa varje kunds unika behov genom att 
ändra produktens utformning. Kundanpassning sker oftast i samband med att låga volymer 
tillverkas och förutsätter ett nära samarbete med den interna eller externa kunden. Ett företag som 
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prioriterar kundanpassning behöver modifiera dess tillverkningsprocess och detta leder ofta till 
längre ledtider. (ibid) 
 
Variantflexibilitet innebär att företaget effektivt kan hantera ett brett utbud av produkter. Dessa 
produkter är inte kundunika enligt ovan. Ett företag med stor variantflexibilitet ställer om till att 
tillverka den produkt som för stunden prioriteras. Det är viktigt att processen är kapabel för 
effektiv omställning mellan produktsortimentet. (ibid) 
 
För att hantera fluktrationer i efterfrågan inverkar ett företags volymflexibilitet genom förmågan att 
öka eller minska produktionsvolymer. Volymflexibilitet har stor inverkan på ett företags 
konkurrensförmåga, främst gällande snabba leveranser och utvecklingshastighet. (ibid) 
 
Enligt Olhager (2000) arbetar företag med flexibilitet på såväl kort som lång sikt. Med kort sikt 
avses variant- och volymflexibilitet medan introduktion av nya produkter avses på lång sikt. Dessa 
flexibilitetsbehov uppnås främst genom snabba omställningar och kompetent personal. Den 
kortsiktiga flexibiliteten använder företag för att upprätthålla leveransförmågan och den långsiktiga 
flexibiliteten för att bibehålla företagets lönsamhet. 

4.6 Bakgrund till prestationsmätning 
Outsourcing innebär att ett företag väljer att koncentrera sig på sin kärnverksamhet och låter en 
annan part utföra delar av dess tidigare verksamhet. Detta har varit en vanligt förekommande trend 
de senaste åren. (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2005) Även om ansvaret för 
verksamheten faller på en annan part kan grundproblemet till varför outsourcing genomfördes bestå 
och fortsätta att påverka företaget. I samband med tillverkning har många företag fokuserat alltför 
mycket på outsourcing istället för att försöka förbättra befintlig verksamhet. För att förhindra ett 
förhastat beslut om outsourcing, är det därför viktigt att ta reda på hur verksamheten presterar och 
kan förbättras. Av denna anledning är det av ytterst viktigt att företag mäter sin prestation. Genom 
att mäta prestationer övervakas företagets aktiviteter, processer och utveckling i rätt riktning. 
(Grünberg, 2004) 
 
Prestationsmätningar är ett effektivt sätt att förbättra ett företags konkurrenskraft och lönsamhet 
genom att uppmuntra och stödja förbättring av verksamhetens produktivitet. Rätt mätetal kan 
försäkra att ett långsiktigt arbete utförs och att resurser allokeras till de mest effektiva 
förbättringsåtgärderna. (Tangen, 2003) Utöver detta belyser Ax, Johansson och Kullvén (2005) en 
rad anledningar till prestationsmätning, förutsatt att mätetalen är väl valda och används på korrekt 
sätt: 
 

• Kontrollerar den löpande verksamheten och säkerställer att den uppnår de mål som satts 
upp. 

• Ger information om huruvida den kortsiktiga verksamheten är förenlig med långsiktiga 
planer och därmed bidrar till att uppfylla långsiktiga mål. 

• Fungerar som en kommunikationskanal. Exempelvis genom att kommunicera ut i 
organisationen vad företaget ska fokusera på, vad som förväntas av organisationen och hur 
väl organisationen har presterat. 

• Utgör ett medel för att motivera ansvariga och övriga medarbetare. 
• Ger signaler om eventuella avvikelser från uppsatta planer och förväntningar. 
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• Kan ge information om vad intressenter till företagets verksamhet anser om dess 
prestationer, till exempel kunder, leverantörer och medarbetare. 

• Ger förutsättningar för att kunna genomföra jämförelser, exempelvis med externa företag, 
konkurrenter samt olika tillverkningsenheter inom företaget. 

• Ger information om åtgärders utfall, såsom kostnadsreduceringar och utbildningsprogram. 
• Utgör underlag för beslut. 

 
Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén (2001) menar att mätetal även kan användas som grund till 
belöningssystem eller bonusar. Det är dock inte ovanligt att det uppstår konflikter kring de mätetal 
som utgör en grund för belöningssystem. Därför är det viktigt att beakta vissa faktorer vid val av 
sådana mätetal, exempelvis svårighetsgrad att manipulera mätetalet samt syftet med belöningen. 
(ibid) 
 
En tillverkande verksamhets prestation kan vara av operativ och ekonomisk karaktär. Vad som 
definierar en verksamhets prestation varierar från företag till företag, dock kan fem generella 
prestationer som de flesta företag efterstävar sammanfattas enligt nedan: (Tangen, 2005) 
 

• Kvalitet  
Genom högkvalitativa processer erfordras ingen tid och ansträngning för omarbete i 
verksamheten. Vidare påverkar högkvalitativa processer servicenivån till interna kunder. 

• Snabbhet 
Snabba processer reducerar ledtider och minskar antalet produkter i arbete. 

• Pålitlighet 
Pålitliga processer skapar effektivitet genom mindre störningar och förenklad planering. 

• Flexibilitet 
Flexibla processer kan reagera på förändringar utan att inverka på övriga delprocesser. 
Vidare minimerar flexibla processer slöseri i tid och kapacitet. 

• Kostnad 
Kostnadseffektiva processer har positiv inverkan på företagets vinst och möjlighet till att 
sälja företagets produkter till ett konkurrenskraftigt pris. 

 
Effekten av att mäta en verksamhets tillverkning, internt och externt, visualiseras i figur 4.4. 
Figuren påvisar de fem generella prestationernas inverkan på företagets produktivitet. 
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Figur 4.4. Effekter av prestationsmätning. Efter “Demystifying productivity and performance” av S. Tangen, 
2005, International Journal of Productivity and Performance Management 54(1), 41. 
 
För att underlätta läsarens förståelse utreds nedan sambandet mellan begreppen prestationsförmåga, 
lönsamhet, produktivitet samt yttre- och inre effektivitet. Tangen (2005) presenterar förhållandet 
mellan dessa begrepp, som ofta missförstås i litteratur och praktik, med Trippel-P-modellen. 
Trippel-P-modellen, figur 4.5, påvisar skillnader och förtydligar grafiskt relationen mellan ovan 
nämnda begrepp. Yttre effektivitet är till vilken grad önskade resultat uppnås, att göra rätt saker, 
medan inre effektivitet är till vilken grad resurser i förädlingsprocesserna utnyttjas, att göra saker på 
rätt sätt. 

Yttre 
effektivitet

Inre 
effektivitet

Output

Input

Kostnad

Prestationsförmåga

Lönsamhet

Produktivitet

Kvalitet, pålitlighet, 
snabbhet, flexibilitet

 
 

Figur 4.5. Trippel-P-modellen. Efter “Demystifying productivity and performance” av S. Tangen, 2005, 
International Journal of Productivity and Performance Management 54(1), 43. 
 
I Trippel-P-modellen framgår det tydligt att lönsamhet och produktivitet innefattas i ett företags 
prestationsförmåga. Prestationsförmåga är ett brett begrepp som påverkas av de fem prestationerna 
företag eftersträvar i enighet med figur 4.4. Begreppet lönsamhet är inte lika brett och påverkas 
enbart av kostnader samt produktivitet. Produktiviteten beror av output och input (se avsnitt 4.2). 
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Vidare påvisar modellen att inre effektivitet inverkar på input i företagets processer och att yttre 
effektivitet påverkar företagets output. 

4.7 Mätetal 
Utan hjälp av mätetal kan en verksamhet inte veta hur väl den presterar i dagsläget och vilka 
tendenser som prestationsförmågan påvisar. Mätetal kategoriseras som finansiella och icke 
finansiella. (Segerstedt, 1999) Detta avsnitt behandlar just mätetal, dess utformning samt de mätetal 
som lyfts fram som lämpliga i samband med Lean produktion. 

4.7.1 Finansiella och icke finansiella mätetal 
Skillnaden mellan finansiella och icke finansiella mätetal är, vilket begreppen i sig själva avslöjar, att 
finansiella mätetal fokuserar på ekonomiska mätetal medan icke finansiella mätetal fokuserar på 
processorienterade mätetal (Tangen, 2003).  
 
Historiskt sett har företag koncentrerat mätningar av dess prestationsförmåga till finansiella mätetal 
(ibid). De finansiella mätetalen var väl lämpade för massproduktion men i takt med att andra 
konkurrensfaktorer blivit viktigare har de icke finansiella mätetalens betydelse ökat. Produktion 
och ekonomi har olika perspektiv på en verksamhet, ofta motsägande varandra. (Maskell & 
Baggaley, 2003) Tangen (2003) och Grünberg (2004) sammanfattar de finansiella mätetalens brister: 
 

• Finansiella mätetal är inte relevanta för hur ett företag kontrollerar dess produktion och 
kan inte direkt relateras till vald tillverkningsstrategi.  

• Kostnadseffektivitet och utnyttjandegrad kan pressa ansvariga medarbetare till att arbeta 
mot kortsiktiga resultat, vilket i sin tur kan motverka långsiktiga förbättringar. 

• Finansiella mätetal fokuserar alltför mycket på att översätta prestationer till ett 
kostnadsperspektiv. Detta är svårt att tillämpa i en verksamhet, till exempel 
ledtidsreducering. 

• Ekonomiska rapporter produceras ofta månadsvis men resultatet av dem kommer av beslut 
som togs en eller två månader tidigare. Rapporternas utformning är svår att anpassa till 
varje verksamhets unika karaktär och behov. 

• Finansiella mätetal är inte väl anpassade till modernt ledarskap, att delegera ansvar och 
självbestämmande till de individuella medarbetarna. 

• Finansiella mätetal fokuserar inte tillräckligt på reducering av slöserier. 
• Finansiella mätetal påverkas av yttre faktorer såsom inflation, prisförändringar, 

nedskrivningar och växelkurser. 
 
Lämpliga mätetal med avseende på finansiella och icke finansiella mätetal presenteras i bilaga C. 

4.7.2 Mätetalens mål 
För att arbeta mot en vision krävs det mål på såväl kort som lång sikt inom verksamheten. Ett mål 
ska ge en föreställning om vad man vill uppnå inom en given tidsram. Därför är det viktigt att de 
mål som sätts är mätbara och tydliga samt att någon har ansvar för dem och att tillräckliga resurser 
avsätts. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
 
Det är således viktigt att ta fram tydliga mål för de mätetal som används i företaget. Enligt 
Bergman och Klefsjö (2001) bör ett mål, förutom att vara tydligt, även vara SMART. 
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Specifikt - Använd ord som innehåller en riktning som öka, minska, förbättra, utveckla 
med flera. Undvik ord som inte anger en riktning, exempelvis värna om, 
tillvarata och tillgodose. 

 

Mätbart - Ta fram lämpliga storheter för måtten, till exempel antal enheter eller tid. 
 

Accepterat - De personer som ska arbeta med att uppfylla målen måste vara delaktiga när 
de tas fram. 

 

Rimligt - Det måste finnas tillräckliga och realistiska förutsättningar för att nå målen. 
 

Tidsbestämt - Tidpunkten för när målen ska vara uppfyllda bör bestämmas av dem som är 
involverade. 

4.7.3 Lean produktion  
Följande avsnitt behandlas då Modulproduktion & Teknik har en uttalad vilja att tillämpa Lean 
produktion i dess verksamhet. Detta kommer att beaktas i examensarbetet.  
 
Företag som arbetar efter Lean produktionens principer behöver mätetal som uppfyller vissa 
grundkriterier: (Maskell & Baggaley, 2003) 
 

• Mätetalen ska reflektera Lean filosofins principer. 
• Mätetalen ska presenteras visuellt. 
• Mätetalen ska vara beprövade av andra företag som tillämpar Lean produktion. 

 
En central del av Lean produktions filosofi är fokus på slöserier, värdeflöden, värdeskapande för 
kunden, maximerat flöde med avseende på kundens behov, eliminering av kvalitetsbrister samt att 
skapa rätt förutsättningar för medarbetarna. Dessa aspekter måste ligga till grund för de mätetal som 
ska mäta verksamhetens prestation i dess arbete med Lean produktion. (Maskell & Baggaley, 2003) 
Lean produktion har en stor inverkan på företagets prestationsförmåga gällande bland annat; 
kortare genomloppstider, mindre produkter i arbete (PIA), mindre batchstorlekar, snabbare 
omställningar, lättare planering och mindre kostnader för omarbete (Jina, Bhattacharya & Walton, 
1997). 
 
Lämpliga mätetal med avseende på Lean produktion presenteras i bilaga C.  

4.8 Framtagande av produktivitetsmodell 
Akademiska diskussioner kring produktivitetsmodeller berör ofta följande tre teman; fokus på 
finansiella mätetal, behovet av icke-finansiella mätetal samt vikten av mätetalens koppling till 
företagets strategi. Försök till att designa, utveckla och implementera nya modeller är sällan 
framgångsrika. Detta beror till viss del på att för lite ansträngning läggs på att integrera 
verksamhetens olika aktiviteter med varandra, vilken kan leda till suboptimering. (Näslund, 1999) 
 
“Instead of an integrated approach to operational performance measurement, what is more often found is a 
measurement system confined to functional “silos”…use of these local performance measures results in the 
optimization of a local area, frequently resulting in considerable sub-optimization of the total organization.” 
(Martin, 1997, s 430) 
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Enligt Olhager (2000) måste alla producerande verksamheter beakta de tre målparametrarna i 
målmixen som påverkar och till viss del motsäger varandra, se figur 4.6. Dessa tre parametrar är 
resursutnyttjande, leveransprecision och kapitalbindning. Genom att en produktivitetsmodell ska 
ligga till grund för beslut kan dessa suboptimeras om endast enskilda målparametrar beaktas. 
Segerstedt (1999) menar därför att en produktivitetsmodell måste ta hänsyn till dessa tre aspekter 
för att undvika suboptimering i samband med beslut. 
 

KapitalbindningLeveransprecision

Resursutnyttjande

 
 

Figur 4.6. Målmixen, avvägning mellan mål. Efter Produktionsekonomi av J. Olhager, 2000, Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Det finns en rad kriterier som en väl fungerande produktivitetsmodell förslagsvis bör uppfylla. 
Nedan följer en beskrivning av traditionella modeller, rekommendationer för vad man bör ha i 
åtanke vid utformning av en modell samt en presentation av mer moderna modeller. 

4.8.1 Traditionella produktivitetsmodeller 
Fram till 1980-talet karakteriserades modeller för prestationsmätning av kostnadsstyrning, som 
framhöll utvalda finansiella indikatorer såsom vinst och avkastning. Denna approach har fått 
mycket kritik då den endast tar hänsyn till finansiella mätetal. Nedan följer en sammanfattning av 
den kritik som riktades mot de traditionella produktivitetsmodellerna: (Gomes, Yasin & Lisboa, 
2006) 
 

• De uppmuntrar till lokal optimering. 
• De fokuserar på det förflutna. 
• De utgör hinder vid implementering av just-in-time strategier. 
• De tillgodoser inte med korrekt information för mätning av produktivitet och 

förbättringsåtgärder. 
• De ligger efter prestationsindikatorerna eftersom de samlar historisk data. 
• De ligger inte till grund för beslut och organisationers prestation, utan är snarare ett 

resultat av dem. 
• De har misslyckats med att mäta och integrera samtliga faktorer som anses kritiska för en 

organisations framgång. 
• De fokuserar inte externt. 
• De är olämpliga i modern produktion. 
• De upplyser inte delar såsom innovation i kundservice, kvalitet vid tillverkning av en ny 

produkt samt utveckling av medarbetare, trots att dessa faktorer har påverkan på 
marknadsandelar och vinster. 

• De saknar möjlighet att vägleda företag i strävan efter att uppnå förstklassig tillverkning. 
 
Vidare klargör Tangen (2004) att produktivitetsmodeller som enbart är uppbyggda av finansiella 
mätetal kan orsaka problem för företag eftersom dessa indikatorer inte är direkt kopplade till 
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verksamhetens strategi samtidigt som de pressar ledare till att göra bra kortsiktiga resultat, vilket 
hämmar förbättringsarbetet. Dessutom ger finansiella mätetal inte en rättvisande bild av kostnader 
för processer, produkter och kunder. Vidare är det inte lämpligt att kombinera finansiella 
indikatorer med modernt ledarskap som innebär mer ansvar till operatörer samtidigt som modeller 
med enbart finansiella mätetal inte straffar överproduktion och misslyckas med att identifiera 
samtliga kostnader för kvalitet. (ibid) De traditionella modellernas begränsningar har medfört att 
egenskaper hos mer moderna modeller har diskuterats i litteraturen. Dessa karakteriseras 
huvudsakligen av att de relaterar till företagets strategi och baseras på icke finansiella mätetal. 
Tabell 4:1 nedan visar skillnader mellan en traditionell och modern modell. (Pun & White, 2005). 
 
Tabell 4:1. Jämförelse av traditionella och moderna modeller. 
 

Framhåller kontinuerligt förbättringsarbeteHämmar kontinuerligt förbättringsarbete

Syftar till att utvärdera och involveraSyftar till utvärdering

Övervakar förbättringJämför mot standarder

Förekomst av transversala mätetalFörekomst av funktionella mätetal

Förekomst av grupp-mätetalFörekomst av individuella mätetal

Fokuserar på lång siktFokuserar på kort sikt

KundorienteradeVinstorienterade

Jämförbarhet av prestationerKompromissar prestationer

VärdebaseradBaseras på kostnad/effektivitet

Baseras på företagets strategiBaseras på traditionella budgetsystem

Moderna modellerTraditionella modeller

Framhåller kontinuerligt förbättringsarbeteHämmar kontinuerligt förbättringsarbete

Syftar till att utvärdera och involveraSyftar till utvärdering

Övervakar förbättringJämför mot standarder

Förekomst av transversala mätetalFörekomst av funktionella mätetal

Förekomst av grupp-mätetalFörekomst av individuella mätetal

Fokuserar på lång siktFokuserar på kort sikt

KundorienteradeVinstorienterade

Jämförbarhet av prestationerKompromissar prestationer

VärdebaseradBaseras på kostnad/effektivitet

Baseras på företagets strategiBaseras på traditionella budgetsystem

Moderna modellerTraditionella modeller

 
 

Efter ”A performance measurement paradigm for integrating strategy formulation: A review of systems and 
frameworks” av K.F. Pun & A.S. White, 2005, International Journal of Management reviews 7(1), 53. 

4.8.2 Moderna produktivitetsmodeller 
Den kritik som riktades mot de traditionella modellerna, medförde att en rad moderna modeller 
har införts. I slutet av 1980-talet introducerades de första modellerna med ett bredare synfält i 
litteraturen. (Gomes et al, 2006) 

4.8.2.1 Krav på moderna produktivitetsmodeller 
På senare tid har utformning av modeller för prestationsmätning blivit ett område som fått stor 
uppmärksamhet av såväl akademiker som företagare (Neely, Richards, Mills, Platts & Bourne, 
1997). För att övervinna de begränsningar som traditionella modeller innebar, har ett flertal 
rekommendationer uppkommit med kriterier som en bra modell lämpligen ska uppfylla. Enligt 
Tangen (2004) bör en modell: 
 

• Stödja företagets strategiska mål 
En produktivitetsmodell bör deriveras ur företagets strategi. I annat fall finns en risk att 
modellen genererar handlingar som medför motsatt effekt jämfört med vad som önskas 
enligt strategin. Med hänsyn till att en organisations strategi vanligtvis förändras över tiden, 
är det även viktigt att modellen är flexibel och kan uppdateras då de relevanta mätetalen 
skiftar. 
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• Ha en lämplig balans 
Det är mycket viktigt att en modell är uppbyggd av mätetal som täcker alla viktiga 
aspekter som bidrar till framgång. Därför krävs en balans mellan de olika mätetalen, med 
såväl finansiella som icke-finansiella mätetal. Det är svårt att ge en exakt definition för 
balans i detta fall, men en modell bör lämpligen fokusera på resultat på kort respektive 
lång sikt, inkludera olika typer av mätetal och perspektiv samt beakta olika 
organisationsnivåer (exempelvis globala och lokala prestationer). 
 

• Förhindra suboptimering 
Det är inte ovanligt att en förbättring inom ett område leder till en försämring i en annan 
del inom organisationen. I värsta fall resulterar det även i att verksamhetens övergripande 
prestation försvagas. Därför är det viktigt att en produktivitetsmodell motverkar sådan 
suboptimering, möjligen genom att upprätta en tydlig koppling mellan samtliga 
avdelningar och nivåer inom organisationen. Därigenom tillförsäkras att medarbetarnas 
handlingar utförs i enighet med företagets strategi. 
 

• Inkludera ett begränsat antal mätetal 
Modellen ska inte inkludera fler mätetal än nödvändigt. Många mätetal kräver mer tid till 
analys samtidigt som det är onödigt att samla in data som ignoreras. Därför är det viktigt 
att begränsa mätetalen med avseende på såväl detaljeringsgrad som frekvens samtidigt som 
det är nödvändigt att undersöka huruvida mätetalet fyller ett betydelsefullt syfte. Vidare 
bör det kontrolleras att kostnaden för att ta fram mätetalet inte överstiger den nytta som 
mätetalet förväntas medföra. Ett stort antal mätetal kan dessutom medföra att för mycket 
information samlas in, vilket komplicerar prioritering av de olika mätetalen. 
 

• Vara lättillgänglig 
En produktivitetsmodells huvudsyfte är att delge viktig information till rätt person vid rätt 
tidpunkt. Därav bör en modell vara utformad så att informationen är lättillgänglig, 
presenteras på ett användbart sätt och lätt kan förstås av de personer vars prestationer blir 
utvärderade. 
 

• Vara uppbyggt av mätetal med omfattande specifikationer 
Det är av stor vikt att en modell har ett tydligt syfte och att den preciserar för 
medarbetarna hur den ska användas (till exempel hur data ska insamlas, med vilken 
frekvens mätning ska ske och så vidare). Vidare är det även nödvändigt att specificera ett 
mål för varje mätetal samt en tidsram för inom vilken målet ska vara uppfyllt. 

 
Utöver dessa punkter belyser teorin att en modell även ska vara kopplad till företagets 
belöningssystem, stimulera till kontinuerligt förbättringsarbete samt ge snabb och korrekt feedback 
(Gomes et al, 2006). Därtill ska medarbetarna kunna påverka de mätetal som tillämpas i 
verksamheten och bör ha den kunskap som krävs för att påverka mätetalet i önskad riktning (Ax et 
al, 2005). Vidare är det en fördel om produktivitetsmodellen tar hänsyn till verksamhetens 
befintliga prestationsmätning och identifierar svagheter i denna, istället för att bygga upp ett nytt 
system från grunden. Detta påstående stärks av Neely, Mills, Platts, Gregory och Richards (citerad 
i Tangen, 2004, s 734). 
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“Business rarely wants to design PMS from scratch. Usually managers are interested in eliminating 
any weakness in their existing system.” 

4.8.2.2 Problem vid implementering 
Trenden mot att integrera finansiella med icke-finansiella mätetal, kombinerat med att allt bättre 
affärssystem (ERP) utvecklas, indikerar att de moderna (integrerade) modellerna med stor 
sannolikhet kommer att införas inom en snar framtid. Dessvärre finns ett antal problem i samband 
med implementeringen: (Gomes et al, 2006) 
 

• Det finns en stor mängd icke-finansiella mätetal som kan användas av ett företag. 
Svårigheten är att sortera ut vilka av dessa som är lämpliga att införa inom verksamheten.  

• Det kan uppstå problem gällande mätbarheten samtidigt som det kan vara svårt att avgöra 
när mätningar lämpligen bör utföras. 

• Det tas för lite hänsyn till redan existerande produktivitetsmodeller inom organisationen. 
• Det är tidskrävande att implementera en ny modell. 

 
Bourne, Mills, Wilcox, Neely och Platts (2000) har genomfört en studie i syfte att undersöka hur 
arbetet med att utveckla, implementera och använda en modell för mätning kan anpassas efter 
olika förutsättningar. Studien innefattade inledningsvis sex tillverkande företag i Storbritannien, det 
var dock endast tre av dessa som gick vidare från steget att utveckla en modell och lyckades med 
implementeringen. Figur 4.7 nedan visar den tid som krävdes innan implementeringen var slutförd. 
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Figur 4.7. Tidsperiod för implementering av en modell för mätning. Efter ”Designing, implementing and 
updating performance measurement systems” av M. Bourne, J. Mills, M. Wilcox. A. Neely och K. Platts, 2000, 
International Journal of Operations & Production Management 20(7), 760.  
 
Studien resulterade bland annat i att tre hinder mot implementering av mätetalen identifierades: 
(Bourne et al, 2000) 
 

• Motstånd mot mätningar 
Hinder i form av motstånd mot mätningar inträffade hos företag B och C. Företag C:s 
verkställande direktör gjorde följande uttalande: 
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“There were two real problems with implementing the measures. The first was getting the 
management to feel happy with the measures. It is easy to feel threatened by them and they 
needed to be persuaded that it was good for the business and not a threatening activity. The 
measures should help them and not hinder them in their task. … this was the main obstacle.” 
 

• Problem orsakade av datasystem 
Företag A och B stötte på problem med deras datasystem. Företag A hade nyligen 
installerat ett nytt datasystem och företag B var mitt uppe i en process med att uppdatera 
deras befintliga system. Det medförde att medarbetarna inte visste var de kunde hitta 
nödvändig data. 
 

• Ledare på högre nivåer tappar engagemanget 
I företag A blev ledningen distraherad av andra aktiviteter inom verksamheten. Därför 
avtog deras engagemang i fasen mellan utveckling och implementering. Detta är ett 
allvarligt problem eftersom ledningens engagemang är en kritisk faktor för att åstadkomma 
ett lyckat förändringsarbete  

4.8.3 Klassificering av modeller 
De olika modeller som existerar kan delas in i fem typologier: (Toni & Tonchia, 2001) 
 

1. Strikt hierarkiska modeller. Dessa karakteriseras av att mätetal varierar mellan att vara 
finansiella och icke-finansiella med avseende på aggregerad nivå inom organisationen och 
slutligen övergår till att vara en ren finansiell modell.  

2. Balanserade styrkort, som utvärderar prestationer utifrån fyra olika perspektiv; finansiellt, 
interna processer, kund och lärande. 

3. ”Frustum”-modeller. I dessa modeller förenas mätetal för lägre nivåer med mer 
aggregerade indikatorer, utan att översätta icke-finansiella prestationer till finansiella 
prestationer. Denna typ av modell medför en hierarkisk struktur på de lägsta nivåerna, 
medan den närmar sig ett balanserat styrkort på högre nivåer. 

4. Modeller som skiljer på interna och externa prestationer. 
5. Modeller som relateras till värdekedjan. Dessa modeller tar, till skillnad från de tidigare 

presenterade modellerna, hänsyn till de interna relationerna med kunder och leverantörer. 
 
De typologier som nämns ovan, kan delas in i tre olika arkitektoniska konnotationer; vertikala, 
balanserade och horisontella (Toni & Tonchia, 2001). Dessa åskådliggörs i figur 4.8. 
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Figur 4.8. Arkitektoniska konnotationer. Efter ”Performance measurement systems Models, charavteristics and 
measures” av  A. Toni och S. Tonchia, 2001, International Journal of Operations & Production Management 21(1/2), 52. 
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4.8.4 Existerande produktivitetsmodeller 
Det finns åtskilliga modeller för prestationsmätning. De modeller som behandlas i detta avsnitt 
förekommer mer frekvent än övriga i den teori som är skriven i ämnet.  

4.8.4.1 Sink och Tuttles modell 
Sink och Tuttle hävdar att en organisations prestation påverkas av ett komplext samspel mellan sju 
kriterier: (Tangen, 2004) 
 

1. Yttre effektivitet. Detta innebär att ”göra rätt saker, vid rätt tidpunkt och till rätt kvalitet”. 
I praktiken uttrycks yttre effektivitet som kvoten mellan faktiskt output och förväntat 
output. 

2. Inre effektivitet. Detta innebär att ”göra saker på rätt sätt” och definieras som kvoten 
mellan de resurser som förväntas vara nödvändiga och de resurser som faktiskt behövdes. 

3. Kvalitet, som bör kontrolleras vid samtliga verifieringspunkter. 
4. Produktivitet, vilket definieras som förhållandet mellan output och input. 
5. Kvalitet på arbetslivet, vilket är ett fundamentalt bidrag till en verksamhet som presterar väl. 
6. Innovation, som är en viktig faktor för att kunna bibehålla och förbättra prestationer. 
7. Lönsamhet, vilket representerar det ultimata målet för en verksamhet. 

 
Även om industrin har förändrats mycket sedan denna modell introducerades, är dessa sju kriterier 
fortfarande viktiga att mäta och kontrollera för att förbättra en organisations prestation. Dessvärre 
har modellen flera begränsningar. Den tar bland annat inte hänsyn till behovet av flexibilitet, något 
som blivit allt viktigare med åren. Ytterligare en begränsning med modellen är att den inte beaktar 
kundperspektivet. (Tangen, 2004) Sink och Tuttles modell åskådliggörs i figur 4.9. 
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Figur 4.9. Sink och Tuttles modell. Efter ”Performance measurement: from philosophy to practice” av S. Tangen, 
2004, International Journal of Productivity and Performance Management 53(8), 730. 

4.8.4.2 Balanserat styrkort 
En av de mest omtalade modellerna för prestationsmätning är balanserat styrkort (BSC). Denna 
modell föreslår att organisationer ska använda en balanserad samling av mätetal som gör det möjligt 
för företagets ledning att snabbt få en omfattande bild över verksamheten med avseende på fyra 
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olika perspektiv (se figur 4.10). Dessa perspektiv ger upphov till fyra fundamentala frågor: (Tangen, 
2004) 
 

1. Hur framstår företaget för investerarna (finansiella perspektivet)? 
2. Vad måste företaget utmärka sig genom (interna process perspektivet)? 
3. Hur uppfattas företaget av kunderna (kundperspektivet)? 
4. Hur kan företaget fortsätta att förbättras och skapa värde (innovation och lärande 

perspektivet)? 
 
Enligt Ritter (2003) kan ett BSC utvecklas genom att utgå från företagets strategi. Då strategin har 
tydliggjorts, ska de framgångsfaktorer som anses nödvändiga för att uppfylla de strategiska målen 
identifieras. Därefter organiseras dessa framgångsfaktorer enligt de fyra perspektiven, varefter 
indikatorer allokeras i syfte att mäta respektive framgångsfaktor. Vidare ska mål för varje mätetal 
specificeras. (ibid) 
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Figur 4.10. Strukturen för ett balanserat styrkort. Efter ”Performance measurement: from philosophy to 
practice” av S. Tangen, 2004, International Journal of Productivity and Performance Management 53(8), 732. 
 
Det balanserade styrkortet inkluderar således såväl finansiella som icke-finansiella mätetal. Skaparna 
av modellen hävdar att styrkortet minimerar risken att onödigt mycket information samlas in, då 
antalet mätetal begränsas med hjälp av de fyra perspektiven. Vidare medför styrkortet att störst 
fokus läggs på de mätetal som är mest kritiska för företagets prestation. Dessutom motverkar de 
fyra perspektiven att suboptimering inträffar genom att ledarna måste beakta samtliga mätetal och 
utvärdera huruvida förbättringar inom ett område har uppnåtts på bekostnad av ett annat område. 
(Tangen, 2004) 
 
Det balanserade styrkortet har dock ett antal nackdelar. Modellens största svaghet är att dess 
primära syfte vid framtagandet var att förse ledare, placerade högt upp i organisationer, med en 
generell överblick av företagets prestation. Således är modellen inte avsedd för (eller tillämpbar) på 
lägre nivåer, såsom tillverkningsoperationer. Ytterligare en nackdel med modellen är att den är 
konstruerad som ett verktyg för kontroll och övervakning, istället för ett hjälpmedel för 
förbättringsarbete. (Tangen, 2004) Vidare anses det balanserade styrkortet ge dålig vägledning om 
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hur lämpliga mätetal kan identifieras, introduceras samt användas optimalt för att styra 
verksamheten. Dessutom har modellen fått kritik för att den inte tar hänsyn till 
konkurrensperspektivet. (Neely, 2000) 

4.8.4.3 Cambridge Performance Measurement Process 
Cambridge Performance Measurement Process (CPMP) innebär att utvecklandet av en modell utgörs av 
tre faser (se figur 4.11); utformning av mätetal, implementering av mätetal samt användning av 
mätetal (Pun & White, 2005). Under den första fasen identifieras de huvudsakliga områden där 
mätningar ska utföras och lämpliga mätetal utformas. Därefter inleds den andra fasen då system och 
tillvägagångssätt införs i syfte att samla in och bearbeta data. Avslutningsvis genomförs fas tre, som i 
sin tur kan delas upp i två delar. Först används mätningarna för att utreda huruvida verksamhetens 
strategi har lyckats eller ej. Därpå används den information och feedback som mätningarna gett för 
att utmana den antagna strategin samt testa dess validitet. (Bourne et al, 2000) 
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Figur 4.11. Översikt av Cambridge Performance Measurement Process. Efter ”Designing, implementing and 
updating performance measurement systems” av M. Bourne, J. Mills, M. Wilcox. A. Neely och K. Platts, 2000, 
International Journal of Operations & Production Management 20(7), 757. 
 
Ur figur 4.11 framgår det att modellen utvärderas och uppdateras vid fyra olika skeden i processen. 
Detta är nödvändigt då omständigheterna ständigt förändras och nya situationer uppstår. (ibid) 
CPMP är en bra modell för framtagning av strategiska indikatorer. En svaghet med modellen är 
dock att utveckling av operationella mätetal betraktas som en valfri process. För att modellen ska 
omfatta alla viktiga områden bör såväl strategiska som operationella mätetal utvecklas. (Pun & 
White, 2005) 

4.8.4.4 Prestationspyramiden (SMART modellen) 
I avsnitt 4.8.2.1 nämns att en modell bör beakta olika organisationsnivåer vid mätning av 
prestation. Modellen och mätetalen bör utformas så att samtliga avdelningar (nivåer) strävar mot ett 
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gemensamt övergripande mål. En modell som tar hänsyn till detta kriterie är prestationspyramiden, 
även kallad SMART-modellen (Strategic Measurement Analysis and Reporting Technique), se figur 
4.12. 
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Figur 4.12. Prestationspyramiden (SMART-modellen). Efter ”Performance measurement: from philosophy to 
practice” av S. Tangen, 2004, International Journal of Productivity and Performance Management 53(8), 733. 
 
Modellens syfte är att sammankoppla företagets strategi med dess aktiviteter genom att bryta ned 
övergripande mål nedåt i organisationen. Samtidigt ska den information som mätetalen ger, 
omvandlas uppåt i organisationen. Pyramiden är uppbyggd av fyra nivåer för mål och arbetet med 
att utforma pyramiden inleds med att definiera företagets övergripande mål, vision (nivå ett). 
Genom att bryta ned detta mål på de olika nivåerna, tas hänsyn till resultat på såväl kort som lång 
sikt samtidigt som gapet mellan de högsta och lägsta nivåerna överbryggs. Modellens främsta styrka 
är således att den försöker integrera företagets mål med operationella mätetal. Dessvärre förser 
prestationspyramiden inte användaren med ett hjälpmedel för att identifiera lämpliga mätetal. 
Vidare ger den inte en tydlig bild för integrering av konceptet kontinuerliga förbättringar. (Tangen, 
2004) 

4.8.4.5 Performance Measurement Questionnaire (PMQ) 
Performance Measurement Questionnaire (PMQ) är ett hjälpmedel för ledare och går ut på att, utifrån 
ett frågeformulär, identifiera behovet av förbättringar inom organisationen. PMQ utreder huruvida 
verksamhetens existerande mätetal stödjer förbättringsarbete och skapar en agenda för 
mätetalsförbättringar. Formuläret består av fyra delar. Den första delen tillhandahåller generell 
information i syfte att klassificera respondenterna, exempelvis ledare på olika nivåer. Därefter 
bedöms företagets konkurrensfördelar och modell för prestationsmätning. Konkurrensfördelarna 
placeras i en tabell under rubriken förbättringsområden, se tabell 4:2. Sedan får respondenterna 
markera den siffra på skalorna till höger och vänster i tabellen som de tycker är bäst 
överensstämmande med verkligheten. Den tredje delen av formuläret är likvärdig med del två, 
förutom att fokus här ligger på nuvarande mätetal istället för konkurrensfördelar. I formulärets 
avslutande del får respondenten ange vilka mätetal som bäst avspeglar deras prestation samt ge 
övriga kommentarer. Därefter analyseras resultatet från formulären i syfte att avgöra bland annat 
hur väl företagets aktiviteter och mätetal överensstämmer med strategin samt huruvida mätetalen 
stödjer strategin och aktiviteterna. (Pun & White, 2005) 
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Tabell 4:2. Exempel på utdrag ur ett PMQ. 
 

