
Kungliga Tekniska Högskolan 
Skolan för Industriell Teknik och Management, Campus Telge 

   
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

Mätmetod och mätetal på tjänster utifrån 
ett kundperspektiv 

 
 
 
 

 
 
 

Författare:   Kasewa Dabagh Celepli 
   Sergey Zharkov 
 
Uppdragsgivare:  Scania AB, Södertälje   
 
Handledare:   Lisa Gugala,Scania 
   Nils G Storhagen, KTH, Campus Telge 
 
Framläggningsdatum:  2013-06-03 
Examensarbete 15 hp inom magisterprogrammet Tillämpad Logistik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kungliga Tekniska Högskolan, Industriell Teknik och Management, Campus Telge 
 
 



Kungliga Tekniska Högskolan 
Skolan för Industriell Teknik och Management, Campus Telge 

   
 

  

 
 
 
Svensk titel: Mätmetod och mätetal på tjänster utifrån ett kundperspektiv 
 
Engelsk titel: Method of measurement and metrics for services from a customer 
perspective 
 
Utgivningsår: 2013 
 
Författare: Kasewa Dabagh Celepli och Sergey Zharkov 
 
Handledare: Nils G Storhagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
 

 

Sammanfattning 
Området mätning inom tjänstesektorn är väldigt eftersatt och vi tror starkt på att behovet av 
mätning inom tjänster då vi rör oss allt mer mot ett tjänstesamhälle. Gruppen YSEV inom 
Scanias R&D organisation erbjuder ett stort antal tjänster internt. Uppdraget vi fick av YSEV 
är att ta fram mätmetod och mätetal på tjänster utifrån ett kundperspektiv. Inom 
tjänstorganisationer är det av intresse att framförallt mäta relationen mellan vad kunden 
förväntar sig av tjänsten och vad denne slutligen upplever sig fått. Med detta som 
utgångspunkt har vi kommit fram till att ledningen bör jobba mer strategiskt med alla sina 
medarbetare, med det menar vi att medarbetarna ska känna sig involverade i organisationens 
målsättningar för att i sin tur kunna ta fram rätt mätetal.  

För att organisationen ska kunna jobba utifrån internkundperspektivet och alltså leva efter en 
av Scanias principer ”rätt från mig” måste organisationen ta ett stort kliv mot att bli mer 
orienterade utifrån internkunden. Detta kommer resultera i mindre slöserier vilket är ett av 
Scanias kärnvärden. 

Studien resulterade inte i mätetal för YSEV gruppen, däremot resulterade det i en mätmetod 
för att ta reda på kundens perspektiv på tjänstekvaliteten. Studien ger även en bild om hur 
viktigt det är för YSEV eller verksamhetsutvecklarna att skapa ett internt tjänstekoncept. 
Således är detta en studie som både tar upp kund- och leverantörsaspekten. 
 
En stor del av rapporten behandlar den strategiska frågan, vad gäller både 
verksamhetsutvecklarnas placering i organisationen men även det jobb de skulle kunna bidra 
med tillsammans med andra kompetenta och erkända internkonsulter. Med det menar vi det 
strategiska arbetet som bör vara en standard i hela organisationen. Och det allra viktigaste, 
som vi vill understryka, är den röda tråden genom hela Scanias strategi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: (Mätetal, Mätmetod, Logistiktjänster, Strategisk plan, BSC, 
Verksamhetsutveckling, Tjänstekvalitet, Ledningssystem) 
 



Kungliga Tekniska Högskolan 
Skolan för Industriell Teknik och Management, Campus Telge 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary 
 
 

 

Summary 
Within the service sector measurements still needs to be developed. We are strong believers in 
measuring and follow-up as the society moves towards services.  The YSEV team in the R&D 
organization of Scania offers a wide range of internal services. Our mission was to develop 
methods and measurements from a customer’s perspective. A service organization primarily 
focus is on measuring the relation between customer expectations and experienced service 
quality. Based on that fact our conclusion is that management should emphasize the strategic 
development of targets and measurements involving all employees, to ensure proper 
objectives engaging all co-workers.  
 
To enable the organization to adopt an internal customer perspective, adhering to the Scania 
principle “right from me”. The organization must take a giant step towards internal customer 
orientation. This will result in less waste. One of the core values of Scania.  
 
Our study did not result in proposed measurements for the YSEV team. It resulted in a 
method for how to develop measurements based on the customer perspective of service 
quality. The study illustrates the importance of YSEV and business developers to create an 
internal service concept. Hence this study focuses on both the supplier and customer aspect.  
 
The main part of our report concerns the strategic topic, both regarding the position of 
business developers within the organization and the assignment they can achieve in 
partnership with other competent and recognized international consultants. Our main 
conclusion is that strategic efforts should become standard in the entire organization. 
Particularly we want to emphasize the consistency within the entire Scania strategy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: (Metrics, Measurement, Logistics services, Strategic Plan, BSC, Business 
Development, Quality of Service Management) 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som genomförts på en av grupperna (YSEV) 
på Scanias R&D avdelning i Södertälje. Examensarbetet på 15 hp är det sista momentet i 
magisterprogrammet Tillämpad Logistik, vid Kungliga Tekniska Högskolan.  Studien sträcker 
sig över en tjugoveckorsperiod under våren 2013. 
 
Rapporten behandlar främst ämnet mätetal och mätmetod utifrån ett kundperspektiv. Delar av 
vår undersökning innehåller företagshemligheter och publiceras därför ej i denna offentliga 
version av rapporten. Vi hoppas och tror dock att du som läsare kan tillgodogöra dig studien.   
 
Vi skulle vilja tacka våra handledare, Nils Storhagen på KTH och Lisa Gugala på Scania, som 
på många sätt har bidragit till denna rapports färdigställande. Ett extra stort tack till Lisa som 
bidragit med många kloka kommentarer. 
 
Vidare har ett stort antal andra personer på avdelningen YS på Scania bistått med information 
och tankar. Till alla dessa vill vi också rikta ett varmt tack. Ett särskilt tack till Ulrika 
Gustafsson på YSEV! 
 
Vi hoppas att denna rapport ska kunna stå till grund för framtida mätningar på Scania och 
önskar dem lycka till.  
 
Kungliga Tekniska Högskolan, Juni 2013 
 
Kasewa Dabagh Celepli och Sergey Zharkov 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till arbetet, syfte, avgränsningar samt en översiktlig 

metod. 

1.1 Bakgrund 
Gruppen YSEV (Vehicle Service Information - Operational Development) har i uppdrag att 
stödja avdelningen YS (Vehicle Service Information) med tjänster inom 
verksamhetskoordinering, tvärfunktionellt förbättringsarbete och användbarhet.  
 
Gruppen ser ett behov av att kunna mäta sin verksamhet på ett systematiskt sätt där 
mätningarna ger gruppen möjlighet att säkerställa att gruppens arbete gör avdelningens 
verksamhet mer effektiv och att gruppens kunder blir nöjda. 
 
Från ledningsgruppen inom R&D (Research and Development) har hela organisationen fått 
direktiv att mäta leveransprecision och kvalitet på sina tjänster. Alla grupper har börjat mäta 
leveransprecision genom visuella tavlor men en stor del av grupperna har undvikt att mäta 
kvalitet då de inte vet hur detta ska mätas.  

 
Bakgrunden till kraven från R&D:s ledningsgrupp är att tillväxt kräver nya marknader och för 
att öka eller bibehålla prisnivån krävs ökat kundvärde. Konkurrensen är hård och andra 
aktörer har hunnit ikapp. R&D:s kostnader uppgår till ca 5% av Scanias omsättning och 
eftersom kvalitet är ett av Scanias viktigaste kännetecken måste de hitta nya sätt att jobba på 
för att nå en högre nivå. R&D har ökat sin bemanning genom många nyanställda men frågan 
är om output ökat i samma utsträckning. 1 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med studien är att ta fram mätmetod och mätetal, för att gruppen YSEV ska 
kunna mäta sin verksamhet utifrån ett kundperspektiv. YSEV vill säkerställa att rätt 
förbättringsåtgärder genomförs av de och att önskad nytta av aktiviteterna uppnås för 
kunderna. 
 