1 2 3 4 5 6 7Maskineffektivitet1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7Medarbetarnas effektivitet1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7Kvalitet1 2 3 4 5 6 7

Hämmande >>>> StödjandeIngen >>>> Stor

Nuvarande mätetals effekt
på förbättringsarbete

Förbättringsområden
Långsiktig betydelse

av förbättringar
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1 2 3 4 5 6 7Medarbetarnas effektivitet1 2 3 4 5 6 7
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Långsiktig betydelse
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Från ”A performance measurement paradigm for integrating strategy formulation: A review of systems and 
frameworks” av K.F. Pun och A.S. White, 2005, International Journal of Management reviews 7(1), 55. 

4.8.4.6 Theory of constraints 
I mitten av 1980-talet introducerades Theory of constraints (TOC). TOC fokuserar främst på 
produktionsplanering och metoder för schemaläggning, men till viss del även på mätning av 
prestation. Åtskillnaden av begränsande och icke-begränsande faktorer inom verksamheten, är till 
stor grad ignorerad i praktiken och inom ledarskapstekniker. TOC möjliggör en systematisk och 
fokuserad modell som företag kan använda i syfte att driva ett framgångsrikt förbättringsarbete. 
(Tangen, 2004) Metoden bygger på fem steg som utförs i följande ordning: (Krajewski & Ritzman, 
2005) 
 

1. Identifiera systemets trånga sektioner (flaskhalsar). 
2. Maximera flaskhalsarnas utnyttjandegrad. 
3. Schemalägg övriga operationer enligt de trånga sektionernas kapacitet, producera inte mer 

än vad flaskhalsarna klarar av. 
4. Om flaskhalsarna fortfarande är trånga sektioner efter att steg 1-3 har genomförts, bör deras 

kapacitet utökas. 
5. Var inte nöjd för att dessa flaskhalsar har eliminerats. Tidigare steg kan ha medfört 

förändringar som innebär att nya flaskhalsar har uppstått → Gå tillbaka till steg 1.  
 
Tre globala prestationsindikatorer används i denna modell för att utvärdera ett företags förmåga att 
uppnå det övergripande målet; nettovinst, avkastning och kassaflöde. Modellens största styrkor är 
att dess fokus minimerar risken för överflöd av insamlad information och att dess mätetal är relativt 
enkla att samla in samt att förstå. TOC har dock långt kvar innan den kan ses som en komplett 
produktivitetsmodell. Vissa hävdar att modellen förenklar verkligheten alltför mycket då den antar 
att en verksamhet alltid har en tydlig trång sektion, vilket inte nödvändigtvis är sanningen. 
(Tangen, 2004) 

4.8.4.7 Prestationsprisman 
En av de nyare modellerna som har utvecklats är prestationsprisman (se figur 4.13), som är 
uppbyggd av fem fasetter/mätningsperspektiv: (Neely, Adams & Crowe, 2001) 
 

1. Intressenternas tillfredsställelse – Vilka är företagets intressenter och vilka är deras önskemål 
och behov? 

2. Strategi – Vilka strategier är nödvändiga för att kunna uppfylla intressenternas önskemål 
och behov? 

3. Processer – Vilka processer är nödvändiga för att kunna uppfylla företagets strategier? 
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4. Kompetens – Vilka kompetenser (människor, operationer, teknologi och infrastruktur) 
krävs för att driva företagets processer? 

5. Intressenternas bidrag – Vad behöver företaget från intressenterna för att underhålla och 
utveckla verksamhetens processer? 

 
Denna modell utgår från intressenternas behov och önskemål. Dessa behov och önskemål 
genererar företagets strategi varefter mätetal tas fram för att visualisera prestationer inom företagets 
processer. Vidare bör mätetal gällande verksamhetens kapabilitet identifieras för att säkerställa att 
företaget innehar rätt kompetens. (Neely et al, 2001) 
 

Intressenternas tillfredsställelse

Strategi

Processer

Kompetens

Intressenternas bidrag
 

 

Figur 4.13. Bild av prestationsprisman. Efter ”The performance prism in practise” av A. Neely, C. Adams och P. 
Crowe, 2001, Measuring Business Excellence 5(2), appendix. 
 
Styrkorna med denna modell är att den förespråkar att företagets strategi ifrågasätts innan 
proceduren med att identifiera lämpliga prestationsindikatorer startas. Vidare så beaktar denna 
modell fler intressenter än andra modeller, såsom medarbetare, leverantörer med flera. Prismans 
nackdelar är att den inte beskriver hur mätningarna ska realiseras. Dessutom ges för lite 
uppmärksamhet till företagens eventuella nuvarande modell. (Tangen, 2004) 

4.8.4.8 Consistent Performance Measurement Systems (CPMS) 
Consistent Performance Measurement Systems (CPMS) beskriver en metod som kan användas för att 
utforma en modell för prestationsmätning då stor uppmärksamhet läggs på relationerna mellan 
olika indikatorer. Modellen ger ledningen möjlighet till att snabbt få en inblick i hur verksamheten 
presterar och till vilken grad som organisationens mål har realiserats. Metoden utförs i tre steg; 
definiera prestationsindikatorer, definiera relationer mellan indikatorerna och sätta mål för 
indikatorerna. Enligt CPMS finns det tre naturliga dimensioner av prestationsindikatorer (se figur 
4.14); typ av beslut som stöds av indikatorerna (exempelvis strategiska, taktiska eller operationella), 
beslutets aggregationsnivå (exempelvis övergripande eller partiell) och typ av enhet som 
indikatorerna uttrycks i (exempelvis monetär eller fysiskt). 
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Typ av beslut

Aggregerad nivå

Enhet  
Figur 4.14. De tre dimensionerna för klassificering av prestationsindikatorer enligt CPMS. Från ”A 
performance measurement paradigm for integrating strategy formulation: A review of systems and frameworks” av 
Pun & White, 2005, International Journal of Management reviews 7(1), 60. 
 
Baserat på dessa dimensioner kan en klassificering av indikatorer göras utifrån följande kategorier: 
(Pun & White, 2005) 
 

• finansiella versus icke-finansiella indikatorer 
• globala versus lokala indikatorer 
• interna versus lokala indikatorer 
• organisatorisk hierarki 
• applikationsområde 

 
Därefter kan mätetalen definieras med avseende på två slags relationer, relationer mellan 
indikatorer som används inom en funktion (exempelvis interna relationer) samt relationer mellan 
uppsättningar av mätetal definierade för olika funktioner (exempelvis externa relationer). Enligt 
CPMS karakteriseras en modell för prestationsmätning inte enbart av dess uppsättning av mätetal, 
utan även av de värden som genereras av olika aktiviteter. Metoden hävdar att genom att utgå från 
värden för ett övergripande mätetal, kan mål för dess underliggande mätetal sättas. Processen med 
att bestämma indikatorernas mål bör involvera medarbetare på olika nivåer inom organisationen. 
Det övergripande ansvaret vid framtagning av en uppsättning prestationsindikatorer för en given 
funktion ligger dock hos den ledare som ansvarar för de medarbetare som utgör funktionen. (ibid) 
 
Denna modell beskriver en väldigt detaljerad process, utveckling och implementering av system 
för prestationsmätning. Dessvärre misslyckas den med att specificera ett balanserat förhållningssätt 
till kritiska dimensioner av prestationer. (ibid) 

4.8.4.9 Integrated Performance Measurement Framework (IPMF) 
Medori och Steeple har utvecklat en modell benämnd Integrated Performance Measurement Framework 
(IPMF) (Pun & White, 2005). IPMF kan användas för att granska och förbättra ett företags system 
för mätning. Modellen följer sex detaljerade steg, se figur 4.15. (Tangen, 2004) 
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Figur 4.15. Illustrering av Medori och Steeples sex-stegs-modell. Efter ”A framework for auditing and 
enhancing performance measurement systems” av D. Medori och D. Steeple, 2000, International Journal of Operations & 
Production Management 20(5), 523. 
 
IPMF har fem huvudsakliga syften: (Medori & Steeple, 2000) 
 

• Användas för att ta fram en modell för mätning om en sådan saknas inom företaget. 
• Användas för att undersöka ett företags nuvarande modell för mätning. 
• Identifiera föråldrade mätetal. 
• Identifiera nya mätetal som bör implementeras. 
• Ge vägledning vid implementering av nya mätetal. 

 
Denna modell ger, till skillnad från många andra modeller, riktlinjer för hur lämpliga indikatorer 
kan identifieras för företaget. En stor fördel med denna modell är även att den kan användas för att 
såväl utforma ett system för mätning som för att förbättra ett redan existerande system. Vidare 
innehåller den en unik beskrivning för hur mätetal ska realiseras. Modellens begränsning ligger 
främst i steg två då en tabell, Performance measurement grid, skapas. Här ges dessvärre inga direkta 
riktlinjer samtidigt som tabellen är uppbyggd av endast sex konkurrensfördelar. Det finns betydligt 
fler kategorier än så för indelning av indikatorer. (Tangen, 2004) 

4.8.5 Integrated Performance Measurement Framework (IPMF) 
I analyskapitlet (kapitel 7) framgår det att examensarbetarna kommer att använda sig av Medori 
och Steeples IPMF-modell till grund för den produktivitetsmodell som uppdragsgivaren efterfrågar. 
Därför följer nedan en mer ingående beskrivning av denna modell och dess steg. 
 
IPMF-modellen är uppbyggd av sex steg som utförs i en på förhand bestämd ordning, se figur 4.15 
(Medori & Steeple, 2000). 
 
Steg 1 – Identifiering av framgångsfaktorer 
Arbetet inleds med att definiera företagets produktionsstrategi och identifiera dess 
framgångsfaktorer. Detta är nödvändigt eftersom de mätetal som ska tas fram bör sammanfalla med 
organisationens strategi, annars är det inte möjligt att bestämma huruvida strategin uppnås eller inte. 
Vid framtagning av tillverkningsstrategin ska även kundernas behov beaktas. Då 
framgångfaktorerna är identifierade förs dessa in i den tabell som utvecklas i steg två. (Medori & 
Steeple, 2000) 
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Steg 2 – Utformning av Performance measurement grid (PMG) 
I steg två ska en tabell skapas, Performance measurement grid (fortsättningsvis benämnd PMG), som 
kombinerar sex konkurrensfördelar med de framgångsfaktorer som utsetts i föregående steg. I de 
fall där det inte påträffas någon framgångsfaktor som stämmer överens med någon av 
konkurrensfördelarna, lämnas en lucka i tabellen. Genom att sammanställa en PMG tydliggörs 
vilka områden inom verksamheten där mätningar är intressanta att utföras. (Medori & Steeple, 
2000) Tabell 4:3 visar de sex konkurrensfördelarna samt ett exempel på hur en PMG kan se ut. 
 
Tabell 4:3. Exempel på Performance measurement grid (PMG) 
 

ProduktintroduktionFramtida tillväxt

Följa planeringLeverans

Reducera ledtiderTid

Reducera ställtiderFlexibilitet

Reducera lagernivåerKostnad

Förbättra kvalitet från leverantörerKvalitet

Företagets framgångsfaktorerKonkurrensfördelar

ProduktintroduktionFramtida tillväxt

Följa planeringLeverans

Reducera ledtiderTid

Reducera ställtiderFlexibilitet

Reducera lagernivåerKostnad

Förbättra kvalitet från leverantörerKvalitet

Företagets framgångsfaktorerKonkurrensfördelar

 
 

Efter ”A framework for auditing and enhancing performance measurement systems” av D. Medori och D.Steeple, 
2000, International Journal of Operations & Production Management 20(5), 524. 
 
Steg 3 – Val av mätetal 
För att genomföra det tredje steget i modellen, bestämma vilka mätetal som ska implementeras i 
företaget, behövs ett dokument som Medori och Steeple (2000) benämner Document B – 
Spectrum/checklist. Detta dokument innehåller en lista över alternativa mätetal som är indelade i sex 
grupper utifrån konkurrensfördelarna. 
 
I steg tre kombineras PMG med Document B för att urskilja vilka mätetal som lämpar sig för 
verksamheten. Samtliga mätetal i Document B gås igenom för att avgöra om de är lämpliga med 
avseende på framgångsfaktorerna i PMG. (ibid) 
 
Steg 4 – Granskning av existerande prestastionsmått 
Nästa steg är att granska och utvärdera företagets nuvarande prestationsindikatorer. I händelse av 
att företaget inte har en existerande modell för perstationsmätning kan man således bortse från 
detta steg. Till att börja med skapas en lista över de mätetal som används i dagsläget. Denna lista 
jämförs sedan med de nya mätetal som utsågs i steg tre. Därefter klassificeras de nuvarande 
mätetalen som antingen sammanfallande eller avvikande. De som sammanfaller med de nya 
mätetalen bevaras medan de avvikande mätetalen anses som irrelevanta och därmed avlägsnas. 
Dessa avvikande mätetal benämns ”falska alarm”. De nyframtagna mätetalen som är avvikande och 
inte kan kopplas till redan existerande mätetal, ses som kritiska mätetal. Detta innebär att det finns 
luckor (gap) i mätetalssystemet. (ibid) 
 
Steg 5 – Implementering av nya mätetal 
I det femte steget ska de gap som påvisades i steg fyra fyllas. Detta innebär att det är nödvändigt att 
införa nya mätetal i verksamheten. Implementeringen genomförs i följande åtta steg: (Medori & 
Steeple, 2000) 
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1. Fastställ mätetalets titel, denna fås från steg tre då det identifierades i Document B. 
2. Klarställ syftet med mätetalet. Om mätetalet inte har ett specifikt syfte eller om det saknar 

relation till företagets strategi, bör det inte ses som ett mätetal. 
3. Fastställ ett mål för det implementerade mätetalet samt bestäm när målet ska vara uppfyllt. 

Mätetalet kan antingen jämföras mot sig självt över tiden eller mot en konkurrent. 
4. Ta fram en beskrivning (formulering eller uppställning av ekvation) över hur mätningen 

ska genomföras. Det är väldigt viktigt att detta görs korrekt eftersom en felaktig 
formulering leder till ett missvisande resultat. 

5. Bestäm med vilken frekvens datainsamling för de olika mätetalen bör ske, det vill säga hur 
ofta mätningar ska utföras för de specifika mätetalen. 

6. Specificera varifrån data ska samlas in. För att kunna mäta företagets prestation över en 
längre tid är det viktigt att data inhämtas från pålitliga och beständiga källor . 

7. Utse ansvariga personer för utförande och rapportering av mätningarna. 
8. Analysera om prestationen är tillfredsställande eller inte och identifiera nödvändiga 

handlingar baserat på denna analys. 
 
Steg 6 – Periodisk underhållning 
Det sjätte och sista steget i modellen går ut på att periodiskt utvärdera och underhålla företagets 
modell för prestationsmätning. Detta är nödvändigt eftersom en verksamhet är dynamisk och 
mätetal som är relevanta vid en speciell tidpunkt, kan vara överflödiga vid ett senare tillfälle. Detta 
steg är av särskild stor vikt för företag som ändrar strategi, implementerar ny teknologi och så 
vidare. (ibid) 

4.9 Problem i samband med mätning 
I samband med mätning av prestationer är det viktigt att syftet med mätningarnas utförande är 
tydligt. Att mäta utan syfte är slöseri med tid och resurser. Utan återkoppling till medarbetarna som 
utför mätningar, samt till dem som arbetar i aktuella processer, skapas frustration hos dem. (Grubb 
& Sigemyr, 2002) 
 
Nedan behandlas nio aspekter att tänka på för att undvika problem i samband med mätning.  
 
Fokusera inte på kortsiktiga mätetal 
Om allt för kortsiktiga mätetal används tenderar de att dominera över långsiktiga mätetal, främst 
eftersom kortsiktiga mätetal ger snabbare återkoppling. (Czarnecki, 1999) 
 
Ge inte finansiella mätetal för stor uppmärksamhet 
Genom att ställa både finansiella och icke finansiella mätetal i centrum kommer prestations-
mätningarna att innefatta både de aspekter som krävs ur ett ekonomiskt och praktiskt perspektiv. 
Det är allt för vanligt att traditionella finansiella mätetal dominerar över mätetal som påvisar 
värdeskapande utifrån ett kundperspektiv. (ibid)  
 
Fokusera inte på att mäta inre effektivitet 
Genom att beakta både inre och yttre effektivitet i samband med mätetal undviks att för stort fokus 
åläggs på hur processer presterar, framför vad processer presterar. (ibid) 
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Mät inte fel saker 
Det är viktigt att de mätetal som praktiseras mäter vad de är avsedda att mäta. Det finns en risk att 
det mätetal som beskriver rätt egenskap ändå inte är lämpligt på grund av en rad orsaker, beroende 
av aktuell situation. (Grubb & Sigemyr, 2002) 
 
Använd inte för många mätetal 
Ett för stort antal mätetal bör undvikas, främst av två orsaker. Till att börja med försvåras 
beslutprocessen om en onödigt stor mängd data finns tillgänglig. Vidare blir det svårt att presentera 
resultatet på ett tydligt sätt för medarbetarna. (ibid) 
 
Använd inte komplexa mätetal 
Mätetal som består av en formel med underliggande mätetal bör undvikas om möjligt. Mätetalet 
blir svårt att tolka om flera variabler påverkar utfallet och detta kan leda till problem med att 
identifiera orsaker till mätt egenskap. (ibid) 
 
Prioritera inte mätetalen olika 
Om vissa av ett antal mätetal anses viktigare och prioriteras före andra kan detta leda till att en 
felaktig bild skapas, och därmed kan ett felaktigt beslut tas. Att detta förekommer beror till stor del 
på företagskultur och starka funktioner inom företaget. Alla mätetal som påverkar en viss egenskap 
bör beaktas vid beslut. (ibid) 
 
Presentera mätetalen i rätt form 
För att resultatet från mätetal ska ge effekt är det viktigt att de presenteras för medarbetarna på ett 
tydligt och lättförståeligt sätt. Om denna aspekt nonchaleras kommer inte mätetalets resultat att ge 
önskad effekt. (ibid) 
 
Använd tillförlitliga mätetal 
Säkerställ att de mätetal som praktiseras inte varierar stort beroende på tillfälligheter. Mätetalets 
resultat blir svårtolkat och kan därmed leda till att felaktiga beslut tas. (ibid) 



  NULÄGESBESKRIVNING  
 

 

35 (74) 

5 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel ges en beskrivning av nuläget inom avdelningen Modulproduktion & Teknik vid Ericsson AB 
Katrineholm. Denna beskrivning baseras på intervjuer som har genomförts med respondenter på avdelningen, 
information som finns tillgänglig på Ericsson AB:s Intranet samt examensarbetarnas egna observationer. 

5.1 Prestationsmätning inom Modulproduktion & Teknik 
I syfte att klargöra hur Modulproduktion & Teknik i dagsläget arbetar med prestationsmått 
genomfördes intervjuer med tre respondenter inom avdelningen. Dessa är Daniel Sundelius 
(Avdelningschef Modulproduktion & Teknik), Peter Bergström (Produktionschef) och Mats 
Hagberg (Chef Industrialisering). Vidare har författarna, utifrån egna observationer, skapat sig en 
bild av hur avdelningen arbetar med prestationsmätning. Nästkommande avsnitt sammanfattar de 
tre intervjuer som har genomförts. Därefter följer ett avsnitt som behandlar examensarbetarnas 
egna åsikter. 

5.1.1 Sammanställning intervjuer 
Modulproduktion & Teknik vill konkurrera genom att leverera i tid till kund, snabbt kunna ta 
fram nya prototyper, vara flexibla och kostnadseffektiva. Den konkurrensfördel som avdelningen i 
dagsläget besitter är leveransförmåga. Sedan år 2000 har prestationsmätning blivit allt viktigare 
inom avdelningen. Innan dess var det tillväxt som låg i fokus. I dagsläget tillämpar 
Modulproduktion & Teknik mätningar i syfte att få en bild av hur väl avdelningen presterar i 
förhållande till dess mål och för att se resultat av genomförda aktiviteter. Prestationsmätning utförs 
även för att identifiera förbättringspotential inom verksamheten. Dock används mätetalen för lite i 
det dagliga arbetet, även om de är kopplade till strategin och till viss del används som 
beslutsunderlag. Vissa mätetal är påtvingade och mätning av dessa utförs endast för att det är ett 
krav, inte för att medarbetarna själva är intresserade av att mäta och se resultaten av dem. 
(Bergström, Hagberg & Sundelius, 2006) 
 
Huruvida antalet mätetal som i nuläget nyttjas är lämpligt, råder det delade åsikter om beroende på 
vilket perspektiv som beaktas. Med avseende på industrialiseringsförmåga anses för få mätetal 
användas, medan det ur ett produktionsperspektiv tillämpas för många mätetal. Generellt kan det 
konstateras att avdelningen anser sig ha ett lämpligt antal mätetal, men att strukturen för dessa är 
bristande. Det finns önskemål om en bättre struktur där mätetalens indelning på olika aggregerade 
nivåer ses över, i dagsläget anses det att många av mätetalen ligger på en för hög nivå. Den 
aggregerade nivån har även betydelse för hur ofta mätetalen revideras. Tabell 5:1 nedan visar 
revideringsfrekvenser för de olika aggregerade nivåerna. (ibid) 
 
Tabell 5:1. Revideringsfrekvenser av mätetal. 
 

LöpandeOperativ

1 gång/halvår eller kvartalSektion

1 gång/årAvdelning

1 gång/årEricsson AB

RevideringstillfälleAggregerad nivå

LöpandeOperativ

1 gång/halvår eller kvartalSektion

1 gång/årAvdelning

1 gång/årEricsson AB

RevideringstillfälleAggregerad nivå
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Målen för avdelningens mätetal fastställs genom att bryta ner övergripande mål uppifrån och ned 
inom organisationen. Vissa mål bestäms även centralt av Ericsson AB, medan andra sätts av 
ledningen vid Katrineholmsenheten. I vissa fall är medarbetare delaktiga vid fastställande av mål, 
bland annat för mätetalet OAE2 (se bilaga D). Tillvägagångssättet vid nedbrytning av målen 
kännetecknas av diskussioner och uppskattningar utifrån erfarenheter, jämförelser mot andra 
företag och enheter, framtida krav på verksamheten med mera. 
 
Vissa av mätetalen ses som särskilt viktiga och tillägnas därför mer uppmärksamhet än andra. I 
dagsläget prioriteras i första hand leveransprecision, men stort fokus ligger även på faktorer såsom 
produktivitet, humankapital, kvalitet, ledtid och kostnad. Samtidigt konstateras att de mätetal som 
rapporteras uppåt i organisationen eller har stora avvikelser, tenderar att prioriteras. Det uttalas en 
önskan att lägga vikt på mätetal enligt de fyra prioriteringar som är gemensamma för Ericsson 
Supply System (ESS); säkerhet och miljö, kvalitet, leverans samt ekonomi. (ibid) Mer information 
kring ESS och dess prioriteringar följer senare i avsnitt 5.3. 
 
Modulproduktion & Teknik rapporterar resultatet av sina övergripande mål med hjälp av ett 
Balanserat styrkort (BSC), vilket är en standard inom Ericsson AB. Däremot används inte BSC 
eller något liknande verktyg vid identifiering av lämpliga mätetal, utan precis som vid fastställande 
av mål så bestäms mätetalen genom en top-down process. Inom den egna avdelningen redovisas 
resultat av mätningar i samband med olika forum. En gång per månad håller avdelningschefen, 
Daniel Sundelius, ett möte med samtliga medarbetare inom avdelningen där utvalda mätetal 
redovisas. Veckovis inträffar även möten för enbart produktionsavdelningens medarbetare. Där 
rapporterar produktionschefen, Peter Bergström, hur väl de har uppfyllt sina krav och mål. Varje 
morgon träffar dessutom avdelningschefen sina underliggande chefer för att stämma av ett antal 
faktorer. (ibid) 
 
För att veta hur Modulproduktion & Teknik ligger till i förhållande till andra aktörer på 
marknaden eller för att studera vissa speciella moment (exempelvis omställningar i produktion), 
genomförs sporadiskt jämförelser mot konkurrenter. Där det är möjligt görs även jämförelser mot 
andra Ericssonenheter. Varje till varannan vecka jämför avdelningens NPI-verksamhet sina 
arbetssätt med Ericsson i Kista, Kumla och Borås. Då behandlas dock inte några mätetal. (ibid) 
 
Insamlandet av mätdata sker såväl automatiskt som manuellt. Att data samlas in automatiserat 
kommer ofta av praktiska skäl, då en stor mängd data registreras automatiskt i olika system som 
används i verksamheten (till exempel affärssystemet C:M och processmjukvaran Trace expert). 
Ibland används dock manuella mätningar då dessa har ett symboliskt värde och skapar större 
medvetenhet hos medarbetarna. I dagsläget arbetar Modulproduktion & Teknik inte särskilt 
mycket med att engagera medarbetarna i prestationsmätning. Viss delaktighet skapas genom 
utvecklingssamtal och resultatrapportering från arbetsledare. Det har även införts en monitor i 
produktionen där vissa mätetal kan följas upp. Dessa insatser ses dock som otillräckliga och 
avdelningen borde arbeta mer med att få medarbetarna delaktiga och engagerade i mätningarna. 
(ibid) 

5.1.2 Egna observationer 
Författarna anser att avdelningen Modulproduktion & Teknik har stor potential att förbättra sitt 
arbete med prestationsmätning. Detta konstaterande bygger på egna observationer som delvis har 
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erhållits under examensarbetes gång, men även innan dess då författarna utförde sommarpraktik (år 
2006) inom avdelningen. 
 
Examensarbetet har vid flertalet tillfällen bromsats upp till följd av bristande dokumentation kring 
mätetalen. Viktig information (exempelvis beskrivningar, syften och mätfrekvenser) som ska finnas 
tillgänglig i standardiserade mallar, saknas ofta. Detta i motsats till vad litteraturen påpekar enligt 
avsnitt 4.8.2.1, där informationens lättillgänglighet tas upp som en viktig aspekt vid 
prestationsmätning. Samma avsnitt betonar även vikten av att medarbetarna har förståelse för 
mätetalen och att de innehar kunskap kring dem. I dagsläget tillämpas vissa mätetal enbart för att 
de är påtvingade och engagemanget för mätningar är delvis lågt. Detta är en utmaning för 
avdelningens ledning, att få samtliga medarbetare engagerade och intresserade av aktuella 
mätningar. Vidare saknar vissa av medarbetarna den kunskap som krävs för att kunna påverka 
mätetalen i önskad riktning. 
 
Ett lågt engagemang kan, förutom bristande kunskap, även bero på antalet mätetal som tillämpas i 
verksamheten. I nuläget använder avdelningen 22 KPI:er, vilket författarna anser vara för många. 
Utöver dessa 22 tillämpas även en rad mer detaljerade mätetal (se avsnitt 5.2). Enligt avsnitt 4.8.2.1 
bör en organisations system för prestationsmätning inkludera ett begränsat antal mätetal. I takt med 
att antalet mätetal ökar, minskar fokus på respektive mätetal samtidigt som risken för att kostnaden 
för mätningar överstiger den förväntade nyttan. Vidare blir det svårare att prioritera de olika 
mätetalen då antalet ökar. 
 
Ytterligare en viktig aspekt vid prestationsmätning som betonas i litteraturen är mätetalens 
koppling till företagets strategi (se avsnitt 4.8.2.1). Huruvida avdelningens nuvarande KPI:er 
uppfyller detta kriteriet, är svårt att bedöma. Däremot kan det konstateras att avdelningen inte 
tillämpar en bestämd modell eller ett systematiskt arbetssätt, som säkerställer mätetalens koppling 
till strategin vid identifiering av lämpliga KPI:er. Koppling mellan KPI:er och strategin kan 
eventuellt existera, men i sådant fall anser författarna det vara en väldigt otydlig sådan. 
 
Slutligen vill examensarbetarna påpeka att metoder och rutiner för datainsamling delvis är bristande. 
För att säkerställa att samtliga medarbetare genomför mätningar på samma sätt är det nödvändigt att 
precisera hur dessa bör utföras. Samtidigt bör det säkerställas att data inhämtas från pålitliga källor 
som är beständiga över tiden (se avsnitt 4.8.5). I dagsläget är det för lätt att manipulera resultatet av 
mätningar. Detta beror dock inte alltid på att tydliga instruktioner saknas, utan även här spelar 
engagemang och kunskap en stor roll. Åter igen vill författarna påpeka betydelsen av att ledningen 
lyckas få medarbetarna engagerade och intresserade av verksamhetens prestationsmätning. 

5.2 Kartläggning av nuvarande mätetal 
De mätetal som används på Modulproduktion & Teknik kan delas in i olika grupper beroende på 
dess aggregerade nivå. I dagsläget används sammanlagt 38 stycken mätetal inom avdelningen, varav 
22 stycken återfinns på den mest övergripande nivån. Ur examensarbetets avgränsningar, se avsnitt 
1.4, framgår det att produktivitetsmodellen endast ska identifiera de mätetal som på en 
övergripande nivå visar avdelningens prestation. Det är därför dessa 22 övergripande mätetal som 
är av intresse medan de resterande 16 mätetalen är av mer operativ karaktär och behandlar specifikt 
separata funktioner inom avdelningen. Nedan listas samtliga 38 mätetal som i nuläget används på 
Modulproduktion & Teknik: 
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• Andel IPC-certifierade medarbetare 
• Antal falska fel i verifieringsprocesser 
• Antal felaktiga mönsterkort 
• Effektivitet (Operation Asset 

Effectiveness, OAE2) 
• Felutfall (Quality Audit, QA) 
• Försörjningsförmåga (Supply ability) 
• HCI / Empowerment index / Stress 
• Humankapitalindex (Human Capital 

Index, HCI) 
• Kompetensuppfyllnad 
• Korrigerande duglighetsindex (Cpk) 
• Kostnad per placerad komponent 

(Cost Per Placement, CPP) 
• Leveransprecision prototyper 
• Omkostnadsuppföljning 
• Oplanerade stopp 
• Produktionsintjäning 
• Produktkostnad nya produkter 
• Produktkostnadseffektivitet 
• Produktkvalitetsmål 
• Projektintjäning 

• Reducerade test tider 
• Saldonoggrannhet VF2 
• Saldonoggrannhet VF3 
• Servicegrad modul 
• Ställtid 
• Standardledtid prototyper modul 
• Ständiga förbättringar 
• Test tillverkningskostnad 
• Teststabilitet 
• Tillverkningsorderledtid TTC 
• Tillverkningsorderledtid TTM 
• Uppfyllnad 5S 
• Uppfyllnad av milstolpar i projekt 
• Uppfyllnad av planerad 

tidsförbrukning i projekt 
• Uppfyllnad kvalitet (Rolled Through 

Yield, RT Yield) 
• Uppfyllnad 

verksamhetsutvecklingsplan 
• Utförda kalibreringar i tid 
• Utförda service & underhåll i tid 
• Utnyttjandegrad direkt personal

 
Tabell 5:2 nedan sammanställer de 22 övergripande KPI:ernas syften. En mer detaljerad 
beskrivning av dessa mätetal återfinns i bilaga D. 
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Tabell 5:2. Modulproduktion & Tekniks KPI:er och dess syften. 
 

Att mäta utnyttjandegraden på direkt personal, det vill säga medarbetare som
arbetar i produktionsflödet och tillför produkterna värde.

Utnyttjandegrad direkt personal

Att säkerställa framdrift och standardisering i enhetens verksamhetsutveckling med 
syfte att öka enhetens konkurrensförmåga.

Uppfyllnad 
verksamhetsutvecklingsplan

Att skapa och underhålla en strukturerad arbetsplats för att främja effektivitet samt
möjliggöra överlämningar till ersättande resurser.

Uppfyllnad 5S

Att följa upp ledtider för tillverkningsorder i syfte att möjliggöra strategin "Leverera
vilken prototyp som helst på en vecka".

Tillverkningsorderledtid TTM

Att förkorta ledtiden, vilket medför en kostnadsreducering.Tillverkningsorderledtid TTC

Att säkerställa att teststabiliteten vid test av kretskortens funktion är hög.Teststabilitet

Att integrera förbättringar i det vardagliga arbetet. Detta sker med hjälp av grupper
som strukturerat och snabbt uppfattar goda idéer och förslag, som genomförs steg
för steg för att uppnå förbättrade resultat.

Ständiga förbättringar

Att följa upp ledtider för att möjliggöra strategin "Leverera vilken prototyp som helst
på en vecka".

Standardledtid prototyper

Att övervaka servicenivån på Modulproduktion & Teknik eftersom en hög och stabil
servicenivå är avgörande för att kunna möta efterfrågan från kund.

Servicenivå modul

Att övervaka utvecklingen av antal fel i modulproduktionen.RT Yield

Att visa nivån på antalet rapporterade timmar per vecka och anställd.Projektintjäning

Att möta Ericsson AB:s förväntningar att nå målet för ökad bruttomarginal.Produktkostnadseffektivitet

Att mäta industrialiseringsförmåga samt nå fastställda tillverkningskostnadsmål vid
PRA (product release approved) inom projekt .

Produktkostnad nya produkter

Att visualisera total kostnad som belastar enskilda workcenters baserat på
timtaxan för respektive workcenter.

Produktionsintjäning

Att följa upp kostnader och jämföra dessa mot budget.Omkostnadsuppföljning

Att följa den övergripande prestandan på ytmonteringens TTC-lina.OAE2

Att övervaka leveransprecisionen då en hög och stabil sådan för prototyper är
avgörande för att kunna möta prototypernas efterfråga och tiden för att introducera
nya produkter på marknaden.

Leveransprecision prototyper

Att öka kompetensen hos samtliga medarbetare.Kompetensuppfyllnad

Att säkerställa att medarbetarna på samtliga nivåer inom avdelningen
Modulproduktion & Teknik trivs på sin arbetsplats, känner sig motiverade, får
nödvändigt stöd från ledare samt är ansvarstagande.

HCI / Empowerment index / Stress

Att säkerställa att medarbetarna på samtliga nivåer inom organisationen trivs på
sin arbetsplats, känner sig motiverade samt är ansvarstagande.

HCI

Att försäkra att val av leverantörer, komponenter, tillverkningsprocesser och
testprocesser för nya och omgjorda produkter är i enighet med företagets strategi.

Försörjningsförmåga (Supply ability)

Att visa den totala tillverkningsomkostnaden för TTC-flödet per monterad
komponent.

CPP

SyfteKPI

Att mäta utnyttjandegraden på direkt personal, det vill säga medarbetare som
arbetar i produktionsflödet och tillför produkterna värde.

Utnyttjandegrad direkt personal

Att säkerställa framdrift och standardisering i enhetens verksamhetsutveckling med 
syfte att öka enhetens konkurrensförmåga.

Uppfyllnad 
verksamhetsutvecklingsplan

Att skapa och underhålla en strukturerad arbetsplats för att främja effektivitet samt
möjliggöra överlämningar till ersättande resurser.

Uppfyllnad 5S

Att följa upp ledtider för tillverkningsorder i syfte att möjliggöra strategin "Leverera
vilken prototyp som helst på en vecka".

Tillverkningsorderledtid TTM

Att förkorta ledtiden, vilket medför en kostnadsreducering.Tillverkningsorderledtid TTC

Att säkerställa att teststabiliteten vid test av kretskortens funktion är hög.Teststabilitet

Att integrera förbättringar i det vardagliga arbetet. Detta sker med hjälp av grupper
som strukturerat och snabbt uppfattar goda idéer och förslag, som genomförs steg
för steg för att uppnå förbättrade resultat.

Ständiga förbättringar

Att följa upp ledtider för att möjliggöra strategin "Leverera vilken prototyp som helst
på en vecka".

Standardledtid prototyper

Att övervaka servicenivån på Modulproduktion & Teknik eftersom en hög och stabil
servicenivå är avgörande för att kunna möta efterfrågan från kund.

Servicenivå modul

Att övervaka utvecklingen av antal fel i modulproduktionen.RT Yield

Att visa nivån på antalet rapporterade timmar per vecka och anställd.Projektintjäning

Att möta Ericsson AB:s förväntningar att nå målet för ökad bruttomarginal.Produktkostnadseffektivitet

Att mäta industrialiseringsförmåga samt nå fastställda tillverkningskostnadsmål vid
PRA (product release approved) inom projekt .

Produktkostnad nya produkter

Att visualisera total kostnad som belastar enskilda workcenters baserat på
timtaxan för respektive workcenter.

Produktionsintjäning

Att följa upp kostnader och jämföra dessa mot budget.Omkostnadsuppföljning

Att följa den övergripande prestandan på ytmonteringens TTC-lina.OAE2

Att övervaka leveransprecisionen då en hög och stabil sådan för prototyper är
avgörande för att kunna möta prototypernas efterfråga och tiden för att introducera
nya produkter på marknaden.

Leveransprecision prototyper

Att öka kompetensen hos samtliga medarbetare.Kompetensuppfyllnad

Att säkerställa att medarbetarna på samtliga nivåer inom avdelningen
Modulproduktion & Teknik trivs på sin arbetsplats, känner sig motiverade, får
nödvändigt stöd från ledare samt är ansvarstagande.

HCI / Empowerment index / Stress

Att säkerställa att medarbetarna på samtliga nivåer inom organisationen trivs på
sin arbetsplats, känner sig motiverade samt är ansvarstagande.

HCI

Att försäkra att val av leverantörer, komponenter, tillverkningsprocesser och
testprocesser för nya och omgjorda produkter är i enighet med företagets strategi.

Försörjningsförmåga (Supply ability)

Att visa den totala tillverkningsomkostnaden för TTC-flödet per monterad
komponent.

CPP

SyfteKPI
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5.3 Ericsson Supply System (ESS) 
I skrivande stund arbetar Ericsson AB Katrineholm med att introducera en produktionsstrategi som 
är framtagen centralt av Ericsson AB. Denna ska således komma att gälla för samtliga Ericsson-
enheter. Denna produktionsstrategi benämns Ericsson Supply System (ESS), se figur 5.1. 
 

Resultat

Riktlinjer

Filosofi

Värderingar

Sant ledarskap
och

operationell fulländning

Ständiga förbättringar

Förbruk-
ningsstyrd
försörjning

Rätt
från
mig

Standardiserade arbetssätt

Kundfokus Samarbete och
ledarskap

Eliminering av
slöseri

Ömsesidig respektProfessionalism Uthållighet

Prioriteringar

1. Säkerhet och miljö
2. Kvalitet
3. Leverans
4. Ekonomi

 
 

Figur 5.1. Beskrivning av ESS. Från Ericsson AB, 2006b. 
 
Syftet med ESS är att skapa ett standardiserat arbetssätt där samtliga enheter inom Ericsson AB 
arbetar enligt samma värderingar, filosofier och riktlinjer för att uppnå produktion i världsklass. Ur 
figur 5.1 framgår att ESS framhåller fyra områden som ska prioriteras; säkerhet och miljö, kvalitet, 
leverans samt ekonomi. Med utgångspunkt från ESS och diskussioner i Katrineholmsenhetens 
ledningsgrupp har Ericsson AB Katrineholm utarbetat fem framgångsfaktorer, dessa är: (Ericsson 
AB, 2006b) 
 

• Vi har kort kundorderledtid med hög flexibilitet. 
• Vi erbjuder snabb & flexibel introduktion av nya produkter. 
• Vi bedriver verksamheten kostnadseffektivt. 
• Vi har hög processeffektivitet med hög produktivitet. 
• Vi har en högpresterande kultur. 

 
Dessa framgångsfaktorer kommer att beaktas vid tillämpning av den sammanställda 
produktivitetsmodellen i avsnitt 7.4.1.  
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6  Externa verksamheter 
Detta kapitel behandlar fyra externa verksamheter i syfte att kartlägga hur andra företag och enheter inom 
Ericsson AB arbetar med prestationsmätning. Dessa verksamheter är Ericsson AB Borås, Ericsson AB Kista 
(MIC), Ericsson AB Kumla och Hästens Sängar AB. Undersökningen ska ge konkreta förslag till mätetal 
som kan implementeras i uppdragsgivarens verksamhet samt ge insikt om vilka KPI:er som är bäst lämpade för 
jämförelse mellan enheterna inom Ericsson AB. De mätetal som tillämpas i de externa verksamheterna 
återfinns i bilaga C.  

6.1 Ericsson AB Borås 
Ericsson AB Borås är en ledande tillverkare av digitala radiolänkar. Dessa radiolänkar används 
bland annat för trådlös överföring av mobiltelefoni och datatrafik. Boråsenheten är en försörjande 
enhet inom Business unit Broadband Systems (BUBN) och enheten utför även NPI-produktion. 
Ericsson AB Borås är ett Customer Distribution Center (CDC) och är därmed närmast kund i 
försörjningskedjan. Detta innebär ansvar för orderhantering gällande merparten av BUBNs totala 
produktportfölj. (Ericsson AB, 2006b) Enheten har ungefär 1500 anställda och dess främsta 
konkurrensfördelar är kostnad samt flexibilitet. Flexibilitet i form av att de snabbt kan växla upp i 
produktionsvolym samt variera mellan olika produkter. (Johansson, U. 2006) 
 
Enligt Johansson använder Boråsenheten prestationsmätning för att ta reda på om dess verksamhet 
förbättras eller ej. På grund av resursbrist försäkrar prestationsmätningar dessutom att fokus 
allokeras till eventuella problemområden och möjliggör därmed prioritering av resurser. Mätetalen 
anses vara ganska väl kopplade till verksamhetens strategi och utnyttjas ofta som beslutsunderlag.  
Enheten använder sig av Balanserat styrkort och identifierar KPI:erna genom workshops och Sex 
sigma-projekt. Mätetalens mål bestäms utifrån en rad faktorer såsom krav från företagsledning, via 
analyser, från Black Belt-projekt och genom en matris med fokus på tillverkningskostnader. (ibid) 
 
De mätetal som Ericsson AB Borås använder presenteras närmare i bilaga C. Johansson anser att 
enheten använder ett lämpligt antal mätetal som ger en god balans i samband med 
prestationsmätning. Inom enheten ligger mer fokus på mätetal som behandlar leveransprecision 
och tillverkningskostnader än övriga mätetal. De genomför ingen kontinuerlig jämförelse med 
andra verksamheter men däremot ser de till andra företags sätt att arbeta med jämna mellanrum, 
exempelvis Scania. (ibid) 
 
Mätetalens data insamlas uppskattningsvis till lika stor del från manuella som automatiserade 
mätningar. Fördelningen mellan dessa är beroende av kostnad och nytta av mätetal som uppdateras 
i realtid. Med avseende på att engagera verksamhetens medarbetare i mätetalen arbetar 
Boråsenheten med att informera nya medarbetare i samband med introduktion, kontinuerligt 
genom utvecklingssamtal och i samband med avstämningsmöte mellan varje skift. Johansson själv 
kallar detta arbete för en ”innötningsprocess”. (ibid) 

6.2 Ericsson AB Kista (MIC) 
Ericsson AB Kista är ett Master and Industrialization Center (MIC) inom Business unit Access (BUAC). 
Detta innebär att enheten industrialiserar nya modulprodukter (NPI-produktion) för att sedan 
kontrollera underleverantörers förmåga att producera produkterna med rätt kvalitet genom stabila 
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tillverkningsprocesser. 95 procent av enhetens totala volym utförs av underleverantörer och MIC 
utför själva resterande andel som stödproduktion åt dessa partners. MIC bedriver således ingen 
produktion i stora volymer och har ungefär 400 anställda. De konkurrensfördelar som MIC 
besitter är teknikledarskap samt flexibilitet, i form av produkt- och tjänsteflexibilitet. (Forsberg, 
Hådeby, Jansson & Johansson, C. 2006) 
 
Inom enheten anser de att prestationsmätning används i två syften. Dels för att tillfredställa 
företagsledningen, vilket respondenterna inte anser avdelningen ha råd med, men framförallt i syfte 
att effektivisera förbättringsarbete. Den strategi som MIC tillämpar avspeglas inte tillräckligt tydligt 
i de mätetal som verksamheten tillämpar. Den modell för uppföljning som verksamheten 
praktiserar är Balanserat styrkort och de KPI:er som tillämpas är ett resultat av diskussioner inom 
verksamheten. De mål som mätetalen förväntas uppnå kommer av beslut, både uppifrån och 
nerifrån i organisationen. (ibid) 
 
I bilaga C redovisas de mätetal som Ericsson AB Kista (MIC) praktiserar. Inom enheten anser man 
att så få KPI:er som möjligt skall användas på en övergripande nivå. På en lägre nivå i 
verksamheten bör fler relevanta mätetal praktiseras men inte redovisas uppåt i organisationen, då 
de endast ska vara till för intern kontroll och utveckling. De mätetal inom MIC som ges mer fokus 
än övriga är de som ligger närmast kunderna. Enheten jämför sig kontinuerligt med andra 
verksamheter, exempelvis genom DPMO (bilaga C) gentemot Ericsson AB Kumla. I det dagliga 
arbetet används mätetalen inom förändringsarbete och uppföljningsmöten varje morgon. Vid dessa 
möten träffas produktionschef, kvalitetstekniker, gruppledare, operatörer, beredare och planerare 
för att gå igenom mätetalen från föregående dygn. (ibid) 
 
MIC mäter sina prestationer genom att samla data med både manuella och automatiserade metoder.  
Fördelningen beror på andelen data som finns i verksamhetens IT-system samt andelen mjuk data 
som måste samlas in genom observationer, enkäter och intervjuer. Enheten använder måldrivare 
för övergripande mål inom verksamheten. Dessa finns i verksamheten och har ansvar för dess 
explicita mål. Respondenterna menar att måldrivarna skapar en nära kontakt med medarbetarna 
vilket föranleder att engagemang och förståelse skapas med dessa. (ibid) 

6.3 Ericsson AB Kumla 
Ericsson AB Kumla är en försörjande enhet inom Business unit Access (BUAC) och tillverkar 
radiomoduler samt kretskort till radiobaser. Enhetens främsta syfte är att industrialisera nya 
produkter, producera och tillverka dem i viss volym. Vidare ska enheten ta ansvar för samtliga 
produkter och förlägga produktion av produkter till partners i lågkostnadsländer. Viss mängd av 
producerad volym direktlevereras till slutkund från enheten. I oktober 2006 var ungefär 840 
anställda vid enheten i Kumla. Ericsson AB Kumlas främsta konkurrensfördelar är kostnad och 
leveransprecision, följaktligen har enheten för avsikt att vara konkurrenskraftiga mot 
lågkostnadsenheter i Europa. (Andersson, E. 2006) 
 
Andersson anser att enheten i Kumla mäter sina prestationer i syfte att kunna förbättra dess 
konkurrenskraft. De KPI:er som används är väl kopplade till enhetens strategi i form av 
kostnadsreduktion och produktivitet. Liksom övriga enheter inom Ericsson följer verksamheten 
upp sina KPI:er med hjälp av Balanserat styrkort. De mätetal som praktiseras är ett resultat av 
diskussioner och de variabler som ingår i tillverkningskostnadsmatrisen (TK-matrisen). TK-
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matrisens uppbyggnad, tillsammans med Kumlaenhetens tradition av ingenjörsmässighet, gör att de 
använder sig av denna metod. Samtliga variabler i TK-matrisen ges ett målvärde för att kunna 
uppnå det övergripande målet och det är dessa målvärden som styr verksamhetens mål för dess 
KPI:er. Historiskt sett har teoretiskt utfall av TK-matrisen överensstämt, i relativt hög grad, med 
faktisk tillverkningskostnad i praktiken. Avvikelsen beror främst på att TK-matrisen, till skillnad 
från den faktiska situationen, förutsätter full beläggningsgrad. (ibid) 
 
De mätetal som används i Ericsson AB Kumlas verksamhet presenteras i bilaga C. Andersson 
menar att enheten använder för många KPI:er. Genom att hantera ett för stort antal mätetal 
uppstår brister i fokusering på KPI:er. I Kumlaenhetens fall är det jämförelse mot ENC (Ericsson-
enhet i Nanjing, Kina) som genererat ett större antal mätetal, dessa ska dock integreras med 
enhetens tidigare prestationsmodell för ökat fokus. Verksamheten jämförs även fortlöpande med 
Ericsson AB Kista (MIC). I samband med förbättringsarbeten studerar enheten hur andra företag 
arbetar i samma fråga, bland annat Scania och andra företag i utomstående branscher. I 
verksamheten används KPI:erna dagligen i det fortlöpande arbetet och under varje morgonmöte. 
Vid morgonmötet går produktionsteknik, kvalitetsteknik, planering och arbetsledare igenom 
verksamhetens mätetal. På grund av att det anses vara kontroversiellt med volymproduktion i 
Sverige fokuserar företagsledningen i Kumla mest på KPI:er beträffande kostnad. (ibid) 
 
Data samlas till stor del in genom automatiska mätningar, men även en del manuella mätningar 
utförs. Att andelen automatiserade mätningar dominerar beror på komplexiteten i de processer 
som undersöks. Därför är det i praktiken enklast och mest effektivt att använda automatiserade 
mätningar. Eftersom enheten har en stark ingenjörskultur i verksamheten utförs det mesta av 
arbetet med prestationsmätning utan att medarbetarna i produktion involveras. Detta försöker 
organisationen förändra eftersom det leder till minskat engagemang från medarbetarnas sida. (ibid) 

6.4 Hästens Sängar AB 
Anledningen till att Hästens Sängar AB ingår i den externa jämförelsen är att företaget genomgått 
en stark utveckling av dess produktivitet i avseende på antal producerade sängar. Med endast 
minimal tillförd mängd input har verksamheten drastiskt ökat dess output, och därmed även avsevärt 
förbättrat dess produktivitet. Förbättringarna är ett resultat av ett projekt där analyser genomfördes 
mot bakgrund av att allt inom verksamheten ifrågasattes. Genom att engagera företagets 
medarbetare i projektet var 95 procent av de implementerade åtgärderna ett resultat av grundidéer 
från medarbetarna. (Lindh & Whern, 2006) 
 
Hästens Sängar AB tillverkar och säljer sängar samt tillbehör till dessa efter förstklassig 
hantverkstradition. Verksamheten är baserad i Köping och innefattar drygt 200 anställda. 
Företagets vision är att ge världen den bästa sängen och dess främsta konkurrensfördelar är kvalitet 
samt leveransprecision. (ibid)  
 
Hästens Sängar AB mäter dess prestation i syfte att initiera förbättringar och se huruvida de har nått 
de mål som satts upp eller ej. Verksamheten använder ingen modell för att följa upp eller 
identifiera dess mätetal. Företagets ledningsgrupp sätter mätetalens mål och prestationerna följs upp 
i form av en rapport. Det finns ingen koppling mellan företagets strategi och de mätetal som 
tillämpas. Exempelvis är sambandet mellan företagets strategi och företagets kvalitetssäkring 
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anmärkningsvärt. Trots att kvalitet är en konkurrensfördel och därmed en viktig faktor i företagets 
produkter genomförs inga kvalitetsmätningar i samband med företagets produktion. (ibid) 
 
Mätetalen som tillämpas på Hästens Sängar AB presenteras i bilaga C. De åtta mätetal som används 
anses vara ett lämpligt antal och de presenteras för verksamheten en gång per vecka. Dock saknas, 
förutom kvalitetsmått, återkoppling till medarbetarna gällande tolkning och orsak till mätetalens 
utveckling. Detta har resulterat i att medarbetarnas engagemang gällande mätetalen är lågt. De 
mätetal som prioriteras inom företaget är förmåga att tillverka enligt plan och mängd fakturerad 
summa pengar. Den data som samlas in med avseende på verksamhetens mätetal tas direkt ur 
företagets affärssystem. Viss form av utbyte sker mellan Hästens Sängar AB och verksamheter i 
andra branscher, dock genomförs inga jämförelser inom företagets egna bransch. (ibid) 
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7  Analys 
Inledningsvis i detta kapitel genomförs en jämförelse mellan externa verksamheters och uppdragsgivarens sätt 
att mäta prestationer, samt en jämförelse mellan tillgängliga produktivitetsmodeller. Med stöd av den teoretiska 
referensramen, nulägesbeskrivningen och den externa jämförelsen sammanställs sedan en produktivitetsmodell 
som därefter tillämpas i uppdragsgivarens verksamhet. Modellens tillämpning resulterar i att ett antal lämpliga 
KPI:er identifieras.  

7.1 Jämförelse mellan uppdragsgivaren och externa verksamheter 
En jämförelse, mellan Ericsson AB Katrineholm och fyra externa verksamheter, genomförs i syfte 
att ta lärdom av verksamheternas sätt att arbeta med prestationsmätning. I syfte att göra jämförelsen 
tydlig sammanställs aspekter från respektive verksamhet i tabell 7:1.  
 
Tabell 7:1. Jämförelse mellan Ericsson AB Katrineholms och fyra externa verksamheters arbete med 
avseende på prestationsmätning. 
 

Ingen kopplingStark kopplingInte tillräckligt 
stark

Ganska stark 
koppling

Ganska stark 
koppling

KPI:ernas koppling 
till strategin

Kontroll av mål 
och initiera 
förbättringar

Förbättrad 
konkurrenskraft

Kontrollera och 
effektivisera 
förbättringsarbete

Finna förbättrings-
potential samt 
kontroll av mål 
och resultat

Kontroll av 
förbättring och 
prioritering av 
resurser

Anledning till 
prestationsmätning

Leveransförmåga 
och försäljning

KPI:er med 
avseende på
kostnad

KPI:er närmast 
kunderna

LeveransprecisionTillverknings-
kostnader och 
leveransprecision

Fokusering på vissa 
KPI:er

8 st, anser det 
vara ett lämpligt 
antal

11 st, anser det 
vara för många

14 st, använder så
få som möjligt 

22 st, anser det 
vara ett lämpligt 
antal

15 st, anser det 
vara ett lämpligt 
antal

Antal KPI:er

Beslut från 
ledningsgrupp

Bryter ner 
övergripande mål 
med hjälp av TK-
matrisen

Beslutas från 
högre och lägre 
nivåer inom 
organisationen

Medarbetare, 
företagsledning 
bryter ner över-
gripande mål

Företagsledning, 
analyser, Black 

belt-projekt och 
TK-matrisen

Metod för att 
bestämma mål

RapportBalanserat 
styrkort

Balanserat 
styrkort

Balanserat 
styrkort

Balanserat 
styrkort

Modell för 
uppföljning

Kvalitet och 
leveransprecision

Kostnad och 
leveransprecision

Teknikledare, 
produkt- och 
tjänstflexibilitet

LeveransprecisionKostnad, produkt-
och 
volymflexibilitet

Konkurrensfördelar

Sporadiskt

Diskussioner och 
beslut i 
ledningsgrupp

Ericsson AB 
Katrineholm

Sporadiskt

Sex sigma-projekt 
och workshops

Ericsson AB 
Borås

Kontinuerligt

Diskussioner

Ericsson AB 
Kista (MIC)

Kontinuerligt och 
sporadiskt

Diskussioner och 
TK-matrisen

Ericsson AB 
Kumla

Sporadiskt

Enskilt arbete

Hästens Sängar 
AB

Externa jämförelser

Modell för KPI-
identifiering

Ingen kopplingStark kopplingInte tillräckligt 
stark

Ganska stark 
koppling

Ganska stark 
koppling
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Kontroll av mål 
och initiera 
förbättringar

Förbättrad 
konkurrenskraft

Kontrollera och 
effektivisera 
förbättringsarbete

Finna förbättrings-
potential samt 
kontroll av mål 
och resultat

Kontroll av 
förbättring och 
prioritering av 
resurser

Anledning till 
prestationsmätning

Leveransförmåga 
och försäljning

KPI:er med 
avseende på
kostnad

KPI:er närmast 
kunderna

LeveransprecisionTillverknings-
kostnader och 
leveransprecision

Fokusering på vissa 
KPI:er

8 st, anser det 
vara ett lämpligt 
antal

11 st, anser det 
vara för många

14 st, använder så
få som möjligt 

22 st, anser det 
vara ett lämpligt 
antal

15 st, anser det 
vara ett lämpligt 
antal

Antal KPI:er

Beslut från 
ledningsgrupp

Bryter ner 
övergripande mål 
med hjälp av TK-
matrisen

Beslutas från 
högre och lägre 
nivåer inom 
organisationen

Medarbetare, 
företagsledning 
bryter ner över-
gripande mål

Företagsledning, 
analyser, Black 

belt-projekt och 
TK-matrisen

Metod för att 
bestämma mål

RapportBalanserat 
styrkort

Balanserat 
styrkort

Balanserat 
styrkort

Balanserat 
styrkort

Modell för 
uppföljning

Kvalitet och 
leveransprecision

Kostnad och 
leveransprecision

Teknikledare, 
produkt- och 
tjänstflexibilitet

LeveransprecisionKostnad, produkt-
och 
volymflexibilitet

Konkurrensfördelar

Sporadiskt

Diskussioner och 
beslut i 
ledningsgrupp

Ericsson AB 
Katrineholm

Sporadiskt

Sex sigma-projekt 
och workshops

Ericsson AB 
Borås

Kontinuerligt

Diskussioner

Ericsson AB 
Kista (MIC)

Kontinuerligt och 
sporadiskt

Diskussioner och 
TK-matrisen

Ericsson AB 
Kumla

Sporadiskt

Enskilt arbete

Hästens Sängar 
AB

Externa jämförelser

Modell för KPI-
identifiering

 
 

Källor till tabell 7:1:  
Ericsson AB Katrineholm (avsnitt 5.1) 
Ericsson AB Borås (avsnitt 6.1), Ericsson AB Kista (avsnitt 6.2), Ericsson AB Kumla (avsnitt 6.3) och Hästens Sängar 
AB (avsnitt 6.4) 
 
Med avseende på verksamheternas anledning till att mäta dess prestationer konstateras ur tabell 7:1 
att samtliga anger någon form av verksamhetsförbättring som motiv. Utmärkande är dock Ericsson 
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AB Borås som anger resursallokering till prioriterade problemområden som ett skäl till 
prestationsmätning. 
 
Antalet KPI:er som de olika verksamheterna praktiserar varierar stort tillsammans med 
respondenternas åsikt i fråga om lämpligt antal mätetal. Ericsson AB Katrineholm utmärker sig 
genom att tillämpa 22 mätetal och anser dessutom att antalet är lämpligt. Dock poängteras att 
Katrineholmsenheten enligt avsnitt 5.1 anser dess struktur angående mätetal vara bristande. Vidare 
konstateras att Ericsson AB Kista (MIC) och Kumla samt Hästens Sängar AB använder och/eller 
avser att använda ett litet antal KPI:er i deras verksamheter. Enligt avsnitt 6.3 beror 
Kumlaenhetens vilja att tillämpa få mätetal på erfarenhet av att för många KPI:er orsakar bristande 
fokus på enskilda mätetal. 
 
Samtliga verksamheter, utom Ericsson AB Kumla, fastställer till olika grad mätetalens mål genom 
respektive verksamhetsledning. Kumlaenheten skiljer sig från övriga verksamheter genom att bryta 
ner det givna övergripande målet till enskilda KPI:er, endast med hjälp av TK-matrisen. Även 
Ericsson AB Borås tar hjälp av TK-matrisen vid målsättning och använder dessutom Black belt-
projekt (Sex sigma) för bestämmande av mätetalens mål. Ericsson AB Katrineholm och Kista (MIC) 
engagerar till viss del verksamheternas medarbetare när mätetalens mål beslutas.  
 
Balanserat styrkort används för uppföljning på samtliga Ericssonenheter på grund av att det är 
standard inom koncernen. Hästens Sängar AB följer upp dess verksamhet i form av en rapport 
varje vecka. Författarna anser, genom att identifiering av mätetal sker individuellt samtidigt som all 
uppföljning endast sker i rapportform, att prestationsmätning inte bedöms som viktigt inom 
Hästens Sängar AB. 
 
Angående respondenternas identifiering av KPI:er konstateras att diskussion är en vanligt 
förekommande metod. Endast Hästens Sängar AB identifierar dess mätetal utan någon form av 
diskussion. Utöver diskussion kommer verksamheternas KPI:er ur Sex sigma-projekt på 
Boråsenheten och ur TK-matrisen på Kumlaenheten. 
 
Samtliga verksamheter genomför åtminstone någon form av extern jämförelse, kontinuerligt eller 
sporadiskt. 
 
Den externa jämförelsen har resulterat i ett antal lärdomar som kommer att beaktas senare i 
examensarbetet. Ur jämförelsen konstateras att:  
 

• Antalet KPI:er som tillämpas bör vara begränsat i syfte att inte förlora fokus på de enskilda 
mätetalen.  

• Mätetal som praktiseras i de externa verksamheterna kommer att beaktas i samband med 
val av KPI:er till examensarbetets produktivitetsmodell. Vidare kommer de KPI:er som 
andra Ericssonenheter tillämpar, om lämpligt och möjligt, tillämpas även på Ericsson AB 
Katrineholm i syfte att möjliggöra jämförelse inom Ericsson AB. 

• Att prestationsmätning inte säkerställer hög produktivitet. Med Hästens Sängar AB som 
tydligt exempel är det arbetsmetoder, engagerade medarbetare och gemensam insikt i 
verksamhetens strategi som lägger grunden för hög produktivitet. Prestationsmätning 
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fungerar som beslutsunderlag samt kontrollerar koppling mellan ord och handling, 
prestationsmätning genererar inga förbättringar i sig självt.  

7.2  Jämförelse av tillgängliga produktivitetsmodeller 
I syfte att jämföra de existerande produktivitetsmodeller som presenterats i avsnitt 4.8.4, 
sammanställs nedan respektive modells lämplighet i tabell 7:2. Jämförelsen av modellernas 
användbarhet grundar sig på examensarbetets mål (avsnitt 1.3) och avsnitt 4.8.2.1 i den teoretiska 
referensramen, där krav på moderna produktivitetsmodeller behandlas. Med dessa avsnitt som 
grund ifrågasätts modellernas förmåga att ta hänsyn till följande påståenden: 
 

1. Det finns ett påvisat beroende mellan modellens KPI:er och verksamhetens strategiska mål! 
2. Modellen tar hänsyn till redan existerande modell för prestationsmätning! 
3. Modellen ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera mätetal som bör tillämpas! 
4. Modellen ger vägledning till hur identifierade mätetal implementeras i verksamheten! 
 
Tabell 7:2. Jämförelse av modellers lämplighet.  
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���� = Påstående uppfyllt ���� = Påstående ej uppfyllt 
 
Förklaring till förkortningar i tabell 7:2: 
ST = Sink och Tuttles modell, BSC = Balanserat styrkort, CPMP = Cambridge Performance Measurement Process, 
PPY = Prestationspyramiden, PMQ = Performance Measurement Questionnaire, TOC = Theory of constraints,  
PPR = Prestationsprisman, CPMS = Consistent Performance Measurement Systems, IPMF = Integrated Performance 
Measurement Framework. 
 
Med utgångspunkt från modellernas förmåga att uppfylla påståenden i tabell 7:2, har författarna valt 
att använda Medori och Steeples modell, IPMF, som bas för examensarbetets produktivitetsmodell. 
Anledningen till att just Medori och Steeples modell ses som mest lämplig är att den, till skillnad 
från många andra modeller: 
 

• ger tydliga riktlinjer för hur urvalet av lämpiga KPI:er bör ske 
• kan användas för att utvärdera och förbättra en redan existerande produktivitetsmodell 
• beskriver ett tillvägagångssätt för implementering av nyfunna KPI:er 

 
IPMF-modellen består av sex metodiska steg: (avsnitt 4.8.5)  
 

1. Identifiering av framgångsfaktorer 
2. Utformning av Performance measurement grid (PMG) 
3. Val av mätetal 
4. Granskning av existerande prestationsmått 
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5. Implementering av nya mätetal 
6. Periodisk underhållning 

 
Dock kommer IPMF-modellen att revideras till viss del, mer om detta följer i nästkommande 
avsnitt.  

7.3 Sammanställning av produktivitetsmodell 
Medori och Steeples IPMF ger en god grund till den produktivitetsmodell som författarna ska 
sammanställa. Vissa ändringar är dock nödvändiga i syfte att kompensera för de nackdelar som 
litteraturen relaterar till modellen (avsnitt 4.8.4.9). Vidare har examensarbetarna utarbetat en mall, 
bestående av ett dokument innefattande sju tabeller, för tillämpning av den reviderade modellen. 
Nedan följer en beskrivning av de ändringar av IPMF som har gjorts, varefter dokumentet med 
modellens mall presenteras.  

7.3.1 Revidering av IPMF 
Enligt avsnitt 4.8.4.9, är en nackdel med IPMF att dess PMG är uppbyggd kring endast sex 
konkurrensfördelar. Detta är en nackdel eftersom det finns betydligt fler konkurrensfördelar än så. 
För att kompensera för detta har författarna kompletterat IPMF:s PMG med ytterligare en 
konkurrensfördel, ”Generella interna processer”. Denna konkurrensfördel ska omfatta de interna 
aktiviteter som inte innefattas av övriga konkurrensfördelar i PMG:n (tabell 7:3), men likväl bidrar 
till att uppfylla Ericsson AB Katrineholms uppdrag (avsnitt 1.1). I tabell 7:3 framgår även att 
författarna har valt att utöka PMG:n med ytterligare två kolumner; ”Lämpliga KPI:er” och ”Valda 
KPI:er”. Detta har gjorts i syfte att förenkla arbetsgången i modellen. Genom att komplettera 
PMG:n med dessa två kolumner, samlas data i en och samma tabell samtidigt som sambanden 
mellan konkurrensfördelar, framgångsfaktorer och mätetal visualiseras på ett tydligt sätt.  
 
Tabell 7:3. Reviderad PMG. 
 

Generella interna processer

Framtida tillväxt

Leverans

Tid

Flexibilitet

Kostnad

Kvalitet

Valda KPI:erLämpliga KPI:erFramgångsfaktorerKonkurrensfördelar

Generella interna processer

Framtida tillväxt

Leverans

Tid

Flexibilitet

Kostnad

Kvalitet

Valda KPI:erLämpliga KPI:erFramgångsfaktorerKonkurrensfördelar

 
 
Denna reviderade PMG är en dynamisk tabell som uppdateras allteftersom modellens steg 
genomförs. PMG:n kompletteras med framgångsfaktorer i steg 1, medan lämpliga och valda KPI:er 
ifylles i steg 2 (avsnitt 7.3.2) 
 
Författarna har även valt att skapa ett eget ”Document B – Spectrum/checklist” som används i IPMF:s 
tredje steg (avsnitt 4.8.5). Detta i syfte att endast behandla de mätetal som är relevanta med 
avseende på examensarbetets syfte och avgränsningar (avsnitt 1.2 och 1.4). Vidare kommer inte 
steg 5 i IPMF, implementering av nya mätetal, att utföras i examensarbetet. Detta på grund av att 
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implementering av de identifierade mätetalen inte innefattas i examensarbetet enligt dess 
avgränsningar (avsnitt 1.4). Intentionerna är givetvis att de framtagna KPI:erna ska komma att 
tillämpas i verksamheten, varför implementering av nya mätetal ändå innefattas i 
produktivitetsmodellen. I avsnitt 7.3.2 presenteras en instruktion för hur implementering av nya 
mätetal lämpligen genomförs. Det sjätte och sista steget i IPMF, periodisk underhållning, kommer 
av naturliga skäl inte att genomföras inom ramarna för examensarbetet. 
 
Ytterligare en revidering som författarna har valt att göra av Medori och Steeples modell, är att de 
två första stegen har slagits samman till ett steg. Detta blev en naturlig justering till följd av den 
mall som har skapats för produktivitetsmodellen (avsnitt 7.3.2). Den framtagna 
produktivitetsmodellen utgörs således av fem steg, till skillnad mot IPMF som utförs i sex steg. I 
övrigt, med undantag från de aspekter som behandlats i detta avsnitt, överensstämmer de 
metodiska stegen i examensarbetets produktivitetsmodell med den teoretiska referensramen i 
avsnitt 4.8.5. 

7.3.2 Produktivitetsmodellens mall 
I samband med produktivitetsmodellen har författarna skapat en mall för hur modellen ska 
genomföras. Detta gjordes i syfte att förenkla, tydliggöra och pedagogiskt arbeta igenom modellens 
metodiska steg. Därigenom blir produktivitetsmodellen praktiskt användbar hos uppdragsgivaren. 
Mallen utgörs av ett dokument som innefattar sju olika tabeller: 
 

• Tabell I - Huvudtabell 
Visualiserar verksamhetens produktionsstrategi och dess relaterade framgångsfaktorer. En 
dynamisk tabell som växer allteftersom modellens steg genomförs. Huvudtabellen är en 
utvecklad variant av IPMF-modellens PMG.  
 

• Tabell II - Mätetal 
Lista över tillgängliga mätetal (motsvarande IPMF:s ”Document B – Spectrum/checklist”) med 
beskrivningar av respektive mätetal. 
 

• Tabell III - Lämpliga KPI:er och deras syften 
Tabellen visar de potentiella mätetalen och deras syften. Ligger till grund för det slutgiltiga 
valet av KPI:er. 
 

• Tabell IV - Nuvarande KPI:er och deras syften 
Tabellen innehåller verksamhetens nuvarande KPI:er och deras syften. 
 

• Tabell V - Jämförelse av nuvarande och nyidentifierade KPI:er 
Används för att identifiera gap/falska alarm mellan nuvarande KPI:er och valda KPI:er. 
 

• Tabell VI - Ansvarfördelning 
Tabell som visualiserar ansvarsfördelningen för kommande aktiviteter. 

 
Nedan beskrivs modellens fem metodiska steg. För att öka läsarens förståelse ges exempel i 
respektive tabell.  
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Steg 1 – Produktionsstrategi och framgångsfaktorer 
Produktivitetsmodellens inledande steg innefattar definiering av verksamhetens produktionsstrategi 
och identifiering av dess framgångsfaktorer.  
 
Tabell I (tabell 7:4) är ett dynamiskt dokument som uppdateras i samband med steg 1 och 2 i 
produktivitetsmodellen. Modellens utgångspunkt är verksamhetens produktionsstrategi, varför 
arbetsgången inleds med att definiera denna. Definitionen förs in i ”Verksamhetens 
produktionsstrategi” (fält 1.1). 
 
Tabell 7:4. Utseende på Tabell I. 
 

Generella interna processer

Framtida tillväxt

Leverans

Y st mätetalX st mätetalReducera ledtidTid

Flexibilitet

Kostnad

Kvalitet

Valda KPI:erLämpliga KPI:erFramgångsfaktorerKonkurrensfördelar

Leverera order till kund så snabbt som möjligt.

Verksamhetens produktionsstrategi

Tabell I - Huvudtabell

Generella interna processer

Framtida tillväxt

Leverans

Y st mätetalX st mätetalReducera ledtidTid

Flexibilitet

Kostnad

Kvalitet

Valda KPI:erLämpliga KPI:erFramgångsfaktorerKonkurrensfördelar

Leverera order till kund så snabbt som möjligt.

Verksamhetens produktionsstrategi

Tabell I - Huvudtabell

(1.1)

(1.2) (2.1) (2.5)

 
 

Då verksamhetens produktionsstrategi är införd i Tabell I, identifieras framgångsfaktorerna inom 
respektive konkurrensfördel och förs in i kolumnen (fält 1.2). 
 