Delsyfte: 
 
Att lära känna kundernas egentliga behov. 
 
Att ta reda på hur YSEV bäst kan bidra till organisationens framtida utmaningar.  
 
Att ge förslag på eventuella mätetal som YSEV kan använda sig av.  
 

                                                   
1Presentations material från  R&D Factory  Office - 20130322 
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1.3 Avgränsningar 
Uppdraget omfattar endast YSEV:s verksamhet. Övriga grupper på YS kan eventuellt 
applicera metoden på sina verksamheter. Vi valde denna avgränsning då organisationen består 
av många grupper med olika arbetsuppgifter och vi ville med avgränsningen fokusera på 
kvalitet framför kvantitet och komma fram till ett resultat som förhoppningsvis andra grupper 
också kan få glädje av.  
 
Andra avgränsningar vi gjort är att intervjua ett antal relevanta representanter, mestadels 
chefer i organisationen då de är antingen beställare av YSEV:s tjänster åt sin egen 
grupp/sektion eller mottagare av YSEV:s leveranser. Vi har ej intervjuat alla kunder men 
däremot har vi intervjuat alla kundtyper. Med kundtyper menar vi olika kunder beroende på 
vilken leverans de erhåller då YSEV erbjuder olika tjänster. Motiveringen till valet av dessa är 
en rekommendation av YSEV som bäst känner till sina kunder. Vi anser att YSEV har gett oss 
en bra blandning på personer att intervjua då dessa haft olika kunskaper och perspektiv på 
YSEV:s tjänster och uppfattning om de själva är kunder eller ej. 
 
En annan viktig avgränsning vi gjort är inom området ledningssystem, Scania har både ett 
miljöledningssystem och ett kvalitetsledningssystem. Eftersom mätningarna handlar om 
leveransprecision och kvalitet och arbetet är inom logistikfältet har vi valt att endast titta på 
kvalitetsledningssystemet. Detta eftersom kvalitetsledningssystem syftar bland annat till att 
öka verksamhetens kundnytta. 

1.4 Metodval 
Vi har valt att göra en fallstudie och komplettera med intervjuer av nyckelpersoner inom 
R&D organisationen på Scania med fokus på personer inom YS där flest av YSEV:s interna 
kunder befinner sig. Vi har även utfört litteraturstudie och observationer av berörda gruppens 
tjänster. Vi har valt att göra en fallstudie på grund av att vi vill få en djupare förståelse av 
YSEV:s verksamhet.  
 
Intervjuerna vi utförde var av öppen karaktär, vilken vi valde för att förminska det inflytande, 
vi som intervjuare kan ha på den som intervjuas. Genom öppna intervjuer kommer vi närmare 
på spåret till respondentens riktiga tankar, än om vi skulle ha gjort en strukturerad intervju.  
 
Observationerna har vi gjort i form av att praktisera med jämna mellanrum under arbetets 
genomförande hos uppdragsgivaren (YSEV). Under praktikdagarna har vi gått bredvid 
personalen och observerat men även arbetat självständigt med datainsamling. Observationer 
är bra för att få tillgänglighet till informationen, utan att nödvändigtvis interagera med de 
individer som studeras och på så sätt få den djupaste förståelsen för de faktiska processerna. 
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2 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel redogörs en kort presentation av Scania CV AB och av var i organisationen 
gruppen YSEV finns samt en beskrivning YSEV:s verksamhet. Detta för att förenkla för 
läsaren var i organisationen denna studie äger rum. Scania CV AB kommer i resterande del av 

arbetet endast skrivas som Scania. 

2.1 Företagspresentation – Scania CV AB 
I dag är Scania en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och 
marinmotorer. Dessutom tillhandahåller och säljer företaget ett stort utbud av tjänstrelaterade 
produkter och finansiella tjänster. Scania är verksamt i ungefär 100 länder och har mer än 35 
000 anställda. Av dessa arbetar 2 900 inom forskning och utveckling (Research and 
Development - R&D), de flesta i Sverige i närheten av företagets produktionsenheter. I 
Sverige har Scania sitt huvudkontor, produktion och flera försäljnings- samt servicepunkter.2 

2.1.1 Vision 

Scanias vision är att vara det ledande företaget i branschen genom att skapa bestående värde 
för sina kunder, anställda, aktieägare och andra intressenter.3 

2.1.2 Mål 

Scania har som mål att ge sina kunder den bästa lönsamheten över produktens livscykel 
genom att leverera optimerade tunga lastbilar och bussar, motorer och tjänster och därigenom 
vara det ledande företaget i branschen. Grunden för Scanias verksamhet är företagets 
kärnvärden, fokus på arbetsmetoder och engagerade medarbetare.4 

2.1.3 Scanias produktionssystem 

Scanias produktionssystem (SPS) har utvecklats internt av företagets egna anställda. SPS 
omfattar principer och metoder som leder till kontinuerligt förbättringsarbete. Gemensamma 
arbetsmetoder tillämpas vid alla Scanias produktionsenheter i hela världen. Samtidigt 
uppmuntras och diskuteras alltid idéer till förbättringar. Nya lösningar testas och utvecklas 
hela tiden. Förbättringar som införs vid en enhet sprids systematiskt till andra enheter i det 
globala produktionsnätverket. Anledningen till att vi tar upp Scania huset är att vi anser detta 
är hjärtat i Scania som vägleder alla ledare inom organisationen att planera sin strategi utifrån 
dessa kärnvärden, principer och prioriteringar.5 
 
SPS är framtaget för Scanias produktionsenheter men eftersom detta har varit ett framgångs 
koncept så har SPS anpassats till flera av Scanias verksamheter. I och med detta har flera 
”hus” tagits fram. I resterande del av detta arbete kommer R&D:s version av ”huset” 
användas. De olika delarna i R&D:s version av ”huset” förklaras närmare i kapitlet empiri. 
 

                                                   
2 Scanias hemsida. april 2013 
3 Scanias hemsida. april 2013 
4 Scanias årsredovisning 2012 
5 Scanias hemsida april 2013 
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Figur 1. SPS - Scanias Produktionssystem6 
 

2.2 Research and Development – R&D 
Eftersom Scania investerar mycket i forskning och utveckling finns Research and 
Development med Harald Ludanek som vice direktör i Scanias ledningsgrupp. För att ständigt 
vara i framkant, ständigt förbättra och kunna möta marknadens och kundens krav är varje 
detalj viktig i design, konstruktion och system. Inom Research and Development (R&D) 
omfattas en lång kedja från forskning, konstruktion och testning till kvalitetskontroller i 
produktion men även kundernas fordon på vägarna. R&D har tre ben som består av N – 
Powertrain Development (utveckling av drivlinan), R – Truck, Cab and Bus Chassis 
Development (utveckling av hytt samt lastbils- och busschassier) och Y – Vehicle Definition 
(definition av fordon). Inom ramen för detta arbete kommer vi att fokusera på gruppen YSEV 
som tillhör benet Vehicle Definition (Y) och vidare ligger under YS organisationen.7 
 

                                                   
6 Scanias intranät, april 2013 
7 Scanias intranät, mars 2013 
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Figur 2. Organisation R&D8 

2.2.1 Vehicle Service Information - YS 

Avdelningen YS – Vehicle Service Information (Serviceinformation) består av ca 250 
medarbetare. YS huvudsakliga uppdrag och aktiviteter styrs direkt eller indirekt av Scanias 
PD-process (PD står för Product Development). Scanias PD-process avser enbart styrning av 
olika uppdragstyper och aktiviteter för utveckling av produkter. YS levererar verktyg, 
information och IT-stöd för att kunna utföra:9  

• Service/underhåll  
• Felsökning  
• Reparationer  
• Ombyggnationer  
• Kampanjer  
• Reservdelsförsäljning  
• Information till föraren 

YSE som ligger under YS har i huvudansvar att leda projekt och uppdrag enligt krav från YS 
verksamhet, tvärfunktionell kravbalansering och systemutveckling av deras system och 
produkter, IT-koordinering, kvalitet i källspråk och översatta texter samt publicering av YS 

                                                   
8 Scanias intranät, april 2013 
9  Scanias intranät, mars 2013 
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informationsprodukter. Gruppen YSEV ingår i YSE sektionen och ansvarar för 
verksamhetsutveckling och användbarhet i IT-stöd.10  