Steg 2 – Identifiera KPI:er 
I nästa steg kombineras Tabell I med Tabell II (mätetal, bilaga C) för att urskilja vilka mätetal som 
potentiellt bör tillämpas i verksamheten. Samtliga mätetal och dess beskrivningar i Tabell II gås 
igenom för att avgöra om de är lämpliga med avseende på identifierade framgångsfaktorer. Då de 
potentiella mätetalen har identifierats, förs de in bredvid respektive framgångsfaktor i Tabell I (fält 
2.1) och även i Tabell III (fält 2.2). Därefter ska respektive mätetal kompletteras med dess syfte i 
Tabell III (fält 2.3), se tabell 7:5.  
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Tabell 7:5. Utseende på Tabell III. 
 

Att erhålla en effektiv produktion och skapa konkurrensfördelar genom att 
snabbt kunna leverera produkter till kund.

Ledtid

SyfteKPI

Tabell III - Lämpliga KPI:er och deras syften

Att erhålla en effektiv produktion och skapa konkurrensfördelar genom att 
snabbt kunna leverera produkter till kund.

Ledtid

SyfteKPI

Tabell III - Lämpliga KPI:er och deras syften

(2.2) (2.3)

(2.4)

 
 
Därefter gås de potentiella KPI:erna i tabell III igenom. Utifrån mätetalens syften väljs de bäst 
lämpade KPI:erna ut, baserat på de framgångsfaktorer som har identifierats för verksamheten. De 
KPI:er som slutligen väljs, markeras i Tabell III (fält 2.4) och förs därefter in i Tabell I (fält 2.5). 
 
Steg 3 – Granska existerande KPI:er 
I detta skede av modellen har nya KPI:er identifierats och dessa ska nu jämföras mot de redan 
existerande KPI:erna. Till att börja med listas de nuvarande KPI:erna och deras syften i Tabell IV 
(fält 3.1), se tabell 7:6.  
 

Tabell 7:6. Utseende på Tabell IV. 
 

Att förkorta ledtiden, vilket medför en kostnadsreducering.Tillverkningsorderledtid

SyfteKPI

Tabell IV - Nuvarande KPI:er och deras syften

Att förkorta ledtiden, vilket medför en kostnadsreducering.Tillverkningsorderledtid

SyfteKPI

Tabell IV - Nuvarande KPI:er och deras syften

(3.1)

 
 
Med hjälp av tabell V jämförs därefter de nya och nuvarande KPI:erna med varandra, se tabell 7:7. 
De nya och nuvarande KPI:erna förs in i Tabell V (fält 3.2) och med hjälp av deras syften avgörs 
sedan huruvida de är sammanfallande eller avvikande, även gap och falska alarm noteras (fält 3.3).  
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Tabell 7:7. Utseende på Tabell V. 
 

Falskt alarmTillverkningsorderledtid

GapLedtid

Gap / Falska
alarm

Sammanfallande
/ Avvikande *

Nuvarande KPI:erNyidentifierade KPI:er

Tabell V - Jämförelse av nuvarande och nyidentifierade KPI:er

Falskt alarmTillverkningsorderledtid

GapLedtid

Gap / Falska
alarm

Sammanfallande
/ Avvikande *

Nuvarande KPI:erNyidentifierade KPI:er

Tabell V - Jämförelse av nuvarande och nyidentifierade KPI:er

(3.2) (3.2) (3.3)

 
 
Då Tabell V är komplett, framgår det vilka av de nuvarande mätetalen som ska elimineras (falska 
alarm) och vilka nya KPI:er som behöver implementeras (gap). I syfte att tydliggöra detta och 
klargöra ansvarsfördelningen, fylls Tabell VI i (fält 3.4), se tabell 7:8. 
 
Tabell 7:8. Utseende på tabell VI. 
 

Bengt Bengtsson, Produktionschef, 0150-22222Försörjningsförmåga

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)KPI:er som ska elimineras

Bengt Bengtsson, Produktionschef, 0150-22222Ledtid

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)KPI:er som ska implementeras

Anders Andersson, Prototypchef, 0150-11111Leveransprecision prototyp

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)
Nuvarande KPI:er som även
fortsättningsvis ska tillämpas

Tabell VI - Ansvarsfördelning

Bengt Bengtsson, Produktionschef, 0150-22222Försörjningsförmåga

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)KPI:er som ska elimineras

Bengt Bengtsson, Produktionschef, 0150-22222Ledtid

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)KPI:er som ska implementeras

Anders Andersson, Prototypchef, 0150-11111Leveransprecision prototyp

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)
Nuvarande KPI:er som även
fortsättningsvis ska tillämpas

Tabell VI - Ansvarsfördelning

Bengt Bengtsson, Produktionschef, 0150-22222Försörjningsförmåga

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)KPI:er som ska elimineras

Bengt Bengtsson, Produktionschef, 0150-22222Ledtid

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)KPI:er som ska implementeras

Anders Andersson, Prototypchef, 0150-11111Leveransprecision prototyp

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)
Nuvarande KPI:er som även
fortsättningsvis ska tillämpas

Tabell VI - Ansvarsfördelning

Bengt Bengtsson, Produktionschef, 0150-22222Försörjningsförmåga

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)KPI:er som ska elimineras

Bengt Bengtsson, Produktionschef, 0150-22222Ledtid

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)KPI:er som ska implementeras

Anders Andersson, Prototypchef, 0150-11111Leveransprecision prototyp

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)
Nuvarande KPI:er som även
fortsättningsvis ska tillämpas

Tabell VI - Ansvarsfördelning

(3.4)

(3.4)

(3.4)
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Steg 4 – Implementering av nya KPI:er 
De KPI:er som inte redan tillämpas i verksamheten måste implementeras och detta görs i enighet 
med följande metodiska steg. 
 

1. Fastställ mätetalets titel, denna fås från steg 2 i modellen då KPI:n identifierades i Tabell II. 
2. Formulera och klarställ syftet med mätetalet.  
3. Fastställ ett mål för det implementerade mätetalet samt bestäm när målet ska vara uppfyllt. 

Mätetalet kan antingen jämföras mot sig självt över tiden eller mot en extern verksamhet. 
4. Ta fram en beskrivning (ställ upp en ekvation) över hur mätningen ska genomföras. Det är 

väldigt viktigt att detta görs korrekt eftersom en felaktig formulering leder till ett 
missvisande resultat. 

5. Bestäm med vilken frekvens datainsamling för de olika mätetalen bör ske, det vill säga hur 
ofta mätningar ska utföras för de specifika mätetalen. 

6. Specificera varifrån data ska samlas in. För att kunna mäta företagets prestation över en 
längre tid är det viktigt att data inhämtas från pålitliga och beständiga källor. 

7. Utse ansvariga personer för utförande och rapportering av mätningarna. 
8. Analysera om prestationen är tillfredsställande eller inte och identifiera nödvändiga 

handlingar baserat på denna analys. 
 
Steg 5 – Underhåll systemet för prestationsmätning 
Utvärdera och underhåll verksamhetens system för prestationsmätning. Genomför modellen med 
jämna mellanrum och uppdatera KPI:erna vid en stor förändring inom avdelningen, exempelvis 
vid revidering av strategin. 

7.4 Tillämpning av produktivitetsmodell 
Detta avsnitt tillämpar de första tre stegen enligt den produktivitetsmodell som skapades i 
föregående avsnitt. Därigenom kommer ett antal KPI:er som är bäst lämpade för verksamheten att 
identifieras.  

7.4.1 Steg 1 – Produktionsstrategi och framgångsfaktorer 
Modulproduktion & Teknik har en produktionsstrategi som innebär att de ska producera och 
industrialisera moduler i en stabil volym- och variantflexibel tillverkningsprocess. Med kunden i 
fokus och ständiga förbättringar genereras hög kvalitet, korta ledtider samt enastående 
leveransförmåga i en effektiv och produktiv verksamhet. (Bergström, 2006) Denna 
produktionsstrategi har sitt ursprung på lokal nivå men även delvis ur Ericsson AB:s centrala ESS 
(avsnitt 5.3). Utifrån denna produktionsstrategi och kan åtta framgångsfaktorer identifieras. Sex av 
dessa härrör direkt ur de framgångsfaktorer som Ericsson AB Katrineholm tagit fram, enligt avsnitt 
5.3. Utöver dessa sex faktorer har författarna valt att lägga till ytterligare två framgångsfaktorer. 
Dessa är ”reducera variationer” och ”förbättra leveransprecisionen”. Kvalitet och leverans tas upp 
som viktiga områden i såväl avdelningens produktionsstrategi (tabell 7:9) som 
prioriteringsordningen inom ESS (se figur 5.1). Trots detta saknas framgångsfaktorer för dessa två 
aspekter inom Ericsson AB Katrineholm, vilket examensarbetarna har åtgärdat genom att 
komplettera tabell 7:9 med dessa två framgångsfaktorer. 
 
Framgångsfaktorerna presenteras i tabell 7:9 och mer ingående nedan. 
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Tabell 7:9. Tabell I efter att steg 1 i produktivitetsmodellen har genomförts. 
 

Högpresterande kultur

Ständigt förbättra 
processernas effektivitet 
och produktivitetGenerella interna processer

Snabba och flexibla
produktintroduktioner

Framtida tillväxt

Förbättra
leveransprecisionen

Leverans

Reducera kundorderledtiderTid

Öka volym- och
variantflexibiliteten

Flexibilitet

Förbättra
kostnadseffektiviteten

Kostnad

Reducera variationerKvalitet

Valda KPI:erLämpliga KPI:erFramgångsfaktorerKonkurrensfördelar

Vi producerar och industrialiserar moduler i en stabil volym- och variantflexibel tillverkningsprocess. Med kunden i fokus och 
ständiga förbättringar genererar vi hög kvalitet, korta ledtider samt enastående leveransförmåga i en effektiv och produktiv 
verksamhet.

Verksamhetens produktionsstrategi

Högpresterande kultur

Ständigt förbättra 
processernas effektivitet 
och produktivitetGenerella interna processer

Snabba och flexibla
produktintroduktioner

Framtida tillväxt

Förbättra
leveransprecisionen

Leverans

Reducera kundorderledtiderTid

Öka volym- och
variantflexibiliteten

Flexibilitet

Förbättra
kostnadseffektiviteten

Kostnad

Reducera variationerKvalitet

Valda KPI:erLämpliga KPI:erFramgångsfaktorerKonkurrensfördelar

Vi producerar och industrialiserar moduler i en stabil volym- och variantflexibel tillverkningsprocess. Med kunden i fokus och 
ständiga förbättringar genererar vi hög kvalitet, korta ledtider samt enastående leveransförmåga i en effektiv och produktiv 
verksamhet.

Verksamhetens produktionsstrategi

 
 
Reducera variationer 
Avser att uppmuntra medarbetarna till att tillämpa ett standardiserat arbetssätt i syfte att reducera 
antalet variationer, inom uppsatta målvärden. Utan variationer blir kvaliteten konstant och 
processtabiliteten förbättrad. 
 
Förbättra kostnadseffektiviteten 
Syftar till att generera en konkurrenskraftig totalkostnad innefattande bland annat yta, personal, 
utrustning och skrotning. Vidare innebär begreppet förbättrad kostnadseffektivitet att på ett 
effektivt sätt jämföra sig mot andra enheter/företag, eliminera slöserier samt kunna använda sig av 
flexibel arbetstid utifrån en varierad efterfrågan. 
 
Öka volym- och variantflexibiliteten 
Syftar till att verksamheten snabbt ska kunna reagera på variationer i volym och varianter, för att 
möjliggöra en LVHM kretskortsproduktion. 
 
Reducera kundorderledtider 
Syftar till att reducera standardledtid från att en order tas emot tills dess att samma order är 
leveransklar. Dock beaktas endast de aktiviteter i ledtiden som utförs av avdelningen 
Modulproduktion & Teknik (se avsnitt 1.4). 
 
Förbättra leveransprecisionen 
Syftar till att förbättra avdelningens leveransförmåga i form av att order levereras i utsatt tid enligt 
överenskommelse med kund. 
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Snabba och flexibla produktintroduktioner 
Syftar till att optimera de aktiviteter som påverkar industrialiseringprocessens snabbhet och 
flexibilitet. Därmed skapas möjligheter till reducering av ledtid för prototyper, något som är 
nödvändigt för att snabbt få ut nya produkter på marknaden och vinna marknadsandelar. 
 
Ständigt förbättra processernas effektivitet och produktivitet 
Syftar till att förbättra avdelningens effektivitet och produktivitet genom optimalt resursutnyttjande 
i enighet med principer för Lean produktion.  
 
Högpresterande kultur 
Syftar till att utveckla verksamhetens prestationsförmåga och motivera dess medarbetare genom att 
skapa förståelse för avdelningens strategi och mål. Vidare avser framgångsfaktorn att uppmuntra 
medarbetarna till goda prestationer och skapa ett starkt ledarskap. 
 
Det kan tyckas märkligt att tabellen 7:9 tar upp framgångsfaktorer för samtliga sju 
konkurrensfördelar, när det framgick ur nulägesbeskrivningen i avsnitt 5.1 att avdelningen endast 
har en konkurrensfördel, i form av leveransförmåga. Att examensarbetarna i detta skede trots detta 
väljer att utgå från sju konkurrensfördelar, beror på att ovan nämnd produktionsstrategi ska 
introduceras inom en snar framtid (avsnitt 5.3).  
 
Med verksamhetens framgångsfaktorer fastställda kan identifiering av lämpliga KPI:er inledas. 

7.4.2 Steg 2 – Identifiera KPI:er 
I bilaga C återfinns Tabell II medan Tabell I, III, IV, V och VI återfinns i bilaga E. Tabell II är en 
sammanställning av mätetal som mäter prestationer inom produktivitetsmodellens 
konkurrensfördelar, samt ligger inom examensarbetets avgränsningar (avsnitt 1.4). Samtliga mätetal 
i Tabell II följs av en beskrivning som använts som grund för en inledande gallring bland mätetalen.  
 
Genom att kombinera framgångsfaktorerna i Tabell I (tabell 7:9) med mätetalen i Tabell II 
identifierades ett antal lämpliga KPI:er. Författarnas bakomliggande resonemang och 
tillvägagångssätt i samband med den första gallringen redogörs inte på grund av arbetsstegets 
omfattande kvalitativa diskussioner. De mätetal som anses lämpliga för respektive framgångsfaktor 
presenteras i Tabell I. 
 
På grund av att en beskrivning kan appliceras till en rad olika syften formulerades anpassade syften 
till de 75 mätetal som ansågs lämpliga (Tabell III). Med utgångspunkt ur dessa syften genomfördes 
ytterligare en gallring och därigenom identifierades ett slutgiltigt antal KPI:er. I tabell 7:10 
åskådliggörs de 12 mätetal som valdes ut till KPI:er bland de 75 mätetal som ansågs lämpliga.  
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Tabell 7:10. Relationer mellan valda KPI:er, framgångsfaktorer och konkurrensfördelar. 
 

Verksamhetens kompetens

HCI Modul (Humankapitalindex)
Högpresterande kultur

Partiell produktivitet

Lönsamhet

Uppfyllnad 5S

TAK (Tillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitet)

Ständigt förbättra processernas effektivitet
och produktivitet

Generella interna
processer

Förbättring NPI (NPI Improvement)Snabba och flexibla produktintroduktionerFramtida tillväxt

LeveransprecisionFörbättra leveransprecisionenLeverans

LedtidReducera kundorderledtiderTid

StälltidÖka volym- och variantflexibilitetenFlexibilitet

Tillverkningskostnad (Value add reduction)Förbättra kostnadseffektivitetenKostnad

DPU (Defekter per enhet)Reducera variationerKvalitet

Vald KPIFramgångsfaktorKonkurrensfördel

Verksamhetens kompetens

HCI Modul (Humankapitalindex)
Högpresterande kultur

Partiell produktivitet

Lönsamhet

Uppfyllnad 5S

TAK (Tillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitet)

Ständigt förbättra processernas effektivitet
och produktivitet

Generella interna
processer

Förbättring NPI (NPI Improvement)Snabba och flexibla produktintroduktionerFramtida tillväxt

LeveransprecisionFörbättra leveransprecisionenLeverans

LedtidReducera kundorderledtiderTid

StälltidÖka volym- och variantflexibilitetenFlexibilitet

Tillverkningskostnad (Value add reduction)Förbättra kostnadseffektivitetenKostnad

DPU (Defekter per enhet)Reducera variationerKvalitet

Vald KPIFramgångsfaktorKonkurrensfördel

 
 
Nedan följer en motivering till varför respektive KPI valts ut. Gemensamt för samtliga KPI:er är 
att de är specifika, mätbara, accepterade, rimliga och tidsbestämda i enighet med avsnitt 4.7.2. Mer 
ingående beskrivningar av hur nedanstående mätetal beräknas, återfinns i bilaga F. 
 
Defekter per enhet (Defects per unit, DPU)  
Antalet defekter per enhet påvisar produktionsapparatens förmåga gällande variation. Då mätetalet 
DPU konstant ligger inom uppsatta målvärden är tillverkningsprocessernas variation reducerad. I 
och med detta kan framgångsfaktorn anses vara bekräftad och därmed säkerställs förbättrad kvalitet 
som konkurrensfördel. 
 
Defekter per enhet mäts i ppm (parts per million) och beräknas genom antal defekter dividerat med 
antal producerade kretskort.  
 
DPU och kapabilitetsmåttet Cpk är väldigt närliggande varandra med avseende på dess syften 
(Tabell III) och därmed var Cpk intressant. Både DPU och Cpk beskriver variationer från målvärde 
(Tabell II). Dock valdes DPU framför Cpk på grund av att Cpk är ett mer komplext mätetal och 
svårare att förstå för gemene medarbetare. Under valprocessen övervägdes även huruvida mätetalet 
tillverka perfekt varje gång (FTT) skulle väljas eller ej. FTT beskriver andelen kort som inte fastnar 
i någon kvalitetskontroll i flödet (Tabell II) och påvisar därmed andel kort som bidrar till slöseri i 
form av omarbete. Till följd av detta bidrar FTT till att stödja principer för Lean produktion enligt 
avsnitt 4.7.3 och riktlinjen ”rätt från mig” ur Ericssons produktionsstrategi ESS, enligt figur 5.1. 
DPU innefattar samma information, uttryckt i andra termer. Till slut föll valet på DPU eftersom 
det är ett mer dynamiskt mätetal än FTT genom att det påvisar progress i arbetet med 
variationsreducering. Om exempelvis DPU är 100 defekter/enhet och ett omfattande arbete 
reducerar antalet defekter till 1 defekt/enhet, kommer inte denna stora förändring att påvisas 
genom FTT eftersom kretskortet fortfarande inte passerar kvalitetskontrollen utan anmärkning. 
FTT skulle således vara oförändrat medan DPU påvisar en förbättring. 
 
Minskat antal defekter per enhet inverkar på andra mätetal i form av mindre tid och kostnad för 
omarbete, vilket medför minskad tillverkningskostnad, förbättrad ledtid, förbättrad 
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leveransprecision, förbättrad NPI, förbättrad TAK, förbättrad lönsamhet och slutligen positiv 
inverkan på partiell produktivitet. Genom att inga negativa effekter kan identifieras säkerställs att 
inga suboptimeringar genereras som ett resultat av praktisera DPU som KPI. 
 
Tillverkningskostnad (Value add reduction) 
Att fokusera på, och därmed reducera, tillverkningskostnader förbättrar den kostnadseffektivitet 
som avdelningen Modulproduktion & Teknik kan påverka. Genom att aktuell framgångsfaktor 
därmed är bekräftad säkerställs att verksamheten bedriver dess verksamhet på ett konkurrenskraftigt 
sätt med avseende på kostnad. 
 
Tillverkningskostnad mäts i procentuell reducering och mätetalet består av två variabler. Dessa 
variabler är kostnad för respektive workcenter (se Definitioner) och operationstid i respektive 
workcenter. Genom att påverka dessa i önskad riktning kan tillverkningskostnaden reduceras.  
 
Att vara kostnadseffektiv innebär att inte slösa med de resurser som finns till förfogande. Detta 
tillgodoses genom att fokusera på värdeskapande aktiviteter. Av denna anledning diskuterades även 
huruvida kostnad för värdeskapande/icke värdeskapande aktiviteter skulle vara en bra KPI. På 
grund av att ett annat KPI (TAK, se nedan) mäter värdeskapande tid i relation till total tid ansågs 
detta mätetal överflödigt. Detta eftersom att en kvantifiering av TAK i form av kronor ger samma 
resultat samt att monetära mätetal tenderar att påverkas av yttre faktorer (avsnitt 4.7.1). Genom att 
Ericsson AB Borås, Kista (MIC) och Kumla mäter tillverkningskostnad möjliggörs extern 
jämförelse (se referenser i Tabell II och III). 
 
Minskad tillverkningskostnad har en inverkan på verksamhetens lönsamhet. I övrigt förekommer 
inga effekter på resterande KPI:er och därmed anser författarna att inga suboptimeringar gällande 
tillverkningskostnad är möjlig. 
 
Ställtid 
Genom att reducera ställtider skapas förutsättningar för att producera i mindre batchstorlekar. 
Minskade batchstorlekar leder i sin tur till att produktionsapparatens volym- och variantflexibilitet 
ökar. Genom att framgångsfaktorn därmed är bekräftad säkerställs att mätetalet stödjer en ökad 
flexibilitet som konkurrensfördel. 
 
Ställtid mäts i tidsenhet (lämpligen minuter) och definieras som den tid då ingenting produceras till 
följd av att produktionsapparaten ställs om. 
 
Genom att minskad batchstorlek är en förutsättning för ökad volym- och variantflexibilitet var 
även mätetalet minskning av batchstorlek intressant. Valet föll dock slutligen på ställtid eftersom 
det är den bakomliggande faktorn till minskning av batchstorlek. Vidare anges snabb 
omställningsförmåga som ett krav på svensk industri i avsnitt 4.3. Dessutom stödjer förbättrad 
ställtid verksamhetens arbete med Lean produktion enligt avsnitt 4.7.3.  
 
Reducerad ställtid inverkar på andra KPI:er i form av minskad tidsåtgång och därmed reducerad 
kostnad för omställning. Detta medför minskad tillverkningskostnad, förbättrad ledtid, förbättrad 
leveransprecision, förbättrad NPI, förbättrad TAK, förbättrad lönsamhet och även förbättrad 
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partiell produktivitet. Eftersom att inga negativa effekter av ställtid på övriga KPI:er kan 
identifieras säkerställs att inga suboptimeringar genereras som ett resultat av ställtid  som KPI. 
 
Ledtid 
Ledtid definieras som tiden från att en order erhålls från kund tills dess att samma order levereras 
till kund och mäts förslagsvis i antal dagar. Denna definition medför att ledtid är synonymt med 
kundorderledtid och därmed anser författarna att ledtid är det bästa mätetalet för att bekräfta 
framgångsfaktorn. Genom att ledtid innefattar all tid som kunden väntar på leverans säkerställs att 
KPI:n stödjer en förkortad tid som konkurrensfördel. Ledtid mäts enskilt för TTC- respektive 
TTM-flödet på grund av olika förutsättningar (avsnitt 2.2). 
 
Innan valet föll på ledtid diskuterades även huruvida mätetalet genomloppstid var intressant att 
välja. Genomloppstid är ett smalare begrepp än ledtid och beskriver endast den tid som aktuell 
order processas i tillverkning (Tabell II). Med hänsyn till att examensarbetet omfattar hela 
avdelningen Modulproduktion & Teknik (se avsnitt 1.4) innefattas inte endast produktion, utan 
även avdelningens industrialisering och test design (se figur 2.1). Genom att ledtid innefattar alla 
aktiviteter, inte endast produktion, anses ledtid bättre än genomloppstid som KPI. 
 
Reducerad ledtid har inverkan på övriga KPI:er i form av förkortad produktionstid och därmed 
lägre kostnad, vilket medför minskad tillverkningskostnad, förbättrad leveransprecision, förbättrad 
NPI, förbättrad TAK, förbättrad lönsamhet och förbättrad partiell produktivitet. På grund av att 
inga negativa effekter kan identifieras mellan ledtid och övriga KPI:er säkerställs att inga 
suboptimeringar genereras som ett resultat av mätetalet ledtid. 
 
Leveransprecision 
Genom att mäta leveransprecision skapas förutsättningar för att verksamhetens leveransprecision 
förbättras. En god leveransförmåga säkerställer i sin tur att leverans sker på det datum som är 
överenskommet med kund. Leveransprecision mäts för både TTC- och TTM-flödet med hänsyn 
till flödenas olika förutsättningar (avsnitt 2.2). 
 
En verksamhets leveransprecision mäts i procent och definieras som andel order, av totalt antal 
order, som levereras till kund i rätt tid enligt överenskommelse. 
 
På grund av det starka sambandet mellan aktuell framgångsfaktor och mätetalet leveransprecision 
anser författarna att det inte finns något utrymme för alternativa KPI:er. Vidare är leveransprecision 
ett resultat av övriga KPI:er och har därför ingen direkt påverkan på de andra KPI:erna. Detta 
konstaterande gör att inga suboptimeringar uppstår till följd av att använda leveransprecision som 
KPI. 
 
Förbättring NPI (NPI Improvement) 
Genom att förbättra NPI-processen skapas förutsättningar för snabbare samt flexiblare 
produktintroduktioner. Genom att snabbt och flexibelt förse marknaden med nya produkter 
vinner produkten marknadsandelar. Därmed påverkar denna framgångsfaktor verksamhetens 
framtida tillväxt i positiv riktning i form av att ge dess nya produkter en god marknadsintroduktion. 
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Förbättring NPI är ett mätetal som påvisar verksamhetens progress gällande produktintroduktioner. 
En verksamhets industrialiseringseffektivitet kan brytas ner till effektivitet med avseende på tid och 
kostnad. De delprocesser som har inverkan på dessa två faktorer kan observeras (mätas) eller styras 
(påverkas). Ett antal aktiviteter som ska förbättra NPI-processen identifieras och därefter viktas 
dessa med avseende på effekt (tid och kostnad) samt genomförbarhet. Detta förfarande ger 
aktiviteterna prioriteringspoäng (priority points) och de genomförs i turordning efter högst antal 
prioriteringspoäng. 
 
Förbättring NPI ger förutsättningar för att uppnå de krav som ställs på svensk industri i syfte att 
kompensera för höga kostnader enligt avsnitt 4.3.  
 
Att förbättra NPI-processen har inverkan på övriga KPI:er i form av snabbare och 
kostnadseffektivare produktintroduktioner, genom minskad tillverkningskostnad, förbättrad ledtid, 
förbättrad leveransprecision, förbättrad lönsamhet och även bättre partiell produktivitet. Eftersom 
att inga negativa effekter av förbättrad NPI på övriga KPI:er kan påvisas anses inga 
suboptimeringar förekomma. 
 
TAK (Tillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitet) 
TAK är ett effektivitetsmått med avseende på förluster i tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och 
kvalitet. Genom att fokusera på TAK och dess tre variabler förbättras utfallet och därmed skapas 
effektivare samt produktivare processer. Dessa effektiviseringar och produktivitetsökningar ger i sin 
tur en förbättring av verksamhetens generella interna processer. 
 
TAK mäts i procent och beräknas genom att dividera värdehöjande tid med tillgänglig tid. 
Bakomliggande är det verksamhetens tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte 
som påverkar den värdehöjande tiden. 
 
Definitionen av TAK är densamma som OEE (Tabell II) och därmed ställdes dessa två mätetal mot 
varandra. TAK valdes på grund av att en jämförelse med Ericsson AB Borås är möjlig då de redan i 
dagsläget mäter TAK (Tabell II). Dessutom visualiseras TAK på ett väldigt pedagogiskt och tydligt 
sätt som alla medarbetare kan förstå och relatera till. Vidare är syftet med TAK, OEE och OAE2 
liknande (Tabell III) men OAE2 skiljer sig i dess uppbyggnad (Andersson, M. 2006). Ur den del 
av mätetalen som beaktar anläggningsutnyttjandet, utgår TAK och OEE från processens maximala 
faktiska kapacitet medan OAE2 utgår från processens maximala teoretiska kapacitet. Detta leder till 
att TAK väljs framför OAE2 eftersom det ger mer dynamik och högre upplösning till mätetalet. 
TAK är ytterst lämpligt som KPI med hänvisning till de krav som ställs på svensk industri (avsnitt 
4.3) och reducerar slöserier enligt Lean produktion (avsnitt 4.7.3). 
 
Förbättrad TAK har inverkan på andra KPI:er i form av effektivare resursutnyttjande av tid och 
kostnad, genom minskad tillverkningskostnad, förbättrad leveransprecision, förbättrad NPI, 
förbättrad lönsamhet och även förbättrad partiell produktivitet. Detta föranleder att TAK som KPI 
inte genererar några suboptimeringar med hänsyn till övriga KPI:er. 
 
Uppfyllnad 5S 
Uppfyllnad 5S bidrar till att struktur och ett standardiserat arbetssätt upprätthålls. Det innebär bland 
annat att var sak har sin plats och att fasta arbetsrutiner införs. Därmed reduceras slöseri i form av 
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tid samtidigt som det blir enklare för en ny medarbetare att sätta sig in i en ny arbetsuppgift. 
Genom att eliminera slöseri ges möjlighet till att skapa effektiva processer och högre produktivitet, 
en av framgångsfaktorerna till att uppnå förbättrade generella interna processer. Mätetalet stödjer 
även Lean produktion (se avsnitt 4.7.3).  
 
Uppfyllnad 5S mäts utifrån ett antal punkter som kontrolleras, vilket resulterar i en procentsats som 
visar grad av uppfyllnad. 
 
En hög grad av uppfyllnad av 5S medför en bättre arbetsmiljö och effektivare processer, vilket 
enbart har positiva effekter på övriga identifierade KPI:er. 
 
Lönsamhet 
Lönsamhet beskriver förhållandet mellan intäkter och kostnader och indikerar verksamhetens 
övergripande prestation. Med andra ord visar lönsamhet, i ekonomiska termer, hur väl 
verksamheten lyckas med att effektivisera ingående processer och öka dess produktivitet. Därmed 
är framgångsfaktorn bekräftad och mätetalet är i enighet med konkurrensfaktorn förbättrade 
generella interna processer. 
 
Ytterligare en anledning till varför detta mätetal har valts ut, förutom att det bekräftar 
framgångsfaktorn, är att det kategoriseras som ett finansiellt mätetal. En viktig aspekt vid 
framtagning av mätetal är balansen av finansiella- och icke finansiella mätetal (se avsnitt 4.8.2.1). 
 
Lönsamhet har varken positiva eller negativa effekter på de elva övriga KPI:erna, med andra ord 
finns ingen risk för suboptimering. 
 
Partiell produktivitet 
Partiell produktivitet påvisar en mängd output som ett resultat av en viss mängd input. Variablerna 
som ställs i relation föreslås vara antalet kretskort som producerats per arbetsdag. Författarna 
föreslår dessa variabler för att kunna påvisa verksamhetens kapacitet samtidigt som en arbetsdag 
jämnar ut variationer som LVHM resulterar i. Detta mätetal visar i hög grad hur väl avdelningens 
arbete med att ständigt förbättra processernas effektivitet och produktivitet fortskrider, vilket är en 
av framgångsfaktorerna till att uppnå förbättrade generella interna processer. 
 
Hög produktivitet är ett krav på svensk industri (se avsnitt 4.3) och ses som en av de viktigaste 
indikatorerna för en verksamhets förmåga att konkurrera (avsnitt 4.2). Därför anser 
examensarbetarna att produktivitet ska innefattas bland utvalda KPI:er. Bland de KPI:er som 
sorterades ut och kategoriserades som lämpliga, föll valet på partiell produktivitet, inte total 
produktivitet eller total faktorproduktivitet. Detta eftersom partiell produktivitet ses som lämpligt 
då produktivitet ska mätas inom mindre områden, exempelvis för en avdelning inom ett företag 
(se avsnitt 4.2). 
 
Om den partiella produktiviteten ökar, genereras mer output med samma input. Detta medför 
positiva effekter för KPI:erna leveransprecision och lönsamhet. Partiell produktivitet har inte några 
negativa effekter på övriga KPI:er.  
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HCI Modul (HCI/EI/Stress) 
I dagsläget har avdelningen ett mätetal benämnt humankapitalindex/empowerment index/stress 
(HCI/EI/S). Examensarbetarna anser att detta mätetal bör tillämpas även fortsättningsvis. Dock är 
dess benämning onödigt invecklad, vilket lätt kan skapa förvirring kring vad mätetalet verkligen 
mäter. Därav har författarna valt att döpa om mätetalet till HCI Modul.  
 
HCI Modul påvisar hur väl medarbetarna trivs på sin arbetsplats. Mätetalet visualiserar bland annat 
medarbetarnas grad av engagemang, motivation och förmåga att ta initiativ samt vilket stöd de 
anser sig ha från ledare. Mätetalet har en stark koppling till framgångsfaktorn högpresterande kultur, 
eftersom motiverade medarbetare som trivs på sin arbetsplats är en förutsättning för att kunna 
prestera väl. En högpresterande kultur i sin tur leder till att avdelningens generella processer 
effektiviseras.  
 
I valprocessen diskuterades även två andra mätetal, humankapitalindex (HCI) och empowerment 
index (EI). HCI Modul har stora likheter med dessa, framförallt med HCI. Det som skiljer dessa 
två mätetal åt är att HCI är en mer omfattande mätning som utförs årligen på samtliga 
Ericssonenheter. Då HCI endast mäts en gång per år är det svårt att använda mätetalet som 
beslutsunderlag, det mäts för sällan. HCI Modul är en mätning som fokuserar på färre områden 
men utförs med högre frekvens, det är dessutom mer anpassat till den enskilda avdelningen. Därför 
anser examensarbetarna att HCI Modul är bättre lämpat än HCI. Mätetalet EI valdes bort då detta 
område till viss del täcks in i mätning av HCI Modul. 
 
Mätetalet HCI Modul orsakar ingen suboptimering med avseende på övriga identifierade KPI:er 
inom avdelningen. En mer motiverad personalstyrka som trivs på sin arbetsplats tillför enbart 
positiva effekter på de övriga elva KPI:erna. 
 
Verksamhetens kompetens 
Genom att säkerställa verksamhetens kompetens, garanteras att avdelningens samtliga uppgifter kan 
utföras. Vidare kan en hög kompetens innebära att medarbetarna kan utföra multipla 
arbetsuppgifter, vilket medför möjligheter till rotation inom arbetsplatsen och ett mer varierande 
arbete. Därigenom ökar avdelningens övergripande prestationsförmåga samt medarbetarnas 
motivation, två bidragande faktorer till en högpresterande kultur. Därmed kan denna 
framgångsfaktor anses som uppfylld, vilket medför förbättrade generella interna processer. 
 
Mätetalet visualiserar således avdelningens sammantagna kompetensuppfyllnad samt vilka 
medarbetare som kan utföra multipla arbetsuppgifter, något som även kan användas i syfte att 
erhålla en effektivare resursallokering. Vikten av att inneha rätt kompetens och engagerade 
medarbetare inom verksamheten är även viktigt för svenska företag för att kunna konkurrera på en 
internationell nivå (se avsnitt 4.3). 
 
I dagsläget tillämpar avdelningen mätetalet kompetensuppfyllnad. Detta mätetal registrerar dock 
inte om samtliga arbetsuppgifter täcks upp av nuvarande arbetsstyrka. Det visualiserar inte heller 
huruvida en medarbetare besitter förmågan att utföra mer än en arbetsuppgift. Det nuvarande 
mätetalet kompetensuppfyllnad åskådliggör istället hur väl medarbetarna uppfyller de kompetenser 
som de enligt överenskommelse bör uppfylla vid en viss tidpunkt. Baserat på ovanstående 



  ANALYS  
 

 

62 (74) 

argument anser examensarbetarna att det nuvarande mätetalet inte är tillräckligt och 
rekommenderar därför avdelningen att tillämpa mätetalet verksamhetens kompetens. 
 
Examensarbetarna kan inte påvisa några negativa effekter för övriga KPI:er till följd av tillämpning 
av detta KPI. Om medarbetarna klarar av att utföra multipla arbetsuppgifter och samtliga 
nödvändiga kompetenser inom avdelningen är uppfyllda, riskerar inte värdeflödet att stanna av på 
grund av brist på arbetskraft. Samtidigt reduceras antalet misstag som inträffar till följd av bristande 
kunskap. Därmed har detta KPI en positiv effekt med samtliga övriga KPI:er, med undantag av 
uppfyllnad 5S. Uppfyllnad 5S påverkas varken positivt eller negativt av mätetalet verksamhetens 
kompetens. 
 
Då examensarbetarna har identifierat dessa tolv KPI:er, kan nästa steg i produktivitetsmodellen 
påbörjas. Därmed inleds arbetet med att granska avdelningens nuvarande KPI:er. 

7.4.3 Steg 3 - Granska existerande KPI:er 
Granskning av avdelningens redan existerande KPI:er innebär att syftena tillhörande nya respektive 
befintliga KPI:er (se tabell III respektive tabell IV) jämförs. Detta är nödvändigt för att upptäcka 
eventuella likheter och skillnader mellan mätetalen. En mer utförlig beskrivning av hur steg tre 
genomförs återfinns i avsnitt 7.3.2. Resultatet av denna granskning åskådliggörs nedan i tabell 7:11. 
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Tabell 7:11. Utseendet på Tabell V efter att steg tre har genomförts. 
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/      = Sammanfallande för TTM, men avvikande förr TTC
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Tabell V - Jämförelse av nuvarande och nyidentifierade KPI:er
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Tabell V - Jämförelse av nuvarande och nyidentifierade KPI:er

 
 
Ur tabell 7:11 framgår att endast tre av de KPI:er som i dagsläget tillämpas i verksamheten är helt 
sammanfallande med nyidentifierade KPI:er, medan ytterligare två av de nuvarande KPI:erna är 
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delvis sammanfallande. Att de är delvis sammanfallande innebär att mätetalens syften, till viss 
utsträckning, överensstämmer med de nya KPI:ernas syften. Ett exempel på detta är mätetalet 
Leveransprecision som i nuläget tillämpas på prototyporder, men inte order tillhörande 
volymprodukter. De mätetal som är helt sammanfallande har identiska syften, vilket innebär att de 
mäter samma sak. Därför kan de nuvarande KPI:erna som är sammanfallande med nyidentifierade 
mätetal tillämpas även fortsättningsvis (se avsnitt 4.8.5) 
 
De nuvarande KPI:er som avdelningen tillämpar och som är avvikande från de nyidentifierade 
KPI:erna, klassificeras som falska alarm. De är med andra ord överflödiga och bör inte längre 
betraktas som KPI:er (se avsnitt 4.8.5). De nya KPI:er som faller in i kategorin som avvikande, ses 
som kritiska och bör implementeras i verksamheten (avsnitt 4.8.5). Implementering av de 
rekommenderade KPI:erna ligger utanför examensarbetets ramar (se avsnitt 1.4). Dock inkluderar 
den sammanställda produktivitetsmodellen riktlinjer för hur implementering lämpligen bör ske (se 
avsnitt 7.3.2). I syfte att underlätta implementeringen, genom att tydliggöra vem som är ansvarig 
för respektive KPI, har Tabell VI (Ansvarsfördelning) skapats. Denna tabell återfinns i bilaga E och 
bör ifyllas vid starten av implementeringsprocessen. 
 
I och med detta har författarna tillämpat produktivitetsmodellen så långt som möjligt enligt 
examensarbetets avgränsningar. En sammanfattning av den tillämpade modellens resultat samt 
slutsatser och rekommendationer följer i nästkommande kapitel. 
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8  Slutsats & rekommendationer 
I följande kapitel presenteras examensarbetets slutsatser och rekommendationer. Kapitlet behandlar de KPI:er 
som rekommenderas för verksamheten, kravuppfyllnad och fortsatt arbete. 

8.1  Rekommenderade KPI:er 
Detta avsnitt presenterar de tolv KPI:er som examensarbetarna rekommenderar avdelningen 
Modulproduktion & Teknik att tillämpa. Beskrivningar gällande beräkning av dessa mätetal 
återfinns i bilaga F. Identifiering av dessa KPI:er har möjliggjorts genom att tillämpa den 
produktivitetsmodell som författarna har sammanställt (se avsnitt 7.3.2). Resonemanget vid 
tillämpningen kan följas i avsnitt 7.4. De tolv KPI:er som valts ut är: 
 

• Defekter per enhet (Defects Per Unit, DPU) [ppm] 
• Förbättring NPI [prioriteringspoäng] 
• HCI Modul [index] 
• Ledtid [arbetsdagar] 
• Leveransprecision [%] 
• Lönsamhet [%] 
• Partiell Produktivitet [producerade enheter/arbetsdag] 
• Ställtid [minuter] 
• TAK [%] 
• Tillverkningskostnad (Value Add reduction) [%] 
• Uppfyllnad 5S [%] 
• Verksamhetens kompetens [%] 

 
Fem av dessa KPI:er kan användas för direkt jämförelse mot andra Ericssonenheter. KPI:erna 
Tillverkningskostnad (Value Add reduction) och Leveransprecision tillämpas av samtliga tre 
Ericssonenheter som författarna har besökt (Kista, Kumla och Borås). Förbättring NPI används i 
Kista (MIC), TAK mäts i Borås och Uppfyllnad 5S tillämpas i Kumla. 
 
Värt att notera är att endast tre av de tolv utvalda KPI:erna tillämpas i dagsläget. Dessa är 
Tillverkningskostnad, Uppfyllnad 5S och HCI Modul. Även Ledtid och Leveransprecision har 
tidigare använts till viss del. Att examensarbetets resultat till stor del avviker från nuvarande KPI:er 
ska dock inte ses som något negativt. Tvärtom bör ett nytt tankesätt välkomnas för att möjliggöra 
en ökad produktivitet inom avdelningen. 
  

“Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att 
tänka” (Einstein, A., Pricken över livet, 2006). 

8.2  Kravuppfyllnad 
I avsnitt 4.8.2.1 presenteras en rad kriterier som en modern produktivitetsmodell och dess mätetal 
ska uppfylla. Detta avsnitt syftar till att konstatera huruvida den sammanställda 
produktivitetsmodellen är användbar och de KPI:er som rekommenderas uppfyller de krav som 
ställs på dem. 
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• Stödja företagets strategiska mål 
De rekommenderade KPI:erna härrör hur produktivitetsmodellens framgångsfaktorer, 
som i sin tur är uppdelade efter de konkurrensfördelar som verksamhetens 
produktionsstrategi kräver. Detta resulterar i att modellen stödjer verksamhetens 
strategiska mål (se avsnitt 7.4.1 och 7.4.2). 
 

• Ha en lämplig balans 
Exakt vad som innefattas i en god balans är svårt att bedöma. Produktivitetsmodellen 
fokuserar på sju konkurrensfördelar som täcker upp samtliga områden som anses vara 
kritiska för verksamhetens framgång. Det faktum att de rekommenderade KPI:erna bidrar 
till positiv utveckling av dessa konkurrensfördelar, säkerställer att samtliga viktiga aspekter 
till framgång har beaktats. Med hänvisning till de finansiella mätetalens brister, enligt 
avsnitt 4.7.1, är endast två av de tolv rekommenderade KPI:erna finansiella mätetal.  
Vidare anser författarna att de KPI:er som rekommenderas har en lämplig balans med 
avseende på fokus på lång respektive kort sikt samt olika typer av mätetal. Författarna 
anser i och med detta att de rekommenderade KPI:erna har en lämplig balans. 
 

• Förhindra suboptimering 
Avsnitt 4.8 påpekar vikten av att produktivitetsmodellen beaktar de motsägande 
parametrarna i målmixen; resursutnyttjande, leveransprecision och kapitalbindning. De 
KPI:er som rekommenderas tar hänsyn till dessa parametrar i största möjliga utsträckning. 
Detta i syfte att undvika suboptimering och därmed motverka felaktiga beslut. Med hjälp 
av sambandsmatrisen (Bergman & Klefsjö, 2001) i figur 8.1 kontrolleras huruvida några 
negativa samband mellan de rekommenderade KPI:erna förekommer.  
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Figur 8.1. Sambandsmatris, kontroll av eventuella suboptimeringar. 
 
Samband mellan KPI:erna i figur 8.1 kommer av respektive KPI:s effekt på övriga KPI:er, 
vilket diskuterades i avsnitt 7.4.2. I och med att inga negativa samband kan påvisas mellan 
de rekommenderade KPI:erna, anser författarna att inga suboptimeringar genereras.  
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• Inkludera ett begränsat antal mätetal 
I dagsläget tillämpar avdelningen Modulproduktion & Teknik 22 KPI:er. Efter att 
produktivitetsmodellen tillämpats har tolv KPI:er identifierats, vilket innebär en 
minskning av antalet KPI:er med 45 procent. Detta bör öka avdelningens fokus på varje 
enskilt KPI enligt avsnitt 7.1. 
 
Samtliga KPI:er som rekommenderas anses vara nödvändiga. Författarna har medvetet valt 
ut så få mätetal som möjligt i syfte att inte insamla onödig data. Antalet till trots anses de 
tolv KPI:erna täcka de delar av Ericsson AB Katrineholms verksamhet som är aktuella 
enligt examensarbetets avgränsningar.  
 

• Medarbetarnas påverkan 
I samband med att KPI:erna valts ut har författarna haft medarbetarnas påverkan på 
mätetalen i åtanke. I och med att verksamhetens medarbetare kan påverka varje enskilt 
KPI och dess utveckling bör detta engagera och stimulera ett kontinuerligt 
förbättringsarbete. Vidare bör alla medarbetare förses med den kunskap som krävs för att 
kunna påverka mätetalen i önskad riktning. Dock är det svårare för varje enskild 
medarbetare att påverka HCI Modul och Verksamhetens kompetens (se beskrivningar i 
Tabell II, bilaga C). 

 
I och med detta anser examensarbetarna att produktivitetsmodellen är användbar samt att de 
KPI:er som har identifierats uppfyller de krav som ställs på dem. 

8.3  Fortsatt arbete 
Under examensarbetes gång har författarna kommit i kontakt med intressanta och viktiga områden 
som dock befunnit sig utanför examensarbetets ramar. Dessa noteringar har resulterat i detta avsnitt 
där rekommendationer för fortsatt arbete ges. 
 
En naturlig följd till detta examensarbete är att införa de föreslagna KPI:erna och eliminera de som 
i dagsläget inte är nödvändiga. För att underlätta avdelningens arbete med att införa nya mätetal 
har författarna gett riktlinjer för hur implementeringsprocessen lämpligen bör fortskrida, se avsnitt 
7.3.2. Ett delmoment vid implementeringen, enligt dessa riktlinjer, är att fastställa mål för KPI:erna. 
Detta är något som bör utföras även för de KPI:er som används i dagsläget och som 
examensarbetarna rekommenderar avdelningen att tillämpa även fortsättningsvis. Vid formulering 
av mål är det viktigt att beakta att ett mål bör vara tydligt och SMART (se avsnitt 4.7.2). För att 
möjliggöra en snabb och lyckad implementering bör även eventuella problem, som presenteras i 
avsnitt 4.8.2.2 och 4.9, beaktas och i största möjliga mån motverkas. Dessa problem är; motstånd 
mot mätningar, problem med datasystem och förlorat engagemang hos ledare. 
 
I föregående avsnitt konstaterades huruvida den sammanställda modellen samt identifierade KPI:er 
uppfyller de krav som ställs på dem. Ytterligare kriterier som ska tillfredsställas enligt avsnitt 4.8.2.1 
är av mer allmän karaktär och ligger utanför examensarbetets avgränsningar. Det är därmed upp till 
verksamheten att göra modellen och dess KPI:er lättillgängliga samt att presentera dem på ett 
användbart sätt som alla kan förstå. Vidare ska snabb och korrekt feedback ges tillbaka till 
verksamheten och de som har inverkan på KPI:erna. Samtliga KPI:er ska specificeras så att inga 
missförstånd uppstår angående dess syfte, insamlingsmetod, frekvens, mål och tidsram. 
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Vidare anser författarna att avdelningen bör se över strukturen för mätetal på olika aggregerade 
nivåer inom verksamheten. De KPI:er som föreslagits i detta examensarbete visualiserar 
avdelningens prestation på en övergripande nivå. Dessa bör brytas ner i syfte att identifiera PI:er 
(Performance Indicators), det vill säga mer operativa mätetal för enskilda funktioner inom avdelningen. 
PI:erna bör deriveras ur KPI:erna för att försäkra att även PI:erna är kopplade till verksamhetens 
strategi och för att förhindra suboptimering. Lämpliga PI:er kan identifieras genom att tillämpa den 
produktivitetsmodell som har sammanställts i detta examensarbete. 
 
Produktivitetsmodellens femte och sista steg innebär att de KPI:er som tillämpas ska utvärderas och 
eventuellt uppdateras (se avsnitt 7.3.2). Detta är dock inte något som sker per automatik, utan det 
är upp till verksamheten att periodiskt tillämpa produktivitetsmodellen. Utöver dessa 
granskningstillfällen bör modellen även tillämpas då avdelningens förutsättningar förändras, 
exempelvis i samband med strategibyte. 
 

“Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise.”  
(Steinbeck, J., Pricken över livet, 2006). 
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9 Diskussion 
Detta kapitel behandlar författarnas egna reflektioner. Kapitlet avser att diskutera examensarbetets 
begränsningar samt tankar och reflektioner som uppstått under examensarbetets fortskridande. 

9.1 Begränsningar 
Examensarbetet innefattar tyvärr ett antal begränsningar och dessa behandlas i detta avsnitt. 
 
Vid de intervjuer som utförts i samband med undersökning av externa verksamheter kan 
trovärdigheten i respondenternas svar kritiseras. Detta genom att det förekommer viss konkurrens 
mellan de producerande Ericssonenheterna kan respektive enhet vilja hävda sig relativt Ericsson 
AB Katrineholm. Denna aspekt har författarna haft i åtanke vid sammanställning av intervjuer vid 
respektive verksamhet. 
 
Med avseende på de tre parametrarna i målmixen konstateras i analysavsnitt 8.2 att de valda 
KPI:erna beaktar dessa i största möjliga utsträckning. I och med att Modulproduktion & Teknik 
varken äger råvaru- eller färdigvarulager kommer parametern kapitalbindning i skymundan. Ingen 
föreslagen KPI fokuserar på kapitalbindning eftersom den enda form av kapitalbindning som 
förekommer inom avdelningen är PIA. Mängden PIA är dessutom relativt liten på grund av att 
verksamheten tillämpar låga volymer med stor variation och har korta genomloppstider. Därmed 
är buffertar inom flödet minimala. 
 
Vidare konstaterar författarna att de framgångsfaktorer som Ericsson AB Katrineholm tagit fram, 
enligt avsnitt 5.3, är alltför generella. Mer precisa framgångsfaktorer skulle avsevärt minska antalet 
lämpliga mätetal och därmed även förenkla det slutliga valet av KPI:er. Genom att de 
framgångsfaktorer som utarbetats av verksamhetens ledningsgrupp har en otydlig karaktär var 75 
mätetal lämpliga med avseende på framgångsfaktorerna. Ett brett begrepp såsom ”förbättra 
kostnadseffektiviteten”, istället för exempelvis ”minskad kapitalbindning”, i det inledande skedet 
av modellen leder till en avsevärd försvåring gällande det slutgiltiga valet av KPI. Om författarna 
skulle tillämpa produktivitetsmodellen ännu en gång hade framgångsfaktorerna dock varit 
desamma. Detta eftersom ovan nämnda framgångsfaktorer kommer att tillämpas i verksamheten 
och kan därför inte formuleras om. 
 
På grund av den omfattande mängden mätetal som behandlas i produktivitetsmodellens andra steg, 
anser författarna att ingående förklaringar och härledningar för de beslut som legat till grund för 
gallring vara en omöjlighet. Fullständiga analyser för varje enskilt mätetals lämplighet med 
avseende på aktuell framgångsfaktor skulle öka beslutens trovärdighet. Den stora mängden mätetal 
har därmed lett till att omfattande kvalitativa diskussioner dominerat tillvägagångssättet vid beslut.  

9.2 Reflektioner 
Nedan ger författarna sina egna reflektioner över examensarbetet. 
 
I detta examensarbete framgår det tydligt, ur avsnitt 5.1.2, att författarna är kritiska till hur 
verksamheten i dagsläget arbetar med prestationsmätning. Istället för att fokusera på vad som görs 
felaktigt, konstaterar författarna att det finns mycket stor förbättringspotential. Examensarbetarna 
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anser att grunden till framgång i detta arbete ligger i verksamhetens medarbetare. Genom att 
förmedla bakgrund och syfte med prestationsmätning, ge snabb och korrekt feedback samt 
informera om hur KPI:erna kan förbättras, skapas ett engagemang för prestationsmätning i 
verksamheten. 
 
Ur jämförelsen mellan uppdragsgivaren och externa verksamheter (tabell 7:1) framgår att samtliga 
bedriver åtminstone sporadisk jämförelse. I och med detta bör det finnas intresse för jämförelse i 
större utsträckning än i dagsläget. Detta vore önskvärt med hänvisning till de åtgärdsförslag och 
krav som global konkurrens ställer på svensk industri. 
 
Författarna anser att examensarbetets styrka är den mall för produktivitetsmodellen som återfinns i 
avsnitt 7.3.2. Under arbetets fortskridande har examensarbetarna varit i kontakt med en rad 
människor som arbetar med olika typer av prestationsmätning. Detta har fått författarna att inse hur 
ofta endast diskussioner ligger till grund för val av företags KPI:er. Det finns en stor frustration 
över brister i denna process. Den produktivitetsmodell som sammanställts i detta arbete är 
metodisk och beaktar, om den används korrekt, verksamhetens strategiska mål. Av denna 
anledning kommer modellens mall att vara användbar och till stor nytta för uppdragsgivaren. 
 
I det föregående kapitlet konstateras att de KPI:er som rekommenderas har en lämplig balans och 
inte genererar några suboptimeringar. Detta stämmer med avseende på examensarbetets 
avgränsningar. Dock bör verksamheten vara vaksam för suboptimering på en högre 
aggregationsnivå då inget av de valda KPI:erna beaktar kapitalbindning. Detta eftersom en annan 
avdelning ansvarar för större delen av Katrineholmenhetens kapitalbindning, nämligen Logistik (se 
bilaga A). Därmed måste Modulproduktion & Teknik kommunicera med Logistikavdelningen för 
att undvika att suboptimeringar uppstår på en högre aggregationsnivå. 
 
Avslutningsvis vill författarna påpeka att handling är viktigare än ord. Det spelar ingen roll hur 
genomtänkta och ambitiösa intentioner en verksamhet har med dess prestationsmätning, utan 
handlingskraft kommer inte produktiviteten att höjas. Hästens Sängar AB besöktes i samband med 
kartläggning av externa verksamheter, se avsnitt 6.4. Hästens kunskap och arbete gällande 
prestationsmätning är under all kritik, men trots detta har dess starka handlingskraft resulterat i en 
avsevärd produktivitetshöjning. Budskapet som författarna vill ge uppdragsgivaren är att 
produktivitetsmodellen i sig inte höjer verksamhetens produktivitet, den hänvisar bara till rätt 
KPI:er för att säkerställa produktivitetens progress. Fokus ska ligga på handlingskraft. 
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Bilaga A Organisationsschema Ericsson AB 
Nedan visualiseras, i figur A.1, var i Ericsson AB:s organisationsschema som Ericsson AB 
Katrineholm återfinns. Figuren visar även Katrineholmsenhetens interna organisation och att dess 
verksamhet är indelad i tre huvudavdelningar; Module Production & Engineering, Node/Shelter 
Production & Engineering samt Logistics. Ovan dessa återfinns en platschef i Katrineholm, Tormod 
Kristiansen, samt ett antal stödfunktioner. (Ericsson AB, 2006b)  
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Figur A.1. Organisationsschema för Ericsson AB och Ericsson AB Katrineholm. Efter Ericsson AB, 2006b. 
 
De delar av organisationen som behandlas i detta examensarbete är Modulproduktion & Teknik 
(Module Production & Engineering), enligt avgränsningar i avsnitt 1.4. 
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Bilaga B Intervjuguide 
Namn:        Datum:   
Företag/Enhet:       Plats:   
Befattning:  

Övergripande om verksamheten 

1. Vad är syftet med er verksamhet? 
2. Vad är företagets strategi? 
3. Vilka är era konkurrensfördelar (tid, flexibilitet, kvalitet eller kostnad)? 

KPI:er 

4. Varför mäter ni er prestation? 
5. Hur mäter ni er prestation? Vilka mätetal (KPI:er) använder ni? Varför just dessa KPI:er? 
6. Hur definierar ni era KPI:er? 
7. Vilket resultat förväntar ni er av era mätningar? 
8. Med vilken frekvens mäter ni era KPI:er? 
9. Hur många mätetal använder ni?  

a. Varför just detta antal?  
b. Anser Ni att det är för många/få? 

10. Hur mycket använder ni KPI:erna i det dagliga arbetet? 
11. Hur väl är KPI:erna kopplade till verksamhetens strategi? Används som beslutsunderlag? 
12. Hur sätter ni målen för era KPI:er? 
13. Hur ofta reviderar ni era KPI:er? 
14. Lägger ni mer vikt på vissa av KPI:erna? 
15. Hur använder ni er av KPI:er i syfte för att åskådliggöra er kostnadseffektivitet? 

Modell 

16. Följer ni någon vedertagen modell för att: a. följa upp era prestationer? 
 b. identifiera lämpliga KPI:er? 

Om ja: vilken och varför har ni valt just denna? 
Om nej: varför inte? 

Mätning 

17. Jämför ni er med andra företag/enheter/branscher? 
Om ja: varför just dessa? 
Om nej: varför inte? 

18. Hur länge har ni fokuserat på att mäta er prestation med hjälp av KPI:er? 
19. Har några förbättringar påvisats inom verksamheten sedan mätningar infördes? 
20. Vilka utför mätningar? Sker de manuellt eller automatiserat? 
21. Varför har ni valt att samla in informationen på detta sätt? 
22. Har ni någon person som är ansvarig för varje enskilt mätetal? 

a. Varför just denna person? 
23. Hur rapporteras/redovisas/presenteras mätningarna inom organisationen? 

a. Har ni någon som är särskilt ansvarig för rapportering? Samma som utför mätningarna? 
24. Hur aktivt arbetar ni för att få medarbetarna engagerade i mätningarna?  
25. Hur hanterar ni era mätetal i samband med ett paradigmskifte? 
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Bilaga C Mätetal 
Denna bilaga innehåller en lista över mätetal som har sammanställts under examensarbetet, 
indelade i kategorier enligt produktivitetsmodellens konkurrensfördelar (se tabell C:1). Listan, även 
kallad Tabell II, används i steg 2 i produktivitetsmodellen. Mätetalen härrör från litteratur, externa 
jämförelser och kartläggning av avdelningens nuvarande mätetal. Varje enskilt mätetal följs av en 
fotnot som refererar till aktuell källa, se längst bak i bilagan. Mätetalen är anpassade efter 
examensarbetets förutsättningar: 
 
Tabell C:1. Utseende på tabell II. 
 

Genomsnittligt antal defekter per enhet .
Defekter per enhet (Defects Per Unit, 
DPU) [ppm]17

Procentuell mängd kasserat materialKasserat material [%]5, 13

Förhållandet mellan totala antalet defekter och totala antalet
felmöjligheter, multiplicerat med 106.

Defekter per miljoner möjligheter
(Defects Per Million Oppoturnities, 
DPMO) [ppm]17

Andel produkter som godkänns första gången i 
kvalitetskontroller, det vill säga andel produkter som inte
kräver omarbete, reparation eller kassation.

Tillverka perfekt varje gång (First Time 
Through, FTT) [%]4

Den genomsnittliga tiden mellan att fel upptäcks på
produkter i produktionen.

Medeltid mellan fel [tidsenhet]3

Andel produkter som har behövts omarbetas under en viss
tidsperiod.

Omarbetade produkter [%]3

Andel av samtliga färdigställda produkter som har kasserats
under en viss tidsperiod.

Kassationer färdigställda produkter
[%]10, 13

Procentuell minskning av returnerade produkter från kunder
under de senaste tre åren.

Minskning av returnerade produkter
[%]2

Procentuell minskning av defekter under de senaste tre
åren.

Minskning av defekter [%]2

Antal produkter som har skickats tillbaka från missnöjda
kunder.

Antal returnerade produkter [ppm] 2

Visar förbättringar, i form av bättre kvalitetsutfall, som
resulterat av kvalitetskontroller under de senaste tre åren.

Förbättring i samband med 
kvalitetskontroller [%]2

Antal medarbetare dedikerade för kvalitetskontroll i 
förhållande till övriga medarbetare i produktionen.

Andel medarbetare dedikerade för
kvalitetskontroll [%]2

Andel order som har skickats tillbaka från missnöjda kunder.Andel returnerade order [%]1

Antal garantiärenden som inkommit under en viss
tidsperiod.

Antal garantiärenden [st./tidsenhet]1

Andel kunder som, enligt genomförda kundundersökningar, 
är nöjda med kvaliteten på slutprodukten.

Kundundersökningar [%]1

Ett sammanslaget värde av kvalitetsutfallen för
produktionsflödets samtliga verifieringssteg. Beskriver hela
produktionsflödets kvalitetsutfall.

Uppfyllnad kvalitet (Rolled Through 
Yield, RT Yield) [%]11

Andel produkter som godkänns vid kvalitetskontroll. Kvalitetsutfall (Yield) [%]11

Beskriver hur pålitlig, stabil, avdelningens testfunktion är.Teststabilitet [%]11

Antal kundklagomål och kretskort med reparationsstatus
som befinner sig i felsökningsområdet.

Antal felaktiga kretskort [st.]11

Andel produkter vars kvalitet inte godkänns vid
stickprovsuttag.

Felutfall (Quality Assurance, QA) [%]11

Andel produkter som inte godkänds i test.Felutfall i test [%]12

Andel produkter som har reklamerats under aktuell
tidsperiod.

Externa kundklagomål [%]12, 14

[st./tidsenhet]1

Påvisar hur väl processens genomsnittliga värde
överensstämmer med processens målvärde.

Kapabilitet (Cpk) [Index]11

Anm.BeskrivningMätetalKategori

Mätetal

Genomsnittligt antal defekter per enhet .
Defekter per enhet (Defects Per Unit, 
DPU) [ppm]17

Procentuell mängd kasserat materialKasserat material [%]5, 13

Förhållandet mellan totala antalet defekter och totala antalet
felmöjligheter, multiplicerat med 106.

Defekter per miljoner möjligheter
(Defects Per Million Oppoturnities, 
DPMO) [ppm]17

Andel produkter som godkänns första gången i 
kvalitetskontroller, det vill säga andel produkter som inte
kräver omarbete, reparation eller kassation.

Tillverka perfekt varje gång (First Time 
Through, FTT) [%]4

Den genomsnittliga tiden mellan att fel upptäcks på
produkter i produktionen.

Medeltid mellan fel [tidsenhet]3

Andel produkter som har behövts omarbetas under en viss
tidsperiod.

Omarbetade produkter [%]3

Andel av samtliga färdigställda produkter som har kasserats
under en viss tidsperiod.

Kassationer färdigställda produkter
[%]10, 13

Procentuell minskning av returnerade produkter från kunder
under de senaste tre åren.

Minskning av returnerade produkter
[%]2

Procentuell minskning av defekter under de senaste tre
åren.

Minskning av defekter [%]2

Antal produkter som har skickats tillbaka från missnöjda
kunder.

Antal returnerade produkter [ppm] 2

Visar förbättringar, i form av bättre kvalitetsutfall, som
resulterat av kvalitetskontroller under de senaste tre åren.

Förbättring i samband med 
kvalitetskontroller [%]2

Antal medarbetare dedikerade för kvalitetskontroll i 
förhållande till övriga medarbetare i produktionen.

Andel medarbetare dedikerade för
kvalitetskontroll [%]2

Andel order som har skickats tillbaka från missnöjda kunder.Andel returnerade order [%]1

Antal garantiärenden som inkommit under en viss
tidsperiod.

Antal garantiärenden [st./tidsenhet]1

Andel kunder som, enligt genomförda kundundersökningar, 
är nöjda med kvaliteten på slutprodukten.

Kundundersökningar [%]1

Ett sammanslaget värde av kvalitetsutfallen för
produktionsflödets samtliga verifieringssteg. Beskriver hela
produktionsflödets kvalitetsutfall.

Uppfyllnad kvalitet (Rolled Through 
Yield, RT Yield) [%]11

Andel produkter som godkänns vid kvalitetskontroll. Kvalitetsutfall (Yield) [%]11

Beskriver hur pålitlig, stabil, avdelningens testfunktion är.Teststabilitet [%]11

Antal kundklagomål och kretskort med reparationsstatus
som befinner sig i felsökningsområdet.

Antal felaktiga kretskort [st.]11

Andel produkter vars kvalitet inte godkänns vid
stickprovsuttag.

Felutfall (Quality Assurance, QA) [%]11

Andel produkter som inte godkänds i test.Felutfall i test [%]12

Andel produkter som har reklamerats under aktuell
tidsperiod.

Externa kundklagomål [%]12, 14

[st./tidsenhet]1

Påvisar hur väl processens genomsnittliga värde
överensstämmer med processens målvärde.

Kapabilitet (Cpk) [Index]11

Anm.BeskrivningMätetalKategori

Mätetal
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Visar andelen aktiviteter (exempelvis projekt) som når
uppsatta mål för kostnader. Påvisar måluppfyllnad, men kan
även indikera att orimliga mål har fastställts.

Aktiviteter som klarar kostnadsmål
[%]3

Visar andelen produkter som når uppsatta mål för
kostnader. Påvisar måluppfyllnad, men kan även indikera att
orimliga mål har fastställts.

Produkter som klarar kostnadsmål
[%]3

Genomsnittlig kostnad per produkt.Kostnad per produkt [SEK/produkt]4

Anger hur många kronor som spenderas per medarbetare i 
form av löner och förmåner under aktuell tidsperiod.

Löner och förmåner
[SEK/medarbetare]5

Den sammanlagda kostnaden för rekrytering, introduktion, 
utbildning, inskolning och avvecklingskostnader för den som
avslutat sin anställning.

Kostnad per personalomsättning
[SEK]8

Kostnad som uppstår till följd av stillestånd i produktionen.Arbetskostnad till följd av downtime
[SEK/enhet]3

Procentuell reducering av kostnad för sålda produkter till 
följd av förbättringsaktiviteter.

Årliga besparingar till följd av
förbättringsarbete [%]2

Visar hur stor del av kostnaden för sålda produkter som
består av materialkostnader.

Materialkostnader i förhållande till 
kostnader för sålda produkter [%]2

Påvisar förhållandet mellan kostnad för arbetskraft och
kostnad av sålda produkter.

Kostnad för arbetskraft / sålda
produkter [%]2

Mängd produkter/material som är föråldrat, det vill säga inte
kommer att säljas/användas och därmed endast tar upp
plats i lager.

Föråldrat lager [SEK, tidsenhet eller
st.] 5

Visar hur många gånger per år som färdigvarulagret
omsätts. 

Omsättningshastighet färdigvarulager
[ggr/år]2

Visar hur många gånger per år som PIA omsätts. Omsättningshastighet produkter i 
arbete (PIA) [ggr/år]2

Genomsnittlig mängd PIA som befinner sig i flödet, uttryckt i 
tid (exempelvis dagar).

Produkter i arbete (PIA) [tidsenhet]2

Kostnad för korrigerande aktiviteter under aktuell tidsperiod. 
Påvisar vad företaget förlorar på att tillverka produkter med 
bristande kvalitet.

Korrigerande aktiviteter [SEK/enhet]3

Kostnader för garantiärenden under aktuell tidsperiod. 
Påvisar vad företaget förlorar på att tillverka produkter med 
dålig hållbarhet.

Garantiärenden [SEK/tidsenhet]3

Procentuell minskning av garantikostnader i förhållande till 
försäljning under de senaste tre åren.

Minskning av garantikostnader i 
förhållande till försäljning [%]2

Procentuell minskning av skrotning och omarbete i 
förhållande till försäljning under de senaste tre åren.

Minskning av skrotning och omarbete 
i förhållande till försäljning [%]2

Informerar om antalet rapporterade timmar per vecka och
medarbetare, fördelat på de olika projekt som medarbetaren
medverkar i.

Projektintjäning [%]11

Visar totalkostnaden per monterad komponent inom aktuell
avgränsning (exempelvis ytmonteringen).

Kostnad per placerad komponent
(Cost per placement, CPP) [SEK]11, 13

Jämför de faktiska test tiderna mot tillverkningskostnaden
för testfunktionen.

Test tillverkningskostnad [%]11

Beskriver utnyttjandegraden hos medarbetarna i flödet.Utnyttjandegrad direkt personal [%]11

Beskriver den betalning som avdelningen erhåller för att
täcka indirekta kostnader.

Produktionsintjäning [SEK]11

Ackumulerade kostnader per kostnadsställe/avdelning och
månad jämfört mot budget.

Omkostnadsuppföljning [SEK]11

Andel industrialiserade kretskort per kvartal som når målet
för uppsatt tillverkningskostnad.

Produktkostnad nya produkter [%]11

Beskriver procentuell reducering av tillverkningskostnad.Tillverkningskostnad (Value Add 

reduction) [%]11, 12, 13, 14

Kostnad av den kapitalbindning som finns i lager.Lagernivå [dagar]12, 13, 14

Faktiska kostnader jämfört med budgeterade kostnader.Uppfyllnad budget [%]12, 14

Förhållande mellan kostnad för värdeskapande- och icke
värdeskapande aktiviteter

Kostnad värdeskapande/icke
värdeskapande aktiviteter [%]10

Beskriver kostnader för kvalitetsbrister.Kvalitetsbristkostnad (Cost of poor 
quality, COPQ)[Index]14

Anm.BeskrivningMätetalKategori

Visar andelen aktiviteter (exempelvis projekt) som når
uppsatta mål för kostnader. Påvisar måluppfyllnad, men kan
även indikera att orimliga mål har fastställts.

Aktiviteter som klarar kostnadsmål
[%]3

Visar andelen produkter som når uppsatta mål för
kostnader. Påvisar måluppfyllnad, men kan även indikera att
orimliga mål har fastställts.

Produkter som klarar kostnadsmål
[%]3

Genomsnittlig kostnad per produkt.Kostnad per produkt [SEK/produkt]4

Anger hur många kronor som spenderas per medarbetare i 
form av löner och förmåner under aktuell tidsperiod.

Löner och förmåner
[SEK/medarbetare]5

Den sammanlagda kostnaden för rekrytering, introduktion, 
utbildning, inskolning och avvecklingskostnader för den som
avslutat sin anställning.

Kostnad per personalomsättning
[SEK]8

Kostnad som uppstår till följd av stillestånd i produktionen.Arbetskostnad till följd av downtime
[SEK/enhet]3

Procentuell reducering av kostnad för sålda produkter till 
följd av förbättringsaktiviteter.

Årliga besparingar till följd av
förbättringsarbete [%]2

Visar hur stor del av kostnaden för sålda produkter som
består av materialkostnader.

Materialkostnader i förhållande till 
kostnader för sålda produkter [%]2

Påvisar förhållandet mellan kostnad för arbetskraft och
kostnad av sålda produkter.

Kostnad för arbetskraft / sålda
produkter [%]2

Mängd produkter/material som är föråldrat, det vill säga inte
kommer att säljas/användas och därmed endast tar upp
plats i lager.

Föråldrat lager [SEK, tidsenhet eller
st.] 5

Visar hur många gånger per år som färdigvarulagret
omsätts. 

Omsättningshastighet färdigvarulager
[ggr/år]2

Visar hur många gånger per år som PIA omsätts. Omsättningshastighet produkter i 
arbete (PIA) [ggr/år]2

Genomsnittlig mängd PIA som befinner sig i flödet, uttryckt i 
tid (exempelvis dagar).

Produkter i arbete (PIA) [tidsenhet]2

Kostnad för korrigerande aktiviteter under aktuell tidsperiod. 
Påvisar vad företaget förlorar på att tillverka produkter med 
bristande kvalitet.