 

Figur 3. Organisation YS11 
 

2.2.2 Om YSEV 

YSEV:s uppdrag är att stödja hela YS -organisationen med tjänster inom 
verksamhetskoordinering, tvärfunktionellt förbättringsarbete och användbarhet. Gruppen 
består av 6 personer varav en är gruppchef. Rollfördelning ser idag ut att vara så att gruppen 
har 5 roller, vilka är verksamhetskoordinator, revisor, ledningssystemsamordnare, 
verksamhetsutvecklare och användbarhetsarkitekt.12  

                                                   
10 Scanias intranät, mars 2013 
11 Scanias intranät, mars 2013 
12 Scanias intranät april 2013 
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2.2.3 YSEV:s Tjänsteutbud 

Eftersom YSEV består av flera kompetenser enligt ovan erbjuder de tjänster inom främst 
områdena verksamhetsutveckling och användbarhet men även stödtjänster. Punktlistan nedan 
ger exempel på vilka tjänster som ingår inom dessa områden.13 
 
Verksamhetsutveckling: 

• Workshopsledning, som är en mötesform för att stödja gruppens kreativitet med 
utgångspunkt i deltagarnas erfarenhet och engagemang. 

• Förbättringsarbete, som syftar till att sänka kostnader och öka kundnöjdhet. 
• Processmodellering. Det är en visualisering av processer, som hjälper till att upptäcka 

ineffektiva och krångliga arbetssätt och effektivisera arbetet genom t.ex. att omfördela 
ansvar. 

Användbarhet: 
• Effektworkshop, som syftar till att tydliggöra de nyttor och effekter som ett projekt 

eller uppdrag ska ge verksamheten. 
• Målgruppsanalys, vilken syftar till att beskriva slutanvändare för en produkt så som 

nytt IT-stöd eller förbättring av befintligt.  
• Interaktionsdesign, beskriver hur tjänsten ska utformas för att verksamhetens och 

målgruppernas mål uppfylls. Detta innefattar ta fram skisser, prototyper och 
specifikationer för hur tjänsten eller IT-stödet ska utformas. 

• Användningstester, innebär hur en tjänst fungerar i en konkret användningssituation. 
Dessa hjälper att upptäcka problem och göra tjänsten bättre och enklare att använda. 

• Grafisk design, hur ska slutprodukten se ut gällande färg och form, ikoner, mallar, 
menyer m.m. 

Andra tjänster som YSEV erbjuder, främst inom området verksamhetskoordinering, är: 
• Pulsadministration som innebär administrativt stöd i form av visualisering av 

projektstatus och sammanställning av statusrapport. 
• Revisioner, som är oberoende granskning, ger ledningen stöd i form av en 

nulägesanalys av det område som revideras samt avvikelser mot ISO-standard. 
•  Ledningssystemkoordinering, som är ett sätt att ha kontroll i frågor ”hur” och ”vad” 

man gör, resulterar i tydligare mål, ansvar och kontinuerliga förbättringar. 
• YSEV koordinerar YS:s intranät sida, som är en samlingsplats för information 

angående verksamheten och är även YS ledningssystem. 
 

                                                   
13 Scanias intranät mars 2013 
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3 Teoretisk Referensram 
I detta kapitel redogörs de teorier som är till grund för det problemområde som vi behandlar. 

Dessa teorier utgör stöd för empirin och analysen. 

3.1 Ledningssystem 
Ledningssystemet är ett system för att upprätta policy och mål samt tillvägagångssätt för att 
uppnå dessa mål. Kvalitetsledningssystem syftar till att säkerställa och öka verksamhetens 
kund- och intressentnytta. Det är viktigt att framhålla att det är policyn, målen och det arbete 
man gör för att nå dessa som sammantaget utgör själva ledningssystemet och inte själva 
dokumentationen. Ett ledningssystem är en beskrivning av viket arbete som ska göras och hur 
det ska gå till samt själva genomförandet med de resurser som krävs. Syfte med 
ledningssystemet är att upprätta policy och mål och allt som behövs för att uppnå dessa mål 
ingår i systemet.14 
 