Korrigerande aktiviteter [SEK/enhet]3

Kostnader för garantiärenden under aktuell tidsperiod. 
Påvisar vad företaget förlorar på att tillverka produkter med 
dålig hållbarhet.

Garantiärenden [SEK/tidsenhet]3

Procentuell minskning av garantikostnader i förhållande till 
försäljning under de senaste tre åren.

Minskning av garantikostnader i 
förhållande till försäljning [%]2

Procentuell minskning av skrotning och omarbete i 
förhållande till försäljning under de senaste tre åren.

Minskning av skrotning och omarbete 
i förhållande till försäljning [%]2

Informerar om antalet rapporterade timmar per vecka och
medarbetare, fördelat på de olika projekt som medarbetaren
medverkar i.

Projektintjäning [%]11

Visar totalkostnaden per monterad komponent inom aktuell
avgränsning (exempelvis ytmonteringen).

Kostnad per placerad komponent
(Cost per placement, CPP) [SEK]11, 13

Jämför de faktiska test tiderna mot tillverkningskostnaden
för testfunktionen.

Test tillverkningskostnad [%]11

Beskriver utnyttjandegraden hos medarbetarna i flödet.Utnyttjandegrad direkt personal [%]11

Beskriver den betalning som avdelningen erhåller för att
täcka indirekta kostnader.

Produktionsintjäning [SEK]11

Ackumulerade kostnader per kostnadsställe/avdelning och
månad jämfört mot budget.

Omkostnadsuppföljning [SEK]11

Andel industrialiserade kretskort per kvartal som når målet
för uppsatt tillverkningskostnad.

Produktkostnad nya produkter [%]11

Beskriver procentuell reducering av tillverkningskostnad.Tillverkningskostnad (Value Add 

reduction) [%]11, 12, 13, 14

Kostnad av den kapitalbindning som finns i lager.Lagernivå [dagar]12, 13, 14

Faktiska kostnader jämfört med budgeterade kostnader.Uppfyllnad budget [%]12, 14

Förhållande mellan kostnad för värdeskapande- och icke
värdeskapande aktiviteter

Kostnad värdeskapande/icke
värdeskapande aktiviteter [%]10

Beskriver kostnader för kvalitetsbrister.Kvalitetsbristkostnad (Cost of poor 
quality, COPQ)[Index]14

Anm.BeskrivningMätetalKategori

K
o

st
n

ad



  BILAGA C  
 

 

3 (8) 

Anm.BeskrivningMätetalKategori

Kostnaden för att en nyanställd inte klarar att göra full 
produktion, utan måste inskolas.

Inskolningskostnad [SEK]8

Kostnad för lön, semester, sociala avgifter och eventuellt
vissa personalkringkostnader per arbetad timme
(alternativt per månad eller helårsarbetare).

Personalkostnad [SEK]8

Totala utbildningskostnader i förhållande till totala
personalkostnader. Visar på hur många procent av de 
totala personalkostnaderna som investeras i utbildning.

Utbildningskostnad i procent av totala
personalkostnader [%]8

Företagets kostnad för korttidssjukfrånvaro (upp till och
med 14 dagar, alternativt annan tidsperiod). Oftast
inkluderas lön, semester, sociala avgifter och eventuellt
personalkringkostnader.

Korttidssjukfrånvarokostnad (per dag
eller totalt) [SEK]8

Företagets kostnad för korttidssjukfrånvaro (upp till och
med 14 dagar, alternativt annan tidsperiod). Oftast
inkluderas lön, semester, sociala avgifter och eventuellt
personalkringkostnader.

Långtidssjukfrånvarokostnad (per 
dag eller totalt) [SEK] 8

Visar personalkostnader i procent av produkternas
förädlingsvärde.

Personalkostnader i relation till 
förädlingsvärdet [%]9

Visar andelen avskrivningar i förhållande till 
nettoomsättningen.

Avskrivningar i relation till 
omsättningen [%]9

Visar andelen lokalkostnader i förhållande till 
nettoomsättningen

Lokalkostnader i relation till 
omsättningen [%]9

Andel produkter som tillverkas i mindre batchstorlekar än X 
st.

Batchstorlek mindre än X st [%]5

Andel av utrustning som kan programmeras offline.Programmerad utrustning [%]5

Andel av utrustningen i produktionen som kan användas
för tillverkning av minst två produkter.

Utrustningens produktflexibilitet[%]5

Andel av utrustningen i produktionen som praktiskt möjligt
kan ställas om på mindre än X minuter.

Utrustnings möjliga ställtid [%]5

Andel av medarbetarna som har utfört mer än en 
arbetsuppgift i produktionen under aktuell tidsperiod
(exempelvis månad).

Medarbetarnas faktiska mångfald
[%]5

Andel av medarbetarna som kan utföra minst två
arbetsuppgifter.

Medarbetarnas mångfald [%]5, 13

Visar på hur bra företaget är på att hantera hastiga
designförändringar med avseende på tid.

Designförändringar [tidsenhet]3

Visar hur mycket order varierar med avseende på
produktmix under aktuell tidsperiod.

Ordervariation produktmix [antal
produkttyper/tidsenhet]3

Visar hur mycket orderstorlekarna varierar under aktuell
tidsperiod.

Ordervariation volym [%]3

Andel av kostnader för medarbetarna som budgeteras för
utbildning.

Kostnader budgeterade för utbildning
[%]2

Produktionsmedarbetarnas genomsnittliga antal timmar av
praktisk utbildning per år.

Produktionsmedarbetarnas praktiska
utbildning [h/tidsenhet]2

Produktionsmedarbetarnas genomsnittliga antal timmar av
teoretisk utbildning per år.

Produktionsmedarbetarnas teoretiska
utbildning [h/tidsenhet]2

Visar produktionens kapacitetsutnyttjande. Den totala
produktionen under aktuell tidsperiod i förhållande till 
maximal produktionskapacitet.

Kapacitetsutnyttjande [%]2

Procentuell minskning av batchstorlek under aktuell
tidsperiod.

Minskning av batchstorlek [%]2

Reaktionstid för uppgradering av utrustning och nya
program.

Reaktionstid utrustning och program 
[tidsenhet]3

Andelen medarbetare inom produktionen som är IPC-
certifierade, det vill säga har blivit godkända vid företagets
lödningsutbildning.

Andel IPC-certifierade [%]11

Den tid som tillverkningsprocessen står till på grund av
omställningar.

Ställtid [tidsenhet]11

Tid från att en produkt förändras eller byts ut tills att ny
variant har implementerats i produktionen, det vill säga
den första förändrade produkten har levererats.

Ledtid produktsubstitution [dagar]12

Anm.BeskrivningMätetalKategori

Anm.BeskrivningMätetalKategori

Kostnaden för att en nyanställd inte klarar att göra full 
produktion, utan måste inskolas.

Inskolningskostnad [SEK]8

Kostnad för lön, semester, sociala avgifter och eventuellt
vissa personalkringkostnader per arbetad timme
(alternativt per månad eller helårsarbetare).

Personalkostnad [SEK]8

Totala utbildningskostnader i förhållande till totala
personalkostnader. Visar på hur många procent av de 
totala personalkostnaderna som investeras i utbildning.

Utbildningskostnad i procent av totala
personalkostnader [%]8

Företagets kostnad för korttidssjukfrånvaro (upp till och
med 14 dagar, alternativt annan tidsperiod). Oftast
inkluderas lön, semester, sociala avgifter och eventuellt
personalkringkostnader.

Korttidssjukfrånvarokostnad (per dag
eller totalt) [SEK]8

Företagets kostnad för korttidssjukfrånvaro (upp till och
med 14 dagar, alternativt annan tidsperiod). Oftast
inkluderas lön, semester, sociala avgifter och eventuellt
personalkringkostnader.

Långtidssjukfrånvarokostnad (per 
dag eller totalt) [SEK] 8

Visar personalkostnader i procent av produkternas
förädlingsvärde.

Personalkostnader i relation till 
förädlingsvärdet [%]9

Visar andelen avskrivningar i förhållande till 
nettoomsättningen.

Avskrivningar i relation till 
omsättningen [%]9

Visar andelen lokalkostnader i förhållande till 
nettoomsättningen

Lokalkostnader i relation till 
omsättningen [%]9

Andel produkter som tillverkas i mindre batchstorlekar än X 
st.

Batchstorlek mindre än X st [%]5

Andel av utrustning som kan programmeras offline.Programmerad utrustning [%]5

Andel av utrustningen i produktionen som kan användas
för tillverkning av minst två produkter.

Utrustningens produktflexibilitet[%]5

Andel av utrustningen i produktionen som praktiskt möjligt
kan ställas om på mindre än X minuter.

Utrustnings möjliga ställtid [%]5

Andel av medarbetarna som har utfört mer än en 
arbetsuppgift i produktionen under aktuell tidsperiod
(exempelvis månad).

Medarbetarnas faktiska mångfald
[%]5

Andel av medarbetarna som kan utföra minst två
arbetsuppgifter.

Medarbetarnas mångfald [%]5, 13

Visar på hur bra företaget är på att hantera hastiga
designförändringar med avseende på tid.

Designförändringar [tidsenhet]3

Visar hur mycket order varierar med avseende på
produktmix under aktuell tidsperiod.

Ordervariation produktmix [antal
produkttyper/tidsenhet]3

Visar hur mycket orderstorlekarna varierar under aktuell
tidsperiod.

Ordervariation volym [%]3

Andel av kostnader för medarbetarna som budgeteras för
utbildning.

Kostnader budgeterade för utbildning
[%]2

Produktionsmedarbetarnas genomsnittliga antal timmar av
praktisk utbildning per år.

Produktionsmedarbetarnas praktiska
utbildning [h/tidsenhet]2

Produktionsmedarbetarnas genomsnittliga antal timmar av
teoretisk utbildning per år.

Produktionsmedarbetarnas teoretiska
utbildning [h/tidsenhet]2

Visar produktionens kapacitetsutnyttjande. Den totala
produktionen under aktuell tidsperiod i förhållande till 
maximal produktionskapacitet.

Kapacitetsutnyttjande [%]2

Procentuell minskning av batchstorlek under aktuell
tidsperiod.

Minskning av batchstorlek [%]2

Reaktionstid för uppgradering av utrustning och nya
program.

Reaktionstid utrustning och program 
[tidsenhet]3

Andelen medarbetare inom produktionen som är IPC-
certifierade, det vill säga har blivit godkända vid företagets
lödningsutbildning.

Andel IPC-certifierade [%]11

Den tid som tillverkningsprocessen står till på grund av
omställningar.

Ställtid [tidsenhet]11

Tid från att en produkt förändras eller byts ut tills att ny
variant har implementerats i produktionen, det vill säga
den första förändrade produkten har levererats.

Ledtid produktsubstitution [dagar]12

Anm.BeskrivningMätetalKategori
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Anm.BeskrivningMätetalKategori

Beskriver hur nöjda verksamhetens kunder är med dess
produkter/tjänster.

Kundnöjdhet (Customer Satisfaction 
Index, CSI) [%]12

Visar andelen produkter vars saldo täcker det aktuella
kundbehovet en vecka framåt i tiden.

Servicegrad modul [%]11, 14

Beskriver andel uppfyllda punkter i alla projekt, i 
förhållande till totalt antal punkter i projekten, där
introduktion av nya produkter samt förändring av
existerande produkter inkluderas.

Försörjningsförmåga [%]11

Beskriver andel prototyporder, av totalt antal
prototyporder, som levereras till kund i rätt tid.

Leveransprecision prototyper [%]11, 12

Beskriver andel order, av totalt antal order, som levereras
till kund i rätt tid.

Leveransprecision [%]2, 12, 13, 14

Andel skift under det senaste året som producerade
enligt uppsatt takttid.

Produktionsskiftens förmåga att
producera enligt takttid [%]2

Andel kundorder där någon form av misstag sker i 
förhållande till totalt antal kundorder.

Grad av misstag till kund [%]3

Maskinernas genomsnittliga tillgänglighet i förhållande till 
schemalagd drift.

Maskintillgänglighet [%]2

Genomsnittlig tid som mängden produkter i 
färdigvarulager täcker med avseende på efterfrågat
behov.

Täcktid i färdigvarulager [tidsenhet]2

Andel försenade order som levereras senare än reviderat
leveransdatum.

Missade förseningsdatum [%]1

Andel av prioriterade order genom produktionsprocessen
som levereras i rätt tid. 

Leveransprecision för prioriterade
order [%]3

Andel av leveranser till kund som överensstämmer med 
avseende på tid, kvantitet och speciella önskemål.

Problemfria leveranser [%]3

Den administrativa vänte- och handläggningstid, som
genereras i samband med en viss aktivitet, för varje
enskilt ärende.

Vänte- och handläggningstid per 
ärende [tidsenhet]10

Andel av order som färdigställts enligt produktionsplan. Förmåga att följa planering [%]5

Produktivitet med avseende på antal prestationer per 
tidsenhet eller tidsenhet per prestation.

Produktivitet [prestationer/tidsenhet
eller produktionstid/prestation]8

Andel tid, av totalt tid i produktens värdeflöde, som
innefattar värdehöjande aktiviteter.

Värdehöjande tid i relation till total tid
[%]5

Det totala avstånd, från råvarulager till färdigvarulager, 
som en produkt förflyttas genom hela flödet.

Internt avstånd genom hela flödet
[m]5

Antal timmar av väntan som resultat av maskinhaveri.Väntan på grund av haveri
[h/tidsenhet]3

Beskriver en enskild produkts tid i produktion, både
värdehöjade och icke värdehöjande tid.

Cykeltid i produktion [tidsenhet]3

Tid i TTC-flödet från att order öppnas i affärssystemet tills 
att samma order stängs i affärssystemet.

Genomloppstid TTC (Time To 
Customer) [tidsenhet]11

Tid i TTM-flödet från att order öppnas i affärssystemet
tills att samma order stängs i affärssystemet.

Genomloppstid TTM (Time To 
Market) [tidsenhet]11

Tid från att order erhålls till dess att samma order 
levereras till kund.

Ledtid [tidsenhet]2

Beskriver den produktionstakt som krävs med avseende
på efterfrågad volym eller den produktionstakt som
åstadkoms i produktionsprocessen. 

Takttid [st./h]2, 13

Tid för leverans till kund.Leveranstid [tidsenhet]8

Beskriver den tid som krävs för att industrialisera en 
produkt.

Tid för industrialisering [tidsenhet]1

Tid från att prototyporder kan påbörja hantering till dess
att samma order är kunden tillhanda.

Standardledtid prototyp [%]11, 13, 14

Beskriver förhållandet mellan förbrukad tid i ett visst
projekt och planerad tid för samma projekt. 

Uppfyllnad av planerad
tidsförbrukning i projekt [%]11

Procentuell förändring av aktuella test tider i förhållande
mot tidigare test tider (under ett visst tidsintervall).

Reducerade testtider [%]11

Anm.BeskrivningMätetalKategori

Anm.BeskrivningMätetalKategori

Beskriver hur nöjda verksamhetens kunder är med dess
produkter/tjänster.

Kundnöjdhet (Customer Satisfaction 
Index, CSI) [%]12

Visar andelen produkter vars saldo täcker det aktuella
kundbehovet en vecka framåt i tiden.

Servicegrad modul [%]11, 14

Beskriver andel uppfyllda punkter i alla projekt, i 
förhållande till totalt antal punkter i projekten, där
introduktion av nya produkter samt förändring av
existerande produkter inkluderas.

Försörjningsförmåga [%]11

Beskriver andel prototyporder, av totalt antal
prototyporder, som levereras till kund i rätt tid.

Leveransprecision prototyper [%]11, 12

Beskriver andel order, av totalt antal order, som levereras
till kund i rätt tid.

Leveransprecision [%]2, 12, 13, 14

Andel skift under det senaste året som producerade
enligt uppsatt takttid.

Produktionsskiftens förmåga att
producera enligt takttid [%]2

Andel kundorder där någon form av misstag sker i 
förhållande till totalt antal kundorder.

Grad av misstag till kund [%]3

Maskinernas genomsnittliga tillgänglighet i förhållande till 
schemalagd drift.

Maskintillgänglighet [%]2

Genomsnittlig tid som mängden produkter i 
färdigvarulager täcker med avseende på efterfrågat
behov.

Täcktid i färdigvarulager [tidsenhet]2

Andel försenade order som levereras senare än reviderat
leveransdatum.

Missade förseningsdatum [%]1

Andel av prioriterade order genom produktionsprocessen
som levereras i rätt tid. 

Leveransprecision för prioriterade
order [%]3

Andel av leveranser till kund som överensstämmer med 
avseende på tid, kvantitet och speciella önskemål.

Problemfria leveranser [%]3

Den administrativa vänte- och handläggningstid, som
genereras i samband med en viss aktivitet, för varje
enskilt ärende.

Vänte- och handläggningstid per 
ärende [tidsenhet]10

Andel av order som färdigställts enligt produktionsplan. Förmåga att följa planering [%]5

Produktivitet med avseende på antal prestationer per 
tidsenhet eller tidsenhet per prestation.

Produktivitet [prestationer/tidsenhet
eller produktionstid/prestation]8

Andel tid, av totalt tid i produktens värdeflöde, som
innefattar värdehöjande aktiviteter.

Värdehöjande tid i relation till total tid
[%]5

Det totala avstånd, från råvarulager till färdigvarulager, 
som en produkt förflyttas genom hela flödet.

Internt avstånd genom hela flödet
[m]5

Antal timmar av väntan som resultat av maskinhaveri.Väntan på grund av haveri
[h/tidsenhet]3

Beskriver en enskild produkts tid i produktion, både
värdehöjade och icke värdehöjande tid.

Cykeltid i produktion [tidsenhet]3

Tid i TTC-flödet från att order öppnas i affärssystemet tills 
att samma order stängs i affärssystemet.

Genomloppstid TTC (Time To 
Customer) [tidsenhet]11

Tid i TTM-flödet från att order öppnas i affärssystemet
tills att samma order stängs i affärssystemet.

Genomloppstid TTM (Time To 
Market) [tidsenhet]11

Tid från att order erhålls till dess att samma order 
levereras till kund.

Ledtid [tidsenhet]2

Beskriver den produktionstakt som krävs med avseende
på efterfrågad volym eller den produktionstakt som
åstadkoms i produktionsprocessen. 

Takttid [st./h]2, 13

Tid för leverans till kund.Leveranstid [tidsenhet]8

Beskriver den tid som krävs för att industrialisera en 
produkt.

Tid för industrialisering [tidsenhet]1

Tid från att prototyporder kan påbörja hantering till dess
att samma order är kunden tillhanda.

Standardledtid prototyp [%]11, 13, 14

Beskriver förhållandet mellan förbrukad tid i ett visst
projekt och planerad tid för samma projekt. 

Uppfyllnad av planerad
tidsförbrukning i projekt [%]11

Procentuell förändring av aktuella test tider i förhållande
mot tidigare test tider (under ett visst tidsintervall).

Reducerade testtider [%]11

Anm.BeskrivningMätetalKategori
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Beskriver nya produkters omsättning i förhållande till 
samtliga produkters omsättning.

Innovationsgrad [%]8

Investeringar i materiella anläggningstillgångar i relation 
till nettoomsättningen.

Investeringsintensitet
anläggningstillgångar [%]9

Skillnaden mellan årets och föregående års
förädlingsvärde per anställd i procent av föregående års
förädlingsvärde per anställd.

Förändring av förädlingsvärde per 
anställd [%]9

Beskriver skillnaden mellan årets och föregående års
förädlingsvärde i procent av föregående års
förädlingsvärde.

Förändring av förädlingsvärde [%]9

Skillnaden mellan årets och föregående års
genomsnittligt antal anställda i procent av föregående års
genomsnittligt antal anställda.

Förändring av antalet anställda [%]9

Skillnaden mellan årets och föregående års eget kapital i 
procent av föregående års eget kapital.

Förändring av eget kapital [%]9

Skillnaden mellan årets och föregående års
balansomslutning i procent av föregående års
balansomslutning.

Förändring av totalt kapital [%]9

Skillnaden mellan årets och föregående års
nettoomsättning i procent av föregående års
nettoomsättning.

Förändring av omsättning [%]9

Beskriver hur stor volym som verksamheten och dess
konkurrenter kan dela på.

Marknadsstorlek [efterfrågad volym av
en produkt]8

Visar hur mycket som satsas på forskning och utveckling
i verksamheten.

Utvecklingsintensitet [%]8

Beskriver hur stor summa pengar som verksamheten
tillsätter för att bevaka dess omvärld och de krafter som
påverkar verksamheten.

Omvärldsbevakning (Business 
Intelligence, BI) [SEK]8

Påvisar långsiktig konkurrensförmåga med avseende på
resultat efter skatt och ägarnas avkastningskrav på dess
investerade kapital.

Aktieägarvärde (Economic Value 
Added, EVA) [SEK]8

Mäter innovationstakten respektive framgång i 
innovationsarbetet.

Innovationsgrad (patent) [antal
patentsökningar/år eller erhållna
patent/år]8

Investeringar av produktionsteknologi och utrustning i 
förhållande till försäljning under verksamhetsåret.

Investeringsintensitet
produktionsteknologi och utrustning [%]2

Antalet gånger per år som undersökningar av kundernas
tillfredställelse genomförs.

Kundundersökningsfrekvens [ggr/år]2

Beskriver antal nya patent som erhållits under de senaste
tre åren.

Nya patent [st.]1

Beskriver antal nya produkter som lanserats under de 
senaste tre åren.

Nya produkter [st.]1

Andel av total försäljning som genereras av nya
produkter.

Försäljning nya produkter [%]1

Andel produkter, av samtliga produkter, som skyddas av
patent.

Patentskyddade produkter [%]1

Andel av total försäljning som genereras av
patentskyddade produkter.

Försäljning patentskyddade produkter
[%]1

Beskriver verksamhetens andel volym av marknadens
totala volym.

Marknadsandelar [%]1

Beskriver framdrift och standardisering av
verksamhetens utveckling med syfte att öka dess
konkurrensförmåga.

Uppfyllnad verksamhetsutvecklingsplan
[%]11

Visar på förmågan att arbeta med 
industrialiseringsuppgifter.

Förbättring NPI [poäng]12

Anm.BeskrivningMätetalKategori

Beskriver nya produkters omsättning i förhållande till 
samtliga produkters omsättning.

Innovationsgrad [%]8

Investeringar i materiella anläggningstillgångar i relation 
till nettoomsättningen.

Investeringsintensitet
anläggningstillgångar [%]9

Skillnaden mellan årets och föregående års
förädlingsvärde per anställd i procent av föregående års
förädlingsvärde per anställd.

Förändring av förädlingsvärde per 
anställd [%]9

Beskriver skillnaden mellan årets och föregående års
förädlingsvärde i procent av föregående års
förädlingsvärde.

Förändring av förädlingsvärde [%]9

Skillnaden mellan årets och föregående års
genomsnittligt antal anställda i procent av föregående års
genomsnittligt antal anställda.

Förändring av antalet anställda [%]9

Skillnaden mellan årets och föregående års eget kapital i 
procent av föregående års eget kapital.

Förändring av eget kapital [%]9

Skillnaden mellan årets och föregående års
balansomslutning i procent av föregående års
balansomslutning.

Förändring av totalt kapital [%]9

Skillnaden mellan årets och föregående års
nettoomsättning i procent av föregående års
nettoomsättning.

Förändring av omsättning [%]9

Beskriver hur stor volym som verksamheten och dess
konkurrenter kan dela på.

Marknadsstorlek [efterfrågad volym av
en produkt]8

Visar hur mycket som satsas på forskning och utveckling
i verksamheten.

Utvecklingsintensitet [%]8

Beskriver hur stor summa pengar som verksamheten
tillsätter för att bevaka dess omvärld och de krafter som
påverkar verksamheten.

Omvärldsbevakning (Business 
Intelligence, BI) [SEK]8

Påvisar långsiktig konkurrensförmåga med avseende på
resultat efter skatt och ägarnas avkastningskrav på dess
investerade kapital.

Aktieägarvärde (Economic Value 
Added, EVA) [SEK]8

Mäter innovationstakten respektive framgång i 
innovationsarbetet.

Innovationsgrad (patent) [antal
patentsökningar/år eller erhållna
patent/år]8

Investeringar av produktionsteknologi och utrustning i 
förhållande till försäljning under verksamhetsåret.

Investeringsintensitet
produktionsteknologi och utrustning [%]2

Antalet gånger per år som undersökningar av kundernas
tillfredställelse genomförs.

Kundundersökningsfrekvens [ggr/år]2

Beskriver antal nya patent som erhållits under de senaste
tre åren.

Nya patent [st.]1

Beskriver antal nya produkter som lanserats under de 
senaste tre åren.

Nya produkter [st.]1

Andel av total försäljning som genereras av nya
produkter.

Försäljning nya produkter [%]1

Andel produkter, av samtliga produkter, som skyddas av
patent.

Patentskyddade produkter [%]1

Andel av total försäljning som genereras av
patentskyddade produkter.

Försäljning patentskyddade produkter
[%]1

Beskriver verksamhetens andel volym av marknadens
totala volym.

Marknadsandelar [%]1

Beskriver framdrift och standardisering av
verksamhetens utveckling med syfte att öka dess
konkurrensförmåga.

Uppfyllnad verksamhetsutvecklingsplan
[%]11

Visar på förmågan att arbeta med 
industrialiseringsuppgifter.

Förbättring NPI [poäng]12

Anm.BeskrivningMätetalKategori
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Den genomsnittliga tid krävts för att lösa samtliga
problem i direkt samband med produktion under den 
senaste månaden. 

Medeltid för problemlösning [tidsenhet]3

Andel av samtliga medarbetares totala tid som består av
korttidssjukskrivningar, vård av sjukt barn, etc. 
Korttidsfrånvaro räknas ofta upp till 14 dagar.

Korttidsfrånvarotid i procent av total tid
[%]8

Beskriver den tid, av total tid, som produktionsprocessen
är tillgänglig för produktion.

Andel up-time i produktion [%]3

Beskriver tiden, av total tid, som produktionsprocessen
inte är tillgänglig för produktion. 

Andel downtime i produktion [%]1

Andel prototyper som övergår till volymproduktion utan
problem i samband med beredning, design, etc.

Andel problemfria prototyper som går till 
volymproduktion [%]3

Genomsnittligt antal förändringar som vidtas under ett
NPI-projekt.

Antal förändringar i NPI-projekt [st.]5

Andel av samtliga medarbetares totala tid som består av
långtidssjukskrivningar, vård av sjukt barn, tjänstledigt
etc. Långtidsfrånvaro räknas ofta från 15 dagar.

Långtidsfrånvarotid i procent av total tid
[%]8

Intäkt i förhållande till kostnad.Vinstmarginal [%]7

Beskriver förhållandet mellan output och input av
pengaflödet gällande en viss volym, ett ekonomiskt
produktivitetsmått. 

Lönsamhet [%]6

Redogör för hur tid och utrustning har utnyttjats samt
vilken kvalitet de tillverkade produkterna har.

Effektivitet (Operating Asset 
Effectiveness, OAE2) [%]11

Antal konkreta förbättringar till följd av ständiga
förbättringar.

Ständiga förbättringar [st./år]11

Till vilken grad som arbetssättet 5S är uppfyllt. Vanligtvis
genom att kontrollera verksamheten mot en fastställd och
kommuniceras lista av aktiviteter.

Uppfyllnad 5S [%]11, 14

Visar grad av kompetensuppfyllnad för medarbetare med 
verifierade kompetenser.

Kompetensuppfyllnad [%]11

Påvisar medarbetarnas uppfattning om dess situation på
arbetsplatsen via enkätundersökning. 

Humankapitalindex / Empowerment

index / Stress (Human capital 
index/Empowerment index/Stress, 

HCI/EI/S) [index]11

Beskriver medarbetarnas kompetens, motivation, 
pålitlighet och initiativförmåga, auktoritet, 
samarbetsförmåga och processer samt operational 
excellence via enkätundersökning.

Humankapitalindex (Human capital 
index, HCI) [index]11, 12, 13, 14

Andel av datum i tidsplan enligt projektplan som i 
praktiken efterföljs.

Uppfyllnad av milstolpar i projekt (Mile 
Stone Fulfillment, MSF) [%]11

Beskriver verifieringsutrustningens tillförlitlighet i 
samband med kvalitetskontroller.

Antal falska fel i verifieringsprocesser
[DPU]11

Beskriver hur väl lagersaldo överensstämmer mellan
affärssystemet och faktiskt saldo i lager.

Saldonogrannhet [%]11

Andel service och underhåll som utförs i utsatt tid.Utförda service & underhåll i tid [%]11

Andel kalibreringar som utförs i utsatt tid. Utförda kalibreringar i tid [%]11

Antal stopp i produktion som ej planerats under en viss
tidsperiod.

Oplanerade stopp [st./tidsenhet]11

Enkätundersökning som påvisar medarbetarnas stöd från
dess ledare i verksamheten.

Empowerment index (EI) [index]12

Verksamhetens progress enligt plan gällande
implementering av produktionssystem.

Implementering av produktionssystem
[%]13 

Visar verksamhetens förmåga att hålla ordning och reda i 
verksamheten genom att en lista med 34 punkter gås
igenom.

Ordning och reda (Housekeeping) 
[enhet?]13

Ett mått på effektivitet som beskriver förluster i form av
tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet.

TAK (Tillgänglighet
Anläggningsutnyttjande Kvalitet) [%]13

Beskriver verksamhetens förmåga att kommunicera ut
dess strategi och därmed skapa förståelse och samsyn
hos verksamhetens medarbetare.

Andel av medarbetarna som kan återge
verksamhetens strategi i dess
huvuddrag [%]10

Genomsnittligt antal timmar per år som medarbetare i 
ledarskapspositioner deltar i relevanta utbildningar.

Ledarskapsutbildning [h/år]15

Anm.BeskrivningMätetalKategori

Den genomsnittliga tid krävts för att lösa samtliga
problem i direkt samband med produktion under den 
senaste månaden. 

Medeltid för problemlösning [tidsenhet]3

Andel av samtliga medarbetares totala tid som består av
korttidssjukskrivningar, vård av sjukt barn, etc. 
Korttidsfrånvaro räknas ofta upp till 14 dagar.

Korttidsfrånvarotid i procent av total tid
[%]8

Beskriver den tid, av total tid, som produktionsprocessen
är tillgänglig för produktion.

Andel up-time i produktion [%]3

Beskriver tiden, av total tid, som produktionsprocessen
inte är tillgänglig för produktion. 

Andel downtime i produktion [%]1

Andel prototyper som övergår till volymproduktion utan
problem i samband med beredning, design, etc.

Andel problemfria prototyper som går till 
volymproduktion [%]3

Genomsnittligt antal förändringar som vidtas under ett
NPI-projekt.

Antal förändringar i NPI-projekt [st.]5

Andel av samtliga medarbetares totala tid som består av
långtidssjukskrivningar, vård av sjukt barn, tjänstledigt
etc. Långtidsfrånvaro räknas ofta från 15 dagar.

Långtidsfrånvarotid i procent av total tid
[%]8

Intäkt i förhållande till kostnad.Vinstmarginal [%]7

Beskriver förhållandet mellan output och input av
pengaflödet gällande en viss volym, ett ekonomiskt
produktivitetsmått. 

Lönsamhet [%]6

Redogör för hur tid och utrustning har utnyttjats samt
vilken kvalitet de tillverkade produkterna har.

Effektivitet (Operating Asset 
Effectiveness, OAE2) [%]11

Antal konkreta förbättringar till följd av ständiga
förbättringar.

Ständiga förbättringar [st./år]11

Till vilken grad som arbetssättet 5S är uppfyllt. Vanligtvis
genom att kontrollera verksamheten mot en fastställd och
kommuniceras lista av aktiviteter.

Uppfyllnad 5S [%]11, 14

Visar grad av kompetensuppfyllnad för medarbetare med 
verifierade kompetenser.

Kompetensuppfyllnad [%]11

Påvisar medarbetarnas uppfattning om dess situation på
arbetsplatsen via enkätundersökning. 

Humankapitalindex / Empowerment

index / Stress (Human capital 
index/Empowerment index/Stress, 

HCI/EI/S) [index]11

Beskriver medarbetarnas kompetens, motivation, 
pålitlighet och initiativförmåga, auktoritet, 
samarbetsförmåga och processer samt operational 
excellence via enkätundersökning.

Humankapitalindex (Human capital 
index, HCI) [index]11, 12, 13, 14

Andel av datum i tidsplan enligt projektplan som i 
praktiken efterföljs.

Uppfyllnad av milstolpar i projekt (Mile 
Stone Fulfillment, MSF) [%]11

Beskriver verifieringsutrustningens tillförlitlighet i 
samband med kvalitetskontroller.

Antal falska fel i verifieringsprocesser
[DPU]11

Beskriver hur väl lagersaldo överensstämmer mellan
affärssystemet och faktiskt saldo i lager.

Saldonogrannhet [%]11

Andel service och underhåll som utförs i utsatt tid.Utförda service & underhåll i tid [%]11

Andel kalibreringar som utförs i utsatt tid. Utförda kalibreringar i tid [%]11

Antal stopp i produktion som ej planerats under en viss
tidsperiod.

Oplanerade stopp [st./tidsenhet]11

Enkätundersökning som påvisar medarbetarnas stöd från
dess ledare i verksamheten.

Empowerment index (EI) [index]12

Verksamhetens progress enligt plan gällande
implementering av produktionssystem.

Implementering av produktionssystem
[%]13 

Visar verksamhetens förmåga att hålla ordning och reda i 
verksamheten genom att en lista med 34 punkter gås
igenom.

Ordning och reda (Housekeeping) 
[enhet?]13

Ett mått på effektivitet som beskriver förluster i form av
tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet.

TAK (Tillgänglighet
Anläggningsutnyttjande Kvalitet) [%]13

Beskriver verksamhetens förmåga att kommunicera ut
dess strategi och därmed skapa förståelse och samsyn
hos verksamhetens medarbetare.

Andel av medarbetarna som kan återge
verksamhetens strategi i dess
huvuddrag [%]10

Genomsnittligt antal timmar per år som medarbetare i 
ledarskapspositioner deltar i relevanta utbildningar.

Ledarskapsutbildning [h/år]15

Anm.BeskrivningMätetalKategori
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Produktivitet med avseende på total output och input. 
Exempelvis totalt antal producerade enheter i förhållande
till förbrukad mängd kapital, arbetskraft, energi, material 
och övriga resurser.

Total produktivitet [%]6

Samtliga medarbetare inom verksamheten.Total mängd personal [st.]5

Antal medarbetare som inte arbetar direkt i 
produktionsflödet.

Mängd indirekt personal [st.]5

Antal förbättringsprojekt i förhållande till antal
medarbetare.

Antal förbättringsprojekt per 
medarbetare [st./medarbetare] 4

Andel av produkter som tillverkas med kanban eller annat
dragande produktionssystem.

Dragande produktionssystem [%]5

Beskriver förhållandet mellan antal medarbetare som inte
arbetar direkt i produktionsflödet och medarbetare som
arbetar direkt arbetar i produktionsflödet.

Indirekt/direkt personal [%]5

Antal medarbetare som arbetar direkt i produktionsflödet.Mängd direkt personal [st.]5

Produktivitet med avseende på adderat värde i 
förhållande till arbetskraft och kapital.

Total faktorproduktivitet [%]6

Andel utnyttjad tid vid flödets flaskhals i förhållande till 
möjlig tid att utnyttja vid flödets flaskhals. (OEE vid
flaskhals, Overall Equipment Efficiency)

Utnyttjandegrad vid flaskhals [%]4

Partiell produktivitet, exempelvis viss mängd producerad
volym per medarbetare.

Partiell produktivitet [st./medarbetare
eller st./arbetstimme]6, 13

Total mängd lager i råvarulager, PIA (produkter i arbete) 
och färdigvarulager i förhållande till genomsnittlig mängd
efterfrågad volym per dag.

Total lagernivå i förhållande till behov
[dagar] 4

Beskriver antal implementerade förbättringsprojekt under 
en given tidsperiod.

Antal färdigställda förbättringsprojekt
[st./tidsenhet]4

Mängd mellanlager i förhållande till planerad mängd
mellanlager.

Mängd mellanlager [%]4

Tillförd mängd värde till producerade produkter i 
förhållande till antal medarbetare.

Adderat värde per medarbetare
[SEK/medarbetare]3

En produkts skillnad i försäljningspris och kostnader. Produktmarginaler [SEK/produkt]3

Produktivitet i form av årlig försäljning per kvadratmeter.Produktivitet med avseende på yta
[SEK/m2] 2

Produktivitet i form av försäljning per medarbetare.Produktivitet med avseende på
medarbetare [SEK/medarbetare]2

Beskriver förluster i form av maskinernas
utnyttjandegrad, prestationsförmåga och kvalitetsutfall. 

Utnyttjandegrad (Overall Equipment 
Efficiency, OEE) [%]2

Andel av underhåll som beror av maskinhaveri eller
andra oväntade händelser.

Andel icke planerat underhåll [%]2

Andel av produktionsmedarbetarna som besökte kunders
anläggningar under det senaste året.

Andel produktionsmedarbetare som
besökt kunders anläggningar [%]2

Produktionsmedarbetarnas genomsnittliga antal arbetade
övertidstimmar per vecka.

Övertid produktionsmedarbetare [h/v]2

Beskriver antalet hierarkiska nivåer inom organisationen. Antal nivåer av ledarskap i 
organisationen [st.]2

Antal implementerade förbättringsförslag per 
medarbetare under det senaste året.

Implementerade förbättringsförslag per 
medarbetare [st.]2

Antal inlämnade förbättringsförslag per medarbetare
under det senaste året.

Inlämnade förbättringsförslag per 
medarbetare [st.]2, 13

Antal åtgärdsprogram i samband med kaizen under det
senaste året.

Åtgärdsprogram till följd av ständiga
förbättringar [st.]2

Antal skift som praktiseras inom verksamheten.Antal skift [st.]2

Beskriver hur ofta/sällan verksamhetens medarbetare
omsätts.

Omsättningshastighet på anställda
[ggr/år]1

Anm.BeskrivningMätetalKategori
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Bilaga D Nuvarande KPI:er 
Denna bilaga innehåller en beskrivning av de 22 övergripande mätetal som i dagsläget används på 
Modulproduktion & Teknik. Informationen har tillhandahållits genom Intranet Ericsson och diskussioner med 
flertalet medarbetare. 

Effektivitet (Operating Asset Effectiveness 2) 

Effektivitetstalet OAE2 (Operating Asset Effectiveness) beskriver hur tid och utrustning har utnyttjats 
samt vilken kvalitet de tillverkade produkterna har. Figur D.1 ger en beskrivning av hur mätetalet 
beräknas. 
 

Faktisk producerande tid

Total schemalagd tid

Uppnådd produktionstakt

Maximal produktionstakt 

% accepterat

100 %

x

x

x

x

OAE 2 =

Tillgänglig 
tid för 

produktion.

Summan av klassificerad 
tid som "grön" i Monitor, 

det vill säga faktisk tid för 
produktion

Maximala antalet 
komponenter per timme 

som maskinerna kan 
leverera 

Monteringsmaskinernas kapacitet 
(antal komponenter per timme 

som kan placeras med nuvarande 
nivå av optimering).

Andel godkända 
produkter, med 
avseende på

kvalitet (Yield)

UtnyttjandefUtnyttjandeföörlustrlust GenomstrGenomströömningsfmningsföörlustrlust KvalitetsfKvalitetsföörlustrlust

 
 
Figur D.1. Beskrivning av ingående faktorer i OAE2. Efter Ericsson AB, 2006b. 
 
OAE2 mäts dagligen och resultaten redovisas separat för de olika skiften. Rapportering av 
resultaten sker veckovis. 

Försörjningsförmåga (Supply ability) 

Försörjningsförmåga (Supply ability) ska mätas i alla projekt inom PIM (Product Introduction 
Management) plattformar, där introduktion av nya produkter samt förändring av existerande 
produkter inkluderas. Mätetalet beräknas enligt ekvation D.1. 
 

amätningarn i sinkluderat har som punkter antal Totalt

projekt påverkade i punkteruppfyllda  Antal
 ability Supply =  (D.1) 

 
Varje månad undersöks hur väl målet för detta mätetal har uppfyllts, baserat på de projekt som har 
genomförts sedan den föregående sammanställningen. 
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Humankapitalindex (Human Capital Index, HCI) 

Humankapitalindex (Human Capital Index, HCI) mäts med hjälp av en enkätundersökning, kallad 
Dialogmätning. Denna enkät, som sänds ut till samtliga medarbetare en gång per år, täcker upp 
följande områden; kompetens, motivation, pålitlighet och initiativförmåga, auktoritet, 
samarbetsförmåga och processer samt operational excellence. HCI mäts centralt av Ericsson AB. 

Humankapitalindex / Empowerment index / Stress (HCI / EI / S) 

Mätetalet Humankapital/Empowerment index/Stress (HCI/EI/S) är Modulproduktion & Tekniks 
egna HCI-mätning. Detta mäts månadsvis då ett antal frågor skickas ut till samtliga medarbetare. 
Detta frågeformulär är en reducerad version av den årliga Dialogmätningen, där frågor relaterade 
till mätetalet har valts ut. 

Kompetensuppfyllnad 

Detta mätetal visar grad av kompetensuppfyllnad för medarbetare med verifierade kompetenser 
(ver. komp.) i Fallera, ett system som används för att kartlägga medarbetarnas kompetens. 
Mätningar utförs en gång per månad och rapportering av resultatet sker månadsvis. Ekvation D.2 
nedan visar hur mätetalet beräknas. 
 

[ ]
.komp  ver.antal Tot

komp.  ver.ouppfyllda Antalkomp.  ver.antal Tot
% ppfyllnadKompetensu

∑

−
=  (D.2) 

Kostnad per placerad komponent (Cost Per Placement, CPP)  

CPP (Cost Per Placement) visar totalkostnaden för TTC per monterad komponent i ytmonteringen 
och kompletteringen. Kostnadsbasen utgörs av den totala kostnaden för Modulproduktion & 
Teknik tillsammans med avdelningens del av totalkostnaden för de sju organisatoriska enheter (cost 
center) som tillhör både Modulproduktion & Teknik och Nodproduktion & Teknik. Formel för 
beräkning av mätetalet återfinns nedan i ekvation D.3.  
 

[ ]
rkomponente Antal

)stalFördelning(KostnadTTC Andel
SEK CPP Kompl.Ytmont.Enhet,EnhetKompl.Ytmont. ∑ ++

××
=  (D.3) 

 
Mätningar av CPP genomförs och rapporteras månadsvis.  

Leveransprecision prototyper 

Detta mätetal visar antalet prototyporder som levereras i tid till kund, jämfört med antal order som 
är planerade att levereras inom samma tidsperiod, se ekvation D.4. Leveransprecisionen mäts på 
det först bekräftade leveransdatumet som ges till kunden. Mätningar genomförs för varje 
prototyporder som levereras och resultatet av mätningarna redovisas veckovis. 
 

[ ] 100
N

n
%ecisionLeveranspr ×=  (D.4) 

n = antal order levererade i tid 
N = totalt antal order som planeras att levereras inom aktuell period. 
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Omkostnadsuppföljning 

Omkostnadsuppföljningen visar ackumulerade kostnader per månad jämfört mot budget. 
Mätningar görs på olika nivåer, dels för varje enskilt kostnadsställe (cost center) men även 
sammantaget för hela avdelningen Modulproduktion & Teknik. Omkostnadsuppföljning mäts en 
gång i månaden, lika ofta som rapportering av mätetalet inträffar. 

Produktionsintjäning 

Produktionsintjäning beskriver den betalning som avdelningen erhåller för att täcka sina indirekta 
kostnader (omkostnader). Avdelningen Modulproduktion & Teknik är inte en vinstdrivande 
verksamhet utan ska prestera ett nollresultat, det vill säga Differens Egen Organisation (DEO) ska 
vara noll (se ekvation D.5). Således motsvarar produktionsintjäningen, som tilldelas avdelningen 
från Ericsson AB centralt, verksamhetens indirekta kostnader. 
 

rOmkostnade - sintjäningProduktion  on)Organisati Egen (Differens DEO =  (D.5) 

Produktkostnad nya produkter 

Produktkostnad nya produkter beskriver andelen industrialiserade kretskort per kvartal som når 
målet för uppsatt tillverkningskostnad (TK). Definierat mål för TK inom ett projekt jämförs med 
aktuell TK vid PRA (product release approved)-sättande. Mätningar utförs för varje projekt och 
resultatet redovisas månadsvis. 

Produktkostnadseffektivitet 

Produktkostnadseffektiviteten visar hur avdelningen presterar med avseende på att reducera 
produktkostnader. Beräkning av mätetalet sker enligt ekvation D.6 och D.7.  
 

[ ]
Baseline

BaselineFaktisk

VA

VAVA
%tivitettnadseffekProduktkos

−
=  (D.6) 

 
[ ] [ ] FaktiskVA% tivitettnadseffekProduktkosMSEK tivitettnadseffekProduktkos ×=  (D.7) 

 

FaktiskVA  = Faktisk kostnad. Baseras på producerande tid, omarbete, kasseringar samt 

kundklagomål med fasta timtaxor. 

BaselineVA  =  Utgångspunkt vid årets början. 

 
Baseline och faktisk kostnad mäts med hjälp av Katrineholms Product Cost Matrix (PCM), en matris 
innehållande flera variabler som inverkar på kostnaden. Såväl mätning som rapportering av 
mätetalet sker månadsvis. 

Projektintjäning 

Projektintjäning informerar om antalet rapporterade timmar per vecka och medarbetare, fördelat 
på de olika projekt som medarbetaren medverkar i. Inrapportering sker löpande till SAP, ett 
affärssystem som Ericsson AB Katrineholm delvis använder sig av. Redovisning av mätetalet 
inträffar veckovis. 
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RT Yield 

Rolled Through Yield (RT Yield) omfattar samtliga kretskort som produceras i TTC-linan och 
beräknas genom att multiplicera kvalitetsutfallet (Yield) från varje verifieringssteg, se ekvationerna 
D.8 och D.9. 
 

ngSlutavsyniTestingKomplettergYtmonterin YieldYieldYieldYield   YieldRT ×××=  (D.8) 

 

kretskort eproducerad antal Totalt

kretskortfelfria  Antal
Yield =  (D.9) 

 
Mätningar utförs vid varje verifieringssteg i produktionsflödet och påträffade fel förs in i systemet 
Quality System for Production (QSP). Informationen sammanställs och presenteras veckovis. 

Servicegrad modul (Service level modul) 

Servicegraden visar andelen produkter vars saldo täcker det aktuella behovet en vecka framåt i 
tiden. Mätningar utförs och redovisas veckovis. 

Standardledtid prototyper 

Standardledtid prototyper är tiden det tar för en prototyporder att färdigställas från det att ordern är 
frisläppt och accepterad, alternativt när tillräcklig dokumentation för mönsterkort är tillgänglig, tills 
att ordern är levererad till överenskommen lokalisering. Mätetalet redovisas som ett genomsnitt av 
alla order som nått PC13 under veckan.  Ledtiden mäts för varje order och den genomsnittliga 
standardledtiden sammanställs veckovis.  

Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar mäts genom att registrera antal inlämnade förbättringsförslag under en viss 
tidsperiod från olika förbättringsgrupper. Då dessa förslag adderas fås totala antalet förbättringar för 
Ericsson AB Katineholm. Resultaten från mätningarna rapporteras månadsvis. 

Teststabilitet 

Teststabiliteten beskriver hur pålitlig, stabil, avdelningens testfunktion är. För att beräkna 
teststabiliteten subtraheras kvalitetsutfallet hämtat ur QSP från kvalitetsutfallet som har registrerats i 
TESTNET, se ekvation D.10. TESTNET är ett system som registrerar fel vid funktionstest. 
 

[ ] QSPTESTNET YieldYield%  YielditetTeststabil −=  (D.10) 

 
Mätning och rapportering av teststabilitetet sker veckovis. 

Tillverkningsorder-ledtid TTC 

Tillverkningsorder-ledtid TTC beskriver tid i timmar från det att en tillverkningsorder öppnas PF 
1 (Produktionsförråd 1) till att VF 3 (Färdigvarulager) stänger order. Utfallet hämtas från monitor 
och länkas till ett excelark. Ledtiden mäts för de order som tillverkas i TTC-linan och 
informationen rapporteras veckovis. 
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Tillverkningsorder-ledtid TTM 

Tillverkningsorder-ledtid TTM mäter tid i timmar som passerar från det att en tillverkningsorder 
öppnas i C:M till dess att den stängs i samma system. Utfallet redovisas som ett genomsnitt av de 
order som har avslutats innevarande vecka.  Ledtiden mäts för de order som tillverkas i TTM-linan 
och informationen rapporteras veckovis. 

Uppfyllnad 5S 

Detta mätetal ger signaler om hur väl medarbetarna uppfyller 5S; sortera, systematisera, städa, se till 
samt standardisera. Vid utvärdering följs dokumentet ”Checklist 5S/Housekeeping för 
admin/kontor-modul – modul”. Checklistan gås igenom och bedömer samtliga medarbetares 
prestation med avseende på 5S. Resultat redovisas som en procentsats, baserad på antal fel. 
Inspektioner genomförs en gång per vecka, alternativt varannan vecka. 

Uppfyllnad verksamhetsutvecklingsplan 

Uppfyllnad verksamhetsutvecklingsplan är ett mätetal som Modulproduktion & Teknik hade 
intentioner att mäta. Till följd av byråkrati kunde dock ingen definition fastställas, varför mätetalet 
inte används i dagsläget. 

Utnyttjandegrad direkt personal 

Detta mätetal syftar till att mäta utnyttjandegraden på direkt personal, det vill säga medarbetare 
som arbetar i produktionsflödet och tillför produkterna värde. Dessvärre var det väldigt svårt att 
följa upp detta mätetal, vilket har resulterat i att det inte används i dagsläget. 
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Bilaga E Tillämpning av produktivitetsmodellen 
Denna bilaga visar utseendet på tabell I, III, IV, V och VI efter att examensarbetarna utfört steg 1 
till 3 i den framtagna produktivitetsmodellen. 

Steg 1 
Tabell E:1. Utseende på tabell I efter att steg 1 har genomförts. 
 

Tabell I - Huvudtabell

Högpresterande kultur

Ständigt förbättra 
processernas effektivitet 
och produktivitetGenerella interna processer

Snabba och flexibla
produktintroduktioner

Framtida tillväxt

Förbättra
leveransprecisionen

Leverans

Reducera kundorderledtiderTid

Öka volym- och
variantflexibiliteten

Flexibilitet

Förbättra
kostnadseffektiviteten

Kostnad

Reducera variationerKvalitet

Valda KPI:erLämpliga KPI:erFramgångsfaktorerKonkurrensfördelar

Vi producerar och industrialiserar moduler i en stabil volym- och variantflexibel tillverkningsprocess. Med kunden i fokus och 
ständiga förbättringar genererar vi hög kvalitet, korta ledtider samt enastående leveransförmåga i en effektiv och produktiv 
verksamhet.

Verksamhetens produktionsstrategi

Tabell I - Huvudtabell

Högpresterande kultur

Ständigt förbättra 
processernas effektivitet 
och produktivitetGenerella interna processer

Snabba och flexibla
produktintroduktioner

Framtida tillväxt

Förbättra
leveransprecisionen

Leverans

Reducera kundorderledtiderTid

Öka volym- och
variantflexibiliteten

Flexibilitet

Förbättra
kostnadseffektiviteten

Kostnad

Reducera variationerKvalitet

Valda KPI:erLämpliga KPI:erFramgångsfaktorerKonkurrensfördelar

Vi producerar och industrialiserar moduler i en stabil volym- och variantflexibel tillverkningsprocess. Med kunden i fokus och 
ständiga förbättringar genererar vi hög kvalitet, korta ledtider samt enastående leveransförmåga i en effektiv och produktiv 
verksamhet.

Verksamhetens produktionsstrategi
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Steg 2 
Tabell E:2. Utseende på tabell I efter att steg 2 har genomförts. 
 

Värdehöjande tid i relation till total tid

Cykeltid i produktion

Genomloppstid TTC

Genomloppstid TTM

LedtidLedtid

Takttid

Tid för industrialisering

Standardledtid prototyp

Reducera
kundorderledtider

Tid

Programmerad utrustning

Medarbetarnas mångfald

Designförändringar

Kapacitetsutnyttjande

Minskning av batchstorlek

StälltidStälltid

Ledtid produktsubstitution

Öka volym- och
variantflexibilitetenFlexibilitet

Arbetskostnad till följd av downtime

Omsättningshastighet färdigvarulager

Omsättningshastighet produkter i 
arbete (PIA)

Produkter i arbete (PIA)

Kostnad per placerad komponent (Cost 
per placement, CPP)

Tillverkningskostnad (Value Add 
reduction)

Tillverkningskostnad (Value Add 
reduction)

Lagernivå

Kostnad värdeskapande/icke
värdeskapande aktiviteter

Kvalitetsbristkostnad (Cost of poor 
quality, COPQ)

Förbättra
kostnadseffektiviteten

Kostnad

Defekter per miljoner möjligheter
(Defects Per Million Oppoturnities, 
DPMO)

Defekter per enhet (Defects Per 
Unit, DPU)

Defekter per enhet (Defects Per Unit, 
DPU)

Tillverka perfekt varje gång (First Time 
Through, FTT)

Medeltid mellan fel

Omarbetade produkter

Minskning av defekter

Förbättring i samband med 
kvalitetskontroller

Uppfyllnad kvalitet (Rolled Through 
Yield, RT Yield)

Kvalitetsutfall (Yield)

Kapabilitet (Cpk)

Reducera variationerKvalitet

Valda KPI:erLämpliga KPI:erFramgångsfaktorerKonkurrensfördelar

Vi producerar och industrialiserar moduler i en stabil volym- och variantflexibel tillverkningsprocess. Med kunden i fokus och ständiga
förbättringar genererar vi hög kvalitet, korta ledtider samt enastående leveransförmåga i en effektiv och produktiv verksamhet.

Verksamhetens produktionsstrategi

Tabell I - Huvudtabell

Värdehöjande tid i relation till total tid

Cykeltid i produktion

Genomloppstid TTC

Genomloppstid TTM

LedtidLedtid

Takttid

Tid för industrialisering

Standardledtid prototyp

Reducera
kundorderledtider

Tid

Programmerad utrustning

Medarbetarnas mångfald

Designförändringar

Kapacitetsutnyttjande

Minskning av batchstorlek

StälltidStälltid

Ledtid produktsubstitution

Öka volym- och
variantflexibilitetenFlexibilitet

Arbetskostnad till följd av downtime

Omsättningshastighet färdigvarulager

Omsättningshastighet produkter i 
arbete (PIA)

Produkter i arbete (PIA)

Kostnad per placerad komponent (Cost 
per placement, CPP)

Tillverkningskostnad (Value Add 
reduction)

Tillverkningskostnad (Value Add 
reduction)

Lagernivå

Kostnad värdeskapande/icke
värdeskapande aktiviteter

Kvalitetsbristkostnad (Cost of poor 
quality, COPQ)

Förbättra
kostnadseffektiviteten

Kostnad

Defekter per miljoner möjligheter
(Defects Per Million Oppoturnities, 
DPMO)

Defekter per enhet (Defects Per 
Unit, DPU)

Defekter per enhet (Defects Per Unit, 
DPU)

Tillverka perfekt varje gång (First Time 
Through, FTT)

Medeltid mellan fel

Omarbetade produkter

Minskning av defekter

Förbättring i samband med 
kvalitetskontroller

Uppfyllnad kvalitet (Rolled Through 
Yield, RT Yield)

Kvalitetsutfall (Yield)

Kapabilitet (Cpk)

Reducera variationerKvalitet

Valda KPI:erLämpliga KPI:erFramgångsfaktorerKonkurrensfördelar

Vi producerar och industrialiserar moduler i en stabil volym- och variantflexibel tillverkningsprocess. Med kunden i fokus och ständiga
förbättringar genererar vi hög kvalitet, korta ledtider samt enastående leveransförmåga i en effektiv och produktiv verksamhet.

Verksamhetens produktionsstrategi

Tabell I - Huvudtabell
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Antal förbättringsprojekt per 
medarbetare

Adderat värde per medarbetare

Andel produktionsmedarbetare som
besökt kunders anläggningar

Implementerade förbättringsförslag per 
medarbetare

Inlämnade förbättringsförslag per 
medarbetare

Omsättningshastighet på anställda

Verksamhetens kompetensVerksamhetens kompetens

Kompetensuppfyllnad

HCI ModulHumankapitalindex / Empowerment

index / Stress (Human capital 
index/Empowerment index/Stress, 

HCI/EI/S)

Humankapitalindex (Human capital 
index, HCI)

Empowerment index (EI)

Andel av medarbetarna som kan återge
verksamhetens strategi i dess
huvuddrag

Högpresterande
kultur

Partiell produktivitetPartiell produktivitet

Total faktorproduktivitet

Total produktivitet

Dragande produktionssystem

Utnyttjandegrad vid flaskhals

Antal färdigställda förbättringsprojekt

Produktivitet med avseende på yta

Produktivitet med avseende på
medarbetare

Utnyttjandegrad (Overall Equipment 
Efficiency, OEE)

Andel up-time i produktion

Andel downtime i produktion

Vinstmarginal

LönsamhetLönsamhet

Effektivitet (Operating Asset 

Effectiveness, OAE2)

Ständiga förbättringar

Uppfyllnad 5SUppfyllnad 5S

Oplanerade stopp

Ordning och reda (Housekeeping)

TAK (Tillgänglighet
Anläggningsutnyttjande Kvalitet)

TAK (Tillgänglighet
Anläggningsutnyttjande Kvalitet)

Ständigt förbättra
processernas
effektivitet och
produktivitet

Generella interna
processer

Innovationsgrad

Nya produkter

Förbättring NPIFörbättring NPI
Snabba och flexibla
produktintroduktioner

Framtida tillväxt

Förmåga att följa planering

Leveransprecision för prioriterade order

Maskintillgänglighet

Missade förseningsdatum

Produktionsskiftens förmåga att
producera enligt takttid

LeveransprecisionLeveransprecision

Leveransprecision prototyper

Förbättra
leveransprecisionen

Leverans

Antal förbättringsprojekt per 
medarbetare

Adderat värde per medarbetare

Andel produktionsmedarbetare som
besökt kunders anläggningar

Implementerade förbättringsförslag per 
medarbetare

Inlämnade förbättringsförslag per 
medarbetare

Omsättningshastighet på anställda

Verksamhetens kompetensVerksamhetens kompetens

Kompetensuppfyllnad

HCI ModulHumankapitalindex / Empowerment

index / Stress (Human capital 
index/Empowerment index/Stress, 

HCI/EI/S)

Humankapitalindex (Human capital 
index, HCI)

Empowerment index (EI)

Andel av medarbetarna som kan återge
verksamhetens strategi i dess
huvuddrag

Högpresterande
kultur

Partiell produktivitetPartiell produktivitet

Total faktorproduktivitet

Total produktivitet

Dragande produktionssystem

Utnyttjandegrad vid flaskhals

Antal färdigställda förbättringsprojekt

Produktivitet med avseende på yta

Produktivitet med avseende på
medarbetare

Utnyttjandegrad (Overall Equipment 
Efficiency, OEE)

Andel up-time i produktion

Andel downtime i produktion

Vinstmarginal

LönsamhetLönsamhet

Effektivitet (Operating Asset 

Effectiveness, OAE2)

Ständiga förbättringar

Uppfyllnad 5SUppfyllnad 5S

Oplanerade stopp

Ordning och reda (Housekeeping)

TAK (Tillgänglighet
Anläggningsutnyttjande Kvalitet)

TAK (Tillgänglighet
Anläggningsutnyttjande Kvalitet)

Ständigt förbättra
processernas
effektivitet och
produktivitet

Generella interna
processer

Innovationsgrad

Nya produkter

Förbättring NPIFörbättring NPI
Snabba och flexibla
produktintroduktioner

Framtida tillväxt

Förmåga att följa planering

Leveransprecision för prioriterade order

Maskintillgänglighet

Missade förseningsdatum

Produktionsskiftens förmåga att
producera enligt takttid

LeveransprecisionLeveransprecision

Leveransprecision prototyper

Förbättra
leveransprecisionen

Leverans
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Tabell E:3. Utseende på tabell III efter att steg 2 har genomförts. 
 

Att säkerställa en lämplig nivå på produktionsprocessens kapacitetsutnyttjande. 
En alltför låg nivå medför en ineffektiv process, medan en får hög nivå innebär
minskad volymflexibilitet då det kan vara svårt att möta en ökad efterfråga.

Kapacitetsutnyttjande [%]2

Att påvisa verksamhetens flexibilitet med avseende på förändringar av en befintlig
produkt.

Designförändringar [tidsenhet]3

Att skapa en bred kompetens hos medarbetarna och åstadkomma effektivare
resursutnyttjande genom att påvisa verksamhetens flexibilitet sett till 
resursallokering.

Medarbetarnas mångfald [%]5, 13

Att reducera genomloppstider i tillverkningen och möjliggöra en produktion med 
hög produktmix

Minskning av batchstorlek [%]2

Att skapa förutsättningar för tillverkning i små batcher så att genomloppstiderna
minskar och produktionen klarar av en hög produktmix.

Ställtid [tidsenhet]11

Att stärka förmågan att snabbt kunna fasa ut en befintlig produkt eller
produktvariant och ersätta den med en ny produkt.

Ledtid produktsubstitution [dagar]12

Att skapa en pålitlig produktionsprocess som möjliggör en reducering av onödiga
kostnader som uppstår till följd av stillestånd i produktionen.

Arbetskostnad till följd av downtime
[SEK/enhet]3

Att visa huruvida verksamhetens färdigvarulager är för omfattande eller ej.Omsättningshastighet färdigvarulager
[ggr/år]2

Att reducera slöseri i form av onödig kapitalbindning.Omsättningshastighet produkter i 
arbete (PIA) [ggr/år]2

Att reducera slöseri i form av onödig kapitalbindning.Produkter i arbete (PIA) [tidsenhet]2

Att reducera den totala tillverkningskostnaden per monterad komponent i syfte att
visualisera verksamhetens konkurrensförmåga.

Kostnad per placerad komponent
(Cost per placement, CPP) [SEK]11, 13

Att effektivisera produktionen så att tillverkningskostnaderna reduceras och
produktmarginalerna ökar. 

Tillverkningskostnad (Value Add 

reduction) [%]11, 12, 13, 14

Att erhålla en effektivare lagerstyrning, vilket medför reducerad kapitalbindning
och mindre slöseri.

Lagernivå [dagar]12, 13, 14

Att reducera andelen kostnader som genereras av icke värdehöjande aktiviteter, 
det vill säga onödiga processsteg.

Kostnad värdeskapande/icke
värdeskapande aktiviteter [%]10

Att minska kostnader genom att tillverka produkter utan kvalitetsbrister.Kvalitetsbristkostnad (Cost of poor 
quality, COPQ)[Index]14

Att minimera andelen defekter per producerad enhet.
Defekter per miljoner möjligheter
(Defects Per Million Oppoturnities, 
DPMO) [ppm]17

Att minimera antalet defekter per producerad enhet.Defekter per enhet (Defects Per Unit, 

DPU) [st/enhet]17

Att förmå produktionsprocessen att tillverka produkter utan kvalitetsbrister där
samtliga medarbetare tillämpar filosofin "rätt från mig".

Tillverka perfekt varje gång (First Time 
Through, FTT) [%]4

Att skapa en jämn produktionstakt och bättre kvalitet genom att reducera tiden
mellan att fel uppstår i produktionsflödet.

Medeltid mellan fel [tidsenhet]3

Att säkerställa att varje enskilt processteg levererar felfria produkter och reducera
slöseri i form av onödiga processteg (omarbete av produkter).

Omarbetade produkter [%]3

Att frambringa en högpresterande produktion, sett till kvalitet, genom att minska
antalet defekter.

Minskning av defekter [%]2

Att åstadkomma ett högre kvalitetsutfall genom att uföra kvalitetskontroller.Förbättring i samband med 
kvalitetskontroller [%]2

Att förbättra produktionsflödets sammanslagna kvalitetsutfall. Uppfyllnad kvalitet (Rolled Through 

Yield, RT Yield) [%]11

Att förbättra kvalitetsutfallet i varje enskilt verifieringssteg i produktionsflödet
genom att kontrollera att varje delprocess har producerat utan kvalitetsbrister. 
Vidare syftar mätetalet till att påvisa var i flödet som fel oftast uppstår.

Kvalitetsutfall (Yield) [%]11

Att säkerställa att de enskilda maskinerna förmår att producera felfria produkter.Kapabilitet (Cpk) [Index]11

SyfteKPI

Tabell III - Lämpliga KPI:er och dess syften

Att säkerställa en lämplig nivå på produktionsprocessens kapacitetsutnyttjande. 
En alltför låg nivå medför en ineffektiv process, medan en får hög nivå innebär
minskad volymflexibilitet då det kan vara svårt att möta en ökad efterfråga.

Kapacitetsutnyttjande [%]2

Att påvisa verksamhetens flexibilitet med avseende på förändringar av en befintlig
produkt.

Designförändringar [tidsenhet]3

Att skapa en bred kompetens hos medarbetarna och åstadkomma effektivare
resursutnyttjande genom att påvisa verksamhetens flexibilitet sett till 
resursallokering.

Medarbetarnas mångfald [%]5, 13

Att reducera genomloppstider i tillverkningen och möjliggöra en produktion med 
hög produktmix

Minskning av batchstorlek [%]2

Att skapa förutsättningar för tillverkning i små batcher så att genomloppstiderna
minskar och produktionen klarar av en hög produktmix.

Ställtid [tidsenhet]11

Att stärka förmågan att snabbt kunna fasa ut en befintlig produkt eller
produktvariant och ersätta den med en ny produkt.

Ledtid produktsubstitution [dagar]12

Att skapa en pålitlig produktionsprocess som möjliggör en reducering av onödiga
kostnader som uppstår till följd av stillestånd i produktionen.

Arbetskostnad till följd av downtime
[SEK/enhet]3

Att visa huruvida verksamhetens färdigvarulager är för omfattande eller ej.Omsättningshastighet färdigvarulager
[ggr/år]2

Att reducera slöseri i form av onödig kapitalbindning.Omsättningshastighet produkter i 
arbete (PIA) [ggr/år]2

Att reducera slöseri i form av onödig kapitalbindning.Produkter i arbete (PIA) [tidsenhet]2

Att reducera den totala tillverkningskostnaden per monterad komponent i syfte att
visualisera verksamhetens konkurrensförmåga.

Kostnad per placerad komponent
(Cost per placement, CPP) [SEK]11, 13

Att effektivisera produktionen så att tillverkningskostnaderna reduceras och
produktmarginalerna ökar. 

Tillverkningskostnad (Value Add 

reduction) [%]11, 12, 13, 14

Att erhålla en effektivare lagerstyrning, vilket medför reducerad kapitalbindning
och mindre slöseri.

Lagernivå [dagar]12, 13, 14

Att reducera andelen kostnader som genereras av icke värdehöjande aktiviteter, 
det vill säga onödiga processsteg.

Kostnad värdeskapande/icke
värdeskapande aktiviteter [%]10

Att minska kostnader genom att tillverka produkter utan kvalitetsbrister.Kvalitetsbristkostnad (Cost of poor 
quality, COPQ)[Index]14

Att minimera andelen defekter per producerad enhet.
Defekter per miljoner möjligheter
(Defects Per Million Oppoturnities, 
DPMO) [ppm]17

Att minimera antalet defekter per producerad enhet.Defekter per enhet (Defects Per Unit, 

DPU) [st/enhet]17

Att förmå produktionsprocessen att tillverka produkter utan kvalitetsbrister där
samtliga medarbetare tillämpar filosofin "rätt från mig".

Tillverka perfekt varje gång (First Time 
Through, FTT) [%]4

Att skapa en jämn produktionstakt och bättre kvalitet genom att reducera tiden
mellan att fel uppstår i produktionsflödet.

Medeltid mellan fel [tidsenhet]3

Att säkerställa att varje enskilt processteg levererar felfria produkter och reducera
slöseri i form av onödiga processteg (omarbete av produkter).

Omarbetade produkter [%]3

Att frambringa en högpresterande produktion, sett till kvalitet, genom att minska
antalet defekter.

Minskning av defekter [%]2

Att åstadkomma ett högre kvalitetsutfall genom att uföra kvalitetskontroller.Förbättring i samband med 
kvalitetskontroller [%]2

Att förbättra produktionsflödets sammanslagna kvalitetsutfall. Uppfyllnad kvalitet (Rolled Through 

Yield, RT Yield) [%]11

Att förbättra kvalitetsutfallet i varje enskilt verifieringssteg i produktionsflödet
genom att kontrollera att varje delprocess har producerat utan kvalitetsbrister. 
Vidare syftar mätetalet till att påvisa var i flödet som fel oftast uppstår.

Kvalitetsutfall (Yield) [%]11

Att säkerställa att de enskilda maskinerna förmår att producera felfria produkter.Kapabilitet (Cpk) [Index]11

SyfteKPI

Tabell III - Lämpliga KPI:er och dess syften
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Att motverka icke önskade stopp i produktionsapparaten. Påvisar hur tillförlitlig
och förutsägbar, ur ett planeringsperspektiv, som produktionsapparaten är.

Oplanerade stopp [st./tidsenhet]11

Att förbättra verksamhetens arbete med arbetsmetoden 5S. Skapar bättre
arbetsmiljö och reducerar slöserier.

Uppfyllnad 5S [%]11, 14

Att skapa en förbättrad arbetsmiljö och reducera slöserier.Ordning och reda (Housekeeping) 
[%]13

Att öka antalet förbättringsåtgärder i samband med verksamhetens arbete med 
ständiga förbättringar.  

Ständiga förbättringar [st./år]11

Att visa verksamhetens förmåga att skapa förbättringsprojekt, driva igenom
dem och fullfölja projektens plan. Påvisar verksamhetens vilja och förmåga att
förbättra.

Antal färdigställda förbättringsprojekt
[st./tidsenhet]4

Att skapa bästa möjliga utnyttjande av maskinerna, den tid de används och
dess kvalitetsutfall.

Effektivitet (Operating Asset 

Effectiveness, OAE2) [%]11

Att eliminera slöseri inom verksamheten i form av att maximera maskinernas
utnyttjande, prestationsförmåga och kvalitetsutfall.

Effektivitet (Overall Equipment 
Efficiency, OEE) [%]2

Att identifiera, och därefter eliminera, slöserier i form av tillgänglighet, 
anläggningsutnyttjande och kvalitet.

TAK (Tillgänglighet
Anläggningsutnyttjande Kvalitet) [%]13

Att visualisera potentialen hos företagets nya produkter. Visar om företaget
utvecklar produkter med stort behov och därför arbetar på rätt sätt.

Innovationsgrad [%]8 

Att åskådliggöra hur ofta nya produkter genereras och påvisa en trend i 
utvecklingen gällande antal nya produkter. Visar hur väl företaget kan möta
marknadens dynamiska variation.

Nya produkter [st.]1

Att förbättra verksamhetens industrialiseringsarbete.Förbättring NPI [poäng]12

Att förbättra verksamhetens förmåga att producera dess produkter enligt
produktionsplan. Bra förmåga att följa plan skapar tillförlitlighet.

Förmåga att följa planering [%]5

Att visa verksamhetens förmåga gällande att prioritera order genom
produktionsflödet med avseende på ett givet leveransdatum.

Leveransprecision för prioriterade
order [%]3

Att visualisera maskinparkens duglighet. Skapar medvetenhet med avseende
på underhåll och andra proaktiva aktiviteter.

Maskintillgänglighet [%]2

Att minska antalet order som levereras senare än ett redan framskjutet
leveransdatum. Inte förvärra verksamhetens redan gjorda misstag till kund.

Missade förseningsdatum [%]1

Att påvisa produktionsskiftens förmåga att producera möjlig kvantitet med 
avseende på produktionsapparaten och efterfrågad volym.