Ledningssystemet sammanställer information från olika källor för att ge en beslutsfattare en 
klar översikt av situationen. Informationen från ledningssystem underlättar att fatta beslut om 
att påverka den situationen som presenteras. Människorna i organisationen och deras 
kompetens utgör det riktiga ledningssystemet.15  

3.1.1 Strategisk plan 

Utgångspunkten för den strategiska planeringen är organisationens verksamhetsidé och 
vision. Dessa beskriver varför organisationen finns till, för vem och vart den är på väg. För att 
nå uppsatta mål behöver vissa åtgärder och aktiviteter vidtagas. En plan där strategin för detta 
beskrivs kallas en strategisk plan. En strategisk plan sträcker sig över en längre tidsperiod och 
beskriver vad vi vill åstadkomma och hur, vilket beror på organisationens aktuella situation. I 
en strategisk plan brukar ingå visions-, mål- och uppdragsbeskrivning. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              17 

3.1.1.1 Vision, mål, uppdrag 
Vision för verksamheten är den ledstjärna som pekar ut inriktningen i stora drag. Målet är mer 
konkret och handfast och anger vilka resultatet som verksamheten ska uppnå, vad som ska 
levereras till de olika målgrupperna.18 
 

                                                   
14 Persson, 2007. S.9 
15 Bowin, 2011. S.15   
16 Bergman & Klefsjö. 2010. S. 454 
17 Bergman & Klefsjö. 2010. S. 453 
18 Nelke, 2010. S.38 
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Ordet vision kommer från latinets vidére som betyder ”att se”. En vision bör innehålla en bild 
av vart organisationen strävar och gärna också när man ska nå dit. En vision är ett önskat 
framtida tillstånd, vad vill organisationen bli identifierad med och vart vill de nå? När en 
organisation formulerar sin vision bör den vara nyskapande och få medarbetarna att tänka nytt 
och stort. En vision ska vara visualiserbar, önskvärd, tydlig, flexibel, kommunicerbar och 
stabil.19 
 
För att arbeta mot visionen behöver man mål för verksamheten på lång och kort sikt. Ett mål 
ska ge en föreställning om vad man konkret vill uppnå inom en given tidsram. För att klara 
detta är det viktigt att de mål som sätts är mätbara och tydliga.20 
 
Med uttalat uppdrag menas ett uppdrag som är nerskrivet och förankrat hos organisationens 
ledning. Formuleringen av uppdraget initieras ofta av verksamheten själv, men det är viktigt 
att det förankras och godkänns av uppdragsgivaren. I en strategisk plan bör uppdraget ingå.21 

3.2 Kundperspektivet 
En kund är direkt mottagare av en tjänst och som ofta själv bidrar aktivt till att en tjänst 
kommer till, att kvaliteten skapas och att mervärdet realiseras. Tabellen nedan visar tydligare 
kundens roll. En kund kan vara en privatperson, ett hushåll, ett företag eller en kommunal 
förvaltning. Olika verksamheter använder olika ord för sina kunder. De flesta har vid något 
tillfälle varit passagerare, gäster, patienter, abonnenter, prenumeranter, brukare, klienter o.s.v. 
Kunder är både externa och interna, kunder är inte endast de som finns på marknaden som 
köper eller nyttjar den slutgiltiga tjänsten. 22 
Tabellen nedan beskriver skillnaden i kundens roll vid köp av varor eller tjänster.  
 
Tabell 1. Servicelogik och varulogik23 
 Servicelogik Varulogik 
Erbjudandet art Värdefrämjande process Värdefrämjande resurs 
Perspektiv En process där en 

uppsättning resurser 
integreras med kunderna, i 
syfte att stödja deras 
processer på ett 
värdeskapande sätt. 

En resurs som kunderna 
använder, eventuellt 
tillsammans med andra 
resurser, i syfte att skapa 
värde för sig själva. 

Affärslogik Att underlätta de processer 
som främjar kundernas 
värdeskapande. 

Att göra resurser tillgängliga 
för kundens användande. 

Kundens roll Medproducent och 
medskapare av värde. 