Produktionsskiftens förmåga att
producera enligt takttid [%]2

Att förbättra verksamhetens förmåga att hålla lovat leveransdatum till kund.Leveransprecision [%]2, 12, 13, 14

Att förbättra verksamhetens förmåga gällande att leverera prototyporder enligt
överenskommet leveransdatum med kund.

Leveransprecision prototyper [%]11, 12

Att fokusera på icke värdehöjande aktiviteter i syfte att skapa ett flöde där inga
onödiga processteg utförs.

Värdehöjande tid i relation till total tid
[%]5

Att optimera varje enskilt processteg i produktionsflödet.Cykeltid i produktion [tidsenhet]3

Att effektivisera tillverkningsprocessen av volymprodukter.Genomloppstid TTC (Time To 
Customer) [tidsenhet]11

Att effektivisera tillverkningsprocessen av prototyper.Genomloppstid TTM (Time To Market) 
[tidsenhet]11

Att erhålla en effektiv produktion och skapa konkurrensfördelar genom att
snabbt kunna leverera produkter till kund.

Ledtid [tidsenhet]2

Att skapa en stabil tillverkningsprocess som levererar produkter enligt planerad
takt.

Takttid [st./h]2, 13

Att effektivisera verksamhetens industrialiseringsprocess.Tid för industrialisering [tidsenhet]1

Att åstadkomma en effektiv prototyptillverkning genom att reducera tiden det
tar från att en prototyporder ankommer till dess att samma order levereras till 
kund.

Standardledtid prototyp [%]11, 13, 14

Att erhålla en snabbare och effektivare industrialisering genom att reducera
inre ställ i produktionsflödet.

Programmerad utrustning [%]5

Att motverka icke önskade stopp i produktionsapparaten. Påvisar hur tillförlitlig
och förutsägbar, ur ett planeringsperspektiv, som produktionsapparaten är.

Oplanerade stopp [st./tidsenhet]11

Att förbättra verksamhetens arbete med arbetsmetoden 5S. Skapar bättre
arbetsmiljö och reducerar slöserier.

Uppfyllnad 5S [%]11, 14

Att skapa en förbättrad arbetsmiljö och reducera slöserier.Ordning och reda (Housekeeping) 
[%]13

Att öka antalet förbättringsåtgärder i samband med verksamhetens arbete med 
ständiga förbättringar.  

Ständiga förbättringar [st./år]11

Att visa verksamhetens förmåga att skapa förbättringsprojekt, driva igenom
dem och fullfölja projektens plan. Påvisar verksamhetens vilja och förmåga att
förbättra.

Antal färdigställda förbättringsprojekt
[st./tidsenhet]4

Att skapa bästa möjliga utnyttjande av maskinerna, den tid de används och
dess kvalitetsutfall.

Effektivitet (Operating Asset 

Effectiveness, OAE2) [%]11

Att eliminera slöseri inom verksamheten i form av att maximera maskinernas
utnyttjande, prestationsförmåga och kvalitetsutfall.

Effektivitet (Overall Equipment 
Efficiency, OEE) [%]2

Att identifiera, och därefter eliminera, slöserier i form av tillgänglighet, 
anläggningsutnyttjande och kvalitet.

TAK (Tillgänglighet
Anläggningsutnyttjande Kvalitet) [%]13

Att visualisera potentialen hos företagets nya produkter. Visar om företaget
utvecklar produkter med stort behov och därför arbetar på rätt sätt.

Innovationsgrad [%]8 

Att åskådliggöra hur ofta nya produkter genereras och påvisa en trend i 
utvecklingen gällande antal nya produkter. Visar hur väl företaget kan möta
marknadens dynamiska variation.

Nya produkter [st.]1

Att förbättra verksamhetens industrialiseringsarbete.Förbättring NPI [poäng]12

Att förbättra verksamhetens förmåga att producera dess produkter enligt
produktionsplan. Bra förmåga att följa plan skapar tillförlitlighet.

Förmåga att följa planering [%]5

Att visa verksamhetens förmåga gällande att prioritera order genom
produktionsflödet med avseende på ett givet leveransdatum.

Leveransprecision för prioriterade
order [%]3

Att visualisera maskinparkens duglighet. Skapar medvetenhet med avseende
på underhåll och andra proaktiva aktiviteter.

Maskintillgänglighet [%]2

Att minska antalet order som levereras senare än ett redan framskjutet
leveransdatum. Inte förvärra verksamhetens redan gjorda misstag till kund.

Missade förseningsdatum [%]1

Att påvisa produktionsskiftens förmåga att producera möjlig kvantitet med 
avseende på produktionsapparaten och efterfrågad volym.

Produktionsskiftens förmåga att
producera enligt takttid [%]2

Att förbättra verksamhetens förmåga att hålla lovat leveransdatum till kund.Leveransprecision [%]2, 12, 13, 14

Att förbättra verksamhetens förmåga gällande att leverera prototyporder enligt
överenskommet leveransdatum med kund.

Leveransprecision prototyper [%]11, 12

Att fokusera på icke värdehöjande aktiviteter i syfte att skapa ett flöde där inga
onödiga processteg utförs.

Värdehöjande tid i relation till total tid
[%]5

Att optimera varje enskilt processteg i produktionsflödet.Cykeltid i produktion [tidsenhet]3

Att effektivisera tillverkningsprocessen av volymprodukter.Genomloppstid TTC (Time To 
Customer) [tidsenhet]11

Att effektivisera tillverkningsprocessen av prototyper.Genomloppstid TTM (Time To Market) 
[tidsenhet]11

Att erhålla en effektiv produktion och skapa konkurrensfördelar genom att
snabbt kunna leverera produkter till kund.

Ledtid [tidsenhet]2

Att skapa en stabil tillverkningsprocess som levererar produkter enligt planerad
takt.

Takttid [st./h]2, 13

Att effektivisera verksamhetens industrialiseringsprocess.Tid för industrialisering [tidsenhet]1

Att åstadkomma en effektiv prototyptillverkning genom att reducera tiden det
tar från att en prototyporder ankommer till dess att samma order levereras till 
kund.

Standardledtid prototyp [%]11, 13, 14

Att erhålla en snabbare och effektivare industrialisering genom att reducera
inre ställ i produktionsflödet.

Programmerad utrustning [%]5
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= Vald KPI

Att visualisera medarbetarnas prestation med avseende på adderat värde till 
verksamheten.

Adderat värde per medarbetare
[SEK/medarbetare]3

Att säkerställa verksamhetens sammantagna kompetens och verifiera varje
enskild medarbetares kunskapsnivå.

Verksamhetens kompetens [%]16

Att kontrollera medarbetarnas benägenhet att lämna organisationen, så att
den ligger på en lämplig nivå.

Omsättningshastighet på anställda
[ggr/år]1

Att visa antalet förbättringsförslag som medarbetarna bidragit med. Påvisar
deras motivation och vilja att förbättra, utan att beakta förslagens potential.

Inlämnade förbättringsförslag per 
medarbetare [st.]2, 13

Att visa antalet kvalificerade förbättringsförslag som medarbetarna bidragit
med. Påvisar deras motivation och vilja att förbättra verksamheten.

Implementerade förbättringsförslag per 
medarbetare [st.]2

Att påvisa medarbetarnas motivation och vilja att förbättra sin verksamhet.Antal förbättringsprojekt per 
medarbetare [st./medarbetare] 4

Att skapa motivation genom att visa individens bidrag till helheten och skapa
förståelse för kundens behov. 

Andel produktionsmedarbetare som
besökt kunders anläggningar [%]2

Att kontrollera verifierade medarbetares förmåga med avseende på den 
kompetens de besitter.

Kompetensuppfyllnad [%]11

Att säkerställa att medarbetarna på samtliga nivåer inom avdelningen
Modulproduktion & Teknik trivs på sin arbetsplats, känner sig motiverade, för
nödvändigt stöd från ledare samt är ansvarstagande.

Humankapitalindex / Empowerment
index / Stress (Human capital 
index/Empowerment index/Stress, 
HCI/EI/S) [index]11

Att säkerställa att medarbetarna på samtliga nivåer inom organisationen trivs
på sin arbetsplats, känner sig motiverade samt är ansvarstagande.

Humankapitalindex (Human capital 
index, HCI) [index]11, 12, 13, 14

Att säkerställa att medarbetarna får det stöd som är nödvändigt från ledare, 
vilket medför att medarbetarna blir inspirerade och ansvarstagande.

Empowerment index (EI) [index]12

Att ge företagsledningen en fingervisning om hur väl de lyckats kommunicera
och engagera verksamhetens medarbetare. Kontrollera om samtliga
medarbetare arbetar i samma riktning eller om det finns risk för
suboptimering.

Andel av medarbetarna som kan återge
verksamhetens strategi i dess
huvuddrag [%]10

Att åskådliggöra produktivitet med avseende på verksamhetens förmåga att
omsätta en slags input till en viss mängd output.

Partiell produktivitet [st./medarbetare
eller st./arbetstimme]6, 13

Att påvisa hur produktiv verksamheten är med avseende på adderat värde. 
Vill förbättra relationen mellan värderat värde och arbetskraft samt kapital.

Total faktorproduktivitet [%]6

Att påvisa verksamhetens produktivitet med alla aspekter tagna i beaktning. 
Visar verksamhetens sammanlagda förmåga att omvandla input till output.

Total produktivitet [%]6

Att åskådliggöra verksamhetens produktivitet i form av att utnyttja de lokaler
som finns tillhanda.

Produktivitet med avseende på yta
[SEK/m2] 2

Att åskådliggöra verksamhetens produktivitet i form av att maximera nyttan av
verksamhetens medarbetare.

Produktivitet med avseende på
medarbetare [SEK/medarbetare]2

Att skapa ett beteende och förståelse att inte producera mer än nödvändigt. 
Ett dragande produktionssystem motverkar överproduktion. 

Dragande produktionssystem [%]5

Att skapa förståelse för, och påvisa, vikten av att flödets flaskhals måste
utnyttjas maximalt. Detta är det enda sättet att öka flödets kapacitet under 
givna förutsättningar.

Utnyttjandegrad vid flaskhals [%]4

Att öka andelen tid som produktionsapparaten är tillgänglig för produktion. Andel up-time i produktion [%]3

Att minska andelen tid som produktionsapparaten inte är tillgänglig för
produktion. 

Andel downtime i produktion [%]1

Att öka verksamhetens intäkter och/eller minska verksamhetens kostnader.Vinstmarginal [%]7

Att påvisa verksamhetens övergripande prestation med avseende på
ekonomi.

Lönsamhet [%]6

= Vald KPI

Att visualisera medarbetarnas prestation med avseende på adderat värde till 
verksamheten.

Adderat värde per medarbetare
[SEK/medarbetare]3

Att säkerställa verksamhetens sammantagna kompetens och verifiera varje
enskild medarbetares kunskapsnivå.

Verksamhetens kompetens [%]16

Att kontrollera medarbetarnas benägenhet att lämna organisationen, så att
den ligger på en lämplig nivå.

Omsättningshastighet på anställda
[ggr/år]1

Att visa antalet förbättringsförslag som medarbetarna bidragit med. Påvisar
deras motivation och vilja att förbättra, utan att beakta förslagens potential.

Inlämnade förbättringsförslag per 
medarbetare [st.]2, 13

Att visa antalet kvalificerade förbättringsförslag som medarbetarna bidragit
med. Påvisar deras motivation och vilja att förbättra verksamheten.

Implementerade förbättringsförslag per 
medarbetare [st.]2

Att påvisa medarbetarnas motivation och vilja att förbättra sin verksamhet.Antal förbättringsprojekt per 
medarbetare [st./medarbetare] 4

Att skapa motivation genom att visa individens bidrag till helheten och skapa
förståelse för kundens behov. 

Andel produktionsmedarbetare som
besökt kunders anläggningar [%]2

Att kontrollera verifierade medarbetares förmåga med avseende på den 
kompetens de besitter.

Kompetensuppfyllnad [%]11

Att säkerställa att medarbetarna på samtliga nivåer inom avdelningen
Modulproduktion & Teknik trivs på sin arbetsplats, känner sig motiverade, för
nödvändigt stöd från ledare samt är ansvarstagande.

Humankapitalindex / Empowerment
index / Stress (Human capital 
index/Empowerment index/Stress, 
HCI/EI/S) [index]11

Att säkerställa att medarbetarna på samtliga nivåer inom organisationen trivs
på sin arbetsplats, känner sig motiverade samt är ansvarstagande.

Humankapitalindex (Human capital 
index, HCI) [index]11, 12, 13, 14

Att säkerställa att medarbetarna får det stöd som är nödvändigt från ledare, 
vilket medför att medarbetarna blir inspirerade och ansvarstagande.

Empowerment index (EI) [index]12

Att ge företagsledningen en fingervisning om hur väl de lyckats kommunicera
och engagera verksamhetens medarbetare. Kontrollera om samtliga
medarbetare arbetar i samma riktning eller om det finns risk för
suboptimering.

Andel av medarbetarna som kan återge
verksamhetens strategi i dess
huvuddrag [%]10

Att åskådliggöra produktivitet med avseende på verksamhetens förmåga att
omsätta en slags input till en viss mängd output.

Partiell produktivitet [st./medarbetare
eller st./arbetstimme]6, 13

Att påvisa hur produktiv verksamheten är med avseende på adderat värde. 
Vill förbättra relationen mellan värderat värde och arbetskraft samt kapital.

Total faktorproduktivitet [%]6

Att påvisa verksamhetens produktivitet med alla aspekter tagna i beaktning. 
Visar verksamhetens sammanlagda förmåga att omvandla input till output.

Total produktivitet [%]6

Att åskådliggöra verksamhetens produktivitet i form av att utnyttja de lokaler
som finns tillhanda.

Produktivitet med avseende på yta
[SEK/m2] 2

Att åskådliggöra verksamhetens produktivitet i form av att maximera nyttan av
verksamhetens medarbetare.

Produktivitet med avseende på
medarbetare [SEK/medarbetare]2

Att skapa ett beteende och förståelse att inte producera mer än nödvändigt. 
Ett dragande produktionssystem motverkar överproduktion. 

Dragande produktionssystem [%]5

Att skapa förståelse för, och påvisa, vikten av att flödets flaskhals måste
utnyttjas maximalt. Detta är det enda sättet att öka flödets kapacitet under 
givna förutsättningar.

Utnyttjandegrad vid flaskhals [%]4

Att öka andelen tid som produktionsapparaten är tillgänglig för produktion. Andel up-time i produktion [%]3

Att minska andelen tid som produktionsapparaten inte är tillgänglig för
produktion. 

Andel downtime i produktion [%]1

Att öka verksamhetens intäkter och/eller minska verksamhetens kostnader.Vinstmarginal [%]7

Att påvisa verksamhetens övergripande prestation med avseende på
ekonomi.

Lönsamhet [%]6
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Steg 3 
 

Tabell E:4. Utseende på tabell IV efter att steg 3 har genomförts. 
 

Att mäta utnyttjandegraden på direkt personal, det vill säga medarbetare som
arbetar i produktionsflödet och tillför produkterna värde.

Utnyttjandegrad direkt personal

Att säkerställa framdrift och standardisering i enhetens verksamhetsutveckling med 
syfte att öka enhetens konkurrensförmåga.

Uppfyllnad 
verksamhetsutvecklingsplan

Att skapa och underhålla en strukturerad arbetsplats för att främja effektivitet samt
möjliggöra överlämningar till ersättande resurser.

Uppfyllnad 5S

Att följa upp ledtider för tillverkningsorder i syfte att möjliggöra strategin "Leverera
vilken prototyp som helst på en vecka".

Tillverkningsorderledtid TTM

Att förkorta ledtiden, vilket medför en kostnadsreducering.Tillverkningsorderledtid TTC

Att säkerställa att teststabiliteten vid test av kretskortens funktion är hög.Teststabilitet

Att integrera förbättringar i det vardagliga arbetet. Detta sker med hjälp av grupper
som strukturerat och snabbt uppfattar goda idéer och förslag, som genomförs steg
för steg för att uppnå förbättrade resultat.

Ständiga förbättringar

Att följa upp ledtider för att möjliggöra strategin "Leverera vilken prototyp som helst
på en vecka".

Standardledtid prototyper

Att övervaka servicenivån på Modulproduktion & Teknik eftersom en hög och stabil
servicenivå är avgörande för att kunna möta efterfrågan från kund.

Servicenivå modul

Att övervaka utvecklingen av antal fel i modulproduktionen.RT Yield

Att visa nivån på antalet rapporterade timmar per vecka och anställd.Projektintjäning

Att möta Ericsson AB:s förväntningar att nå målet för ökad bruttomarginal.Produktkostnadseffektivitet

Att mäta industrialiseringsförmåga samt nå fastställda tillverkningskostnadsmål vid
PRA (product release approved) inom projekt .

Produktkostnad nya produkter

Att visualisera total kostnad som belastar enskilda workcenters baserat på
timtaxan för respektive workcenter.

Produktionsintjäning

Att följa upp kostnader och jämföra dessa mot budget.Omkostnadsuppföljning

Att följa den övergripande prestandan på ytmonteringens TTC-lina.OAE2

Att övervaka leveransprecisionen då en hög och stabil sådan för prototyper är
avgörande för att kunna möta prototypernas efterfråga och tiden för att introducera
nya produkter på marknaden.

Leveransprecision prototyper

Att öka kompetensen hos samtliga medarbetare.Kompetensuppfyllnad

Att säkerställa att medarbetarna på samtliga nivåer inom avdelningen
Modulproduktion & Teknik trivs på sin arbetsplats, känner sig motiverade, får
nödvändigt stöd från ledare samt är ansvarstagande.

HCI / Empowerment index / Stress

Att säkerställa att medarbetarna på samtliga nivåer inom organisationen trivs på
sin arbetsplats, känner sig motiverade samt är ansvarstagande.

HCI

Att försäkra att val av leverantörer, komponenter, tillverkningsprocesser och
testprocesser för nya och omgjorda produkter är i enighet med företagets strategi.

Försörjningsförmåga (Supply ability)

Att visa den totala tillverkningsomkostnaden för TTC-flödet per monterad
komponent.

CPP

SyfteKPI

Tabell IV - Nuvarande KPI:er och dess syften

Att mäta utnyttjandegraden på direkt personal, det vill säga medarbetare som
arbetar i produktionsflödet och tillför produkterna värde.

Utnyttjandegrad direkt personal

Att säkerställa framdrift och standardisering i enhetens verksamhetsutveckling med 
syfte att öka enhetens konkurrensförmåga.

Uppfyllnad 
verksamhetsutvecklingsplan

Att skapa och underhålla en strukturerad arbetsplats för att främja effektivitet samt
möjliggöra överlämningar till ersättande resurser.

Uppfyllnad 5S

Att följa upp ledtider för tillverkningsorder i syfte att möjliggöra strategin "Leverera
vilken prototyp som helst på en vecka".

Tillverkningsorderledtid TTM

Att förkorta ledtiden, vilket medför en kostnadsreducering.Tillverkningsorderledtid TTC

Att säkerställa att teststabiliteten vid test av kretskortens funktion är hög.Teststabilitet

Att integrera förbättringar i det vardagliga arbetet. Detta sker med hjälp av grupper
som strukturerat och snabbt uppfattar goda idéer och förslag, som genomförs steg
för steg för att uppnå förbättrade resultat.

Ständiga förbättringar

Att följa upp ledtider för att möjliggöra strategin "Leverera vilken prototyp som helst
på en vecka".

Standardledtid prototyper

Att övervaka servicenivån på Modulproduktion & Teknik eftersom en hög och stabil
servicenivå är avgörande för att kunna möta efterfrågan från kund.

Servicenivå modul

Att övervaka utvecklingen av antal fel i modulproduktionen.RT Yield

Att visa nivån på antalet rapporterade timmar per vecka och anställd.Projektintjäning

Att möta Ericsson AB:s förväntningar att nå målet för ökad bruttomarginal.Produktkostnadseffektivitet

Att mäta industrialiseringsförmåga samt nå fastställda tillverkningskostnadsmål vid
PRA (product release approved) inom projekt .

Produktkostnad nya produkter

Att visualisera total kostnad som belastar enskilda workcenters baserat på
timtaxan för respektive workcenter.

Produktionsintjäning

Att följa upp kostnader och jämföra dessa mot budget.Omkostnadsuppföljning

Att följa den övergripande prestandan på ytmonteringens TTC-lina.OAE2

Att övervaka leveransprecisionen då en hög och stabil sådan för prototyper är
avgörande för att kunna möta prototypernas efterfråga och tiden för att introducera
nya produkter på marknaden.

Leveransprecision prototyper

Att öka kompetensen hos samtliga medarbetare.Kompetensuppfyllnad

Att säkerställa att medarbetarna på samtliga nivåer inom avdelningen
Modulproduktion & Teknik trivs på sin arbetsplats, känner sig motiverade, får
nödvändigt stöd från ledare samt är ansvarstagande.

HCI / Empowerment index / Stress

Att säkerställa att medarbetarna på samtliga nivåer inom organisationen trivs på
sin arbetsplats, känner sig motiverade samt är ansvarstagande.

HCI

Att försäkra att val av leverantörer, komponenter, tillverkningsprocesser och
testprocesser för nya och omgjorda produkter är i enighet med företagets strategi.

Försörjningsförmåga (Supply ability)

Att visa den totala tillverkningsomkostnaden för TTC-flödet per monterad
komponent.

CPP

SyfteKPI

Tabell IV - Nuvarande KPI:er och dess syften
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Tabell E:5. Utseende på tabell V efter att steg 3 har genomförts. 
 

����
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���� /      = Sammanfallande för TTM, men avvikande förr TTC

= Avvikande

*            = Sammanfallande

Totalt 22 KPI:erTotalt 12 KPI:er

Falskt alarmUtnyttjandegrad direkt personal

Falskt alarm
Uppfyllnad 
verksamhetsutvecklingsplan

Falskt alarmTeststabilitet

Falskt alarmStändiga förbättringar

Falskt alarmProjektintjäning

Falskt alarmOAE2

Falskt alarmKompetensuppfyllnad

Falskt alarmHCI

Falskt alarmFörsörjningsförmåga (Supply ability)

GapVerksamhetens kompetens

HCI / EI / StressHCI Modul

GapPartiell produktivitet

GapLönsamhet

Uppfyllnad 5SUppfyllnad 5S

GapTAK

Generella interna processerGenerella interna processer

GapFörbättring NPI

Framtida tillväxtFramtida tillväxt

Falskt alarmServicenivå modul

Delvis Gap/Leveransprecision prototyperLeveransprecision

LeveransLeverans

Falskt alarmTillverkningsorderledtid TTM

Falskt alarmTillverkningsorderledtid TTC

Delvis Gap/Standardledtid prototyperLedtid

TidTid

GapStälltid

FlexibilitetFlexibilitet

Falskt alarmProduktkostnad nya produkter

Falskt alarmProduktionsintjäning

Falskt alarmOmkostnadsuppföljning

Falskt alarmCPP

Produktkostnadseffektivitet
Tillverkningskostnad (Value Add 
reduction)

KostnadKostnad

Falskt alarmRT Yield

GapDefekter per enhet (DPU)

KvalitetKvalitet

Gap / Falska
alarm

Sammanfallande / 
Avvikande *

Nuvarande KPI:erNyidentifierade KPI:er

Tabell V - Jämförelse av nuvarande och nyidentifierade KPI:er

/      = Sammanfallande för TTM, men avvikande förr TTC

= Avvikande

*            = Sammanfallande

Totalt 22 KPI:erTotalt 12 KPI:er

Falskt alarmUtnyttjandegrad direkt personal

Falskt alarm
Uppfyllnad 
verksamhetsutvecklingsplan

Falskt alarmTeststabilitet

Falskt alarmStändiga förbättringar

Falskt alarmProjektintjäning

Falskt alarmOAE2

Falskt alarmKompetensuppfyllnad

Falskt alarmHCI

Falskt alarmFörsörjningsförmåga (Supply ability)

GapVerksamhetens kompetens

HCI / EI / StressHCI Modul

GapPartiell produktivitet

GapLönsamhet

Uppfyllnad 5SUppfyllnad 5S

GapTAK

Generella interna processerGenerella interna processer

GapFörbättring NPI

Framtida tillväxtFramtida tillväxt

Falskt alarmServicenivå modul

Delvis Gap/Leveransprecision prototyperLeveransprecision

LeveransLeverans

Falskt alarmTillverkningsorderledtid TTM

Falskt alarmTillverkningsorderledtid TTC

Delvis Gap/Standardledtid prototyperLedtid

TidTid

GapStälltid

FlexibilitetFlexibilitet

Falskt alarmProduktkostnad nya produkter

Falskt alarmProduktionsintjäning

Falskt alarmOmkostnadsuppföljning

Falskt alarmCPP

Produktkostnadseffektivitet
Tillverkningskostnad (Value Add 
reduction)

KostnadKostnad

Falskt alarmRT Yield

GapDefekter per enhet (DPU)

KvalitetKvalitet

Gap / Falska
alarm

Sammanfallande / 
Avvikande *

Nuvarande KPI:erNyidentifierade KPI:er

Tabell V - Jämförelse av nuvarande och nyidentifierade KPI:er
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Tabell E:6. Utseende på tabell VI efter att steg 3 har genomförts. 
 

Utnyttjandegrad direkt personal

Uppfyllnad verksamhetsutvecklingsplan

Teststabilitet

Ständiga förbättringar

Projektintjäning

OAE2

Kompetensuppfyllnad

HCI

Försörjningsförmåga (Supply ability)

Servicenivå modul

Tillverkningsorderledtid TTM

Tillverkningsorderledtid TTC

Produktkostnad nya produkter

Produktionsintjäning

Omkostnadsuppföljning

CPP

RT Yield

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)KPI:er som ska elimineras

Verksamhetens kompetens

Partiell produktivitet

Lönsamhet

TAK

Förbättring NPI

Leveransprecision TTC

Ledtid TTC

Ställtid

Defekter per enhet (DPU)

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)KPI:er som ska implementeras

HCI Modul (HCI / EI / Stress)

Uppfyllnad 5S

Leveransprecision Prototyper

Ledtid Prototyper

Produktkostnadseffektivitet

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)
Nuvarande KPI:er som även
fortsättningsvis ska tillämpas

Tabell VI - Ansvarsfördelning

Utnyttjandegrad direkt personal

Uppfyllnad verksamhetsutvecklingsplan

Teststabilitet

Ständiga förbättringar

Projektintjäning

OAE2

Kompetensuppfyllnad

HCI

Försörjningsförmåga (Supply ability)

Servicenivå modul

Tillverkningsorderledtid TTM

Tillverkningsorderledtid TTC

Produktkostnad nya produkter

Produktionsintjäning

Omkostnadsuppföljning

CPP

RT Yield

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)KPI:er som ska elimineras

Verksamhetens kompetens

Partiell produktivitet

Lönsamhet

TAK

Förbättring NPI

Leveransprecision TTC

Ledtid TTC

Ställtid

Defekter per enhet (DPU)

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)KPI:er som ska implementeras

HCI Modul (HCI / EI / Stress)

Uppfyllnad 5S

Leveransprecision Prototyper

Ledtid Prototyper

Produktkostnadseffektivitet

Ansvarig person (Namn, titel, telefonnummer)
Nuvarande KPI:er som även
fortsättningsvis ska tillämpas

Tabell VI - Ansvarsfördelning
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Bilaga F Beskrivning av rekommenderade KPI:er 
Denna bilaga ger en ingående beskrivning av de KPI:er som rekommenderas att tillämpa inom avdelningen 
Modulproduktion & Teknik vid Ericsson AB Katrineholm. 
 
Defekter per enhet (Defects Per Unit, DPU) 
DPU är ett kapabilitetsmått som visualiserar antalet defekter per kretskort och mäts i ppm (parts per 
million). Följaktligen beräknas detta KPI enligt ekvation F.1: 
 

[ ]
entidsperiod under kretskort antal Totalt

entidsperiod under defekter Antal
  ppm enhet per Defekter =  (F.1) 

 
Förbättring NPI 
Förbättring NPI ger en prioriteringsordning för de förbättringsåtgärder som verksamheten ska 
genomföra med avseende på dess produktintroduktioner. Förutom att påvisa lämpligast ordning 
för de åtgärder som ska vidtas, visualiserar detta KPI förbättringsarbetets progress. Mätetalet 
beräknas enligt ekvation F.2 och mäts i prioriteringspoäng (priority points). 
 

[ ] rhetGenomförba  Effekt pp NPIg Förbättrin ×=  (F.2) 
   
Aktiviteternas effekt innefattar tid och kostnad. 
 
HCI Modul 
HCI Modul påvisar hur väl medarbetarna inom avdelningen Modulproduktion & Teknik trivs på 
sin arbetsplats. Mätetalet visualiserar bland annat medarbetarnas grad av engagemang, motivation 
och förmåga att ta initiativ samt vilket stöd de anser sig ha från ledare. 
 
KPI:n mäts genom en enkätundersökning som genomförs en gång per månad. Denna enkät är 
uppbyggd av sju kategorier; motivation, ansvar och initiativ, befogenheter, samarbete, operational 
excellence, kompetens samt stress. Dessa områden innefattarr ett antal påståenden och frågor som 
besvaras utifrån medarbetarnas egna uppfattningar. 
 
Ledtid 
Ledtid representerar den tid som en enskild orders fysiskt befinner sig hos Ericsson AB 
Katrineholm. Den tid som innefattas i ledtiden börjar i och med att order tas emot tills des att 
samma order levereras från Ericsson AB Katrineholm. 
 
Leveransprecision 
Leveransprecision beskriver den andelen av verksamhetens totalt antal order, som levereras till 
kund i rätt tid enligt överenskommelse. Följaktligen mäts denna KPI i procent och beräknas enligt 
ekvation F.3 nedan. 
 

[ ]
entidsperiod under order planerade antal Totalt

entidsperiod under melseöverenskom enligt levererade order Antal
 % ecisionLeveranspr =  (F.3) 
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Lönsamhet 
Lönsamhet beskriver förhållandet mellan intäkter och kostnader och indikerar verksamhetens 
övergripande prestation i ekonomiska termer, se ekvation F.4. 
 

[ ]
enhet per Kostnad input Volym

enhet per gsprisFörsäljnin output Volym
% Lönsamhet

×

×
=  (F.4) 

 
Partiell Produktivitet 
Partiell produktivitet påvisar en mängd output som resultat av en viss mängd input, se ekvation F.5. 
Variablerna som ställs i relation föreslås vara antalet kretskort som producerats per arbetsdag. 
 

[ ]
 veckaaktuell under rarbetsdaga Antal

aarbetsveck per enheter eproducerad Antal
arbetsdagkretskort/ tetproduktivi Partiell =  (F.5) 

 
Ställtid 
Ställtid beskriver den tid som ingenting produceras till följd av att produktionsapparaten ställs om. 
I ställtid innefattas inre- och yttre ställtid. Den yttre ställtiden påverkar inte denna KPI eftersom att 
dess aktiviteter sker parallellt, innan produktionen stoppas. Det är den inre ställtidens aktiviteter, 
utförs när produktionsapparaten står stilla, som har inverkan på mätetalet. 
 
TAK 
TAK är ett effektivitetsmått med avseende på slöserier enligt figur F.1. Detta mätetal visar hur stor 
del av den tillgängliga tiden som är värdeskapande tid och mäts i procent.  
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Figur F.1. Identifiera slöserier med hjälp av TAK. Efter Andersson, M. 2006. 
 
TAK beaktar förluster i tillgänglighet (utnyttjandeförlust), anläggningsutnyttjande (snabbhetsförlust) 
och kvalitet (kvalitetsförlust). Dessa tre bakomliggande variabler beräknas enligt figur F.2.  
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X X =

X X =
Tillgänglig tid tid

Tillgänglig operativ tid

Tillgänglig operativ tid

Idealisk operativ tid

Idealisk operativ tid

Värdehöjande tid

Tillgänglig tid

Värdehöjande tid

X X =Tillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitet TAK

 
 

Figur F.2. Beräkning av TAK. Efter Andersson, M. 2006. 
 
Enligt det resonemang som förs i figur F.2 behöver endast hänsyn tas till värdehöjande tid och 
tillgänglig tid vid beräkning av TAK. 
 
Tillverkningskostnad (Value Add reduction) 
Tillverkningskostnad beskriver minskning av andelen adderat värde på verksamhetens produkter. 
Denna KPI mäts följaktligen i procent. Varje workcenter i verksamheten belastas med en viss 
kostnad. Beroende på den tid som varje tillverkad produkt befinner sig vid olika workcenters adderas 
ett värde till produkten. Detta värde beror därmed av två variabler; tid och kostnad.  
 
Uppfyllnad 5S 
Uppfyllnad 5S bidrar till att struktur och ett standardiserat arbetssätt upprätthålls. Det innebär bland 
annat att var sak har sin plats och att fasta arbetsrutiner införs. Mätetalet mäts genom att periodiskt 
inspektera arbetsplatsen utifrån en checklista, se exempel i tabell F:1. 
 
Tabell F:1. En del av den checklista som följs vid mätning av Uppfyllnad 5S. 
 

”Gångarna” i närzonen/ytan ej delvis/helt blockerade.5

Golvytan är skräpfri. (papper, tomebalage, väskor, 
kläder/skor  mm)

4

Tavlor, kort (måttlig mängd) etc snyggt 
upphängda/uppställda

3

Ytan är uppmärkt enligt färgkodskartan.(Kärl, material, 
ESD)

2

ESD lista skor/handledsband ifylld första arbetsdagen 
varje vecka

1

KommentarerFelOkInspektionspunkter

”Gångarna” i närzonen/ytan ej delvis/helt blockerade.5

Golvytan är skräpfri. (papper, tomebalage, väskor, 
kläder/skor  mm)

4

Tavlor, kort (måttlig mängd) etc snyggt 
upphängda/uppställda

3

Ytan är uppmärkt enligt färgkodskartan.(Kärl, material, 
ESD)

2

ESD lista skor/handledsband ifylld första arbetsdagen 
varje vecka

1

KommentarerFelOkInspektionspunkter

 
 
Ju fler fel som noteras vid inspektionen, desto lägre uppfyllnad av 5S (se tabell F:2) . 
 
Tabell F:2. Grad av uppfyllnad av 5S baserat på antalet fel som noteras vid inspektion. 
 

7 %

13

64 %

5

57 %

6

43 %

8

29 %

10

14 %

12

21 %

11

36 %

9

50 %

7

71 %

4

79 %

3

86 %

2

93 %

1

Uppfyllnad

Antal fel
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9
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7
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4

79 %

3
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2

93 %

1

Uppfyllnad

Antal fel

 
 
Verksamhetens kompetens 
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KPI:n Verksamhetens kompetens påvisar huruvida avdelningens medarbetare besitter den 
kompetens som krävs för att kunna utföra verksamhetens samtliga uppgifter. Vidare kan mätetalet 
användas vid resursallokering då det även visualiserar vilka medarbetare som klarar av att utföra 
multipla arbetsuppgifter. Figur F.3 nedan visar ett exempel på hur detta mätetal kan användas. 

 

Besitter avdelningen 
nödvändig kompetens?

Hjälpmedel vid 
resursallokering.

 
Figur F.3. Exempel på hur mätetalet Verksamhetens kompetens kan användas. 
 
Matrisen i figur F.3 är väldigt enkel att använda. Om en medarbetare kan utföra en viss 
arbetsuppgift, markeras detta med en etta i den kolumn som motsvarar uppgiften. Det streckade 
blå området i figuren påvisar om det saknas kompetens inom verksamheten. Om summan i en 
kolumn är lika med noll innebär detta att ingen av medarbetarna har kompetensen att utföra denna 
arbetsuppgift. Därmed saknas viss kompetens. Det heldragna röda området åskådliggör hur många 
arbetsuppgifter respektive medarbetare kan utföra. Skulle summan av en rad vara lika med noll 
betyder det att denna medarbetare inte kan utföra någon uppgift, vilket naturligtvis inte är 
önskvärt. I figur F.3 framgår att verksamheten saknar viss kompetens i och med att arbetsuppgift 2 
inte kan utföras. Vidare går det att läsa ut ur figuren att medarbetare 6 besitter stor kompetens och 
kan utföra fyra av fem arbetsuppgifter. 
 
 