Ensam skapare av värde. 

Företagets roll Tillhandahålla en 
serviceprocess och 
tillsammans med kunden 
producera och skapa värde i 
kundens 
konsumtionsprocess. 

Förse kunden med varor som 
en resurs och ensamt 
producera denna resurs.  

                                                   
19 Bergman & Klefsjö. 2010. S. 449 
20 Bergman & Klefsjö. 2010. S. 452 
21 Nelke, 2010. S.40  
22 Edvardsson, m.fl, 1998. S.22 
23 Ljungberg & Larsson 2012. S 91 



3 Teoretisk Referensram 
 

 10

3.2.1 Att vara interna beställare 

Är det den interna eller externa kunden som är viktigast? Allt fler forskare inom området 
menar att om medarbetarna inte är nöjda och engagerade så kan de inte heller skapa nöjda 
kunder. Den externa kunden kan vända sig till annan leverantör om hen är missnöjd. Så är inte 
fallet för interna kunder, då de är hänvisade till den egna organisationens tjänster. Förutom 
den skillnaden så är det i stort samma faktorer och förhållanden som gör interna eller externa 
kunder nöjda eller missnöjda. Kvalitet i interna tjänster och intern kund- leverantör 
förhållande lägger grunden för kvalitet i externa tjänster till kunder på marknaden. Kunskap 
om samt förståelse och respekt för interna kunders behov, krav och förväntningar bör lyftas 
fram.24 

3.2.2 Kundorientering och kundkommunikation 

Kärnan i en kundorienterad organisation är att först lyssna på kunden, vara lyhörd, vilja förstå 
och därefter hjälpa kunden att få sina behov tillfredställda på bästa sätt. Några begrepp som är 
centrala och ligger till grund för kundens val av tjänsteleverantör är behov, önskemål och 
förväntningar.25 
 
Eftersom alla processer hänger ihop i en leveranskedja (supply chain) så får vi också en intern 
kund att tänka på. Vi delar ansvaret för att säkerställa leveransen till den externa kunden och 
var och en måste därför leverera på ett sätt som ger nästa länk i kedjan goda förutsättningar att 
göra sitt jobb på ett bra sätt. Det betyder att man inte bara gör sitt och släpper det ifrån sig, 
utan att man både tar reda på vad nästa länk behöver, men också tar ansvar för att det man 
levererar kommer hela vägen fram på ett bra sätt.26 
 
Kundkonceptet är komplicerat då man tittar på en internprocess som exempelvis en 
inköpsprocess eftersom det finns kunder genom hela kedjan, nedan exempel på inblandade 
roller.27 
 

• Initierare som uppmärksammar ett behov. 
• Inköpare som har kompetens att välja leverantör och sätter igång ett inköp. 
• Beslutsfattare som har makten att fatta det formella inköpsbeslutet. 
• Påverkare som formellt inte deltar i beslut men påverkar informellt behovets art. 
• Användare som ska använda den köpta produkten eller tjänsten. 

 
Internkommunikation har blivit allt viktigare med tiden, inte bara sändaren har insett behovet 
av bättre kommunikation utan även mottagaren har högre krav på kommunikationen. 
Medarbetarna förväntar sig inte endast vad man ska göra och hur utan även varför man ska 
göra på ett vist sätt och vad blir resultatet.28 
 
Internkommunikation är ”budskapsöverföring mellan människor vars relationer är varaktigt 
strukturerade för att uppnå ett bestämt mål” Det finns fyra huvudtyper av 
internkommunikation. Det finns muntlig och skriftlig och dessa delas upp i orderinformation 
och bakgrundsinformation. 29 
 
                                                   
24 Edvardsson, m.fl, 1998. S.49 
25 Edvardsson, m.fl, 1998. S.48 
26 Advantums internet sida. april 2013 
27 Ljungberg & Larsson 2012. S 94 
28 Jan Strid. 1999. S 21 
29 Jan Strid. 1999. S 14 
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Tabell 2. Intern kommunikation30 
 Orderinformation Bakgrundsinformation 
Muntlig Order Personalmöten 
Skriftlig Direktiv Personaltidning 

 
Internkommunikation har ett viktigt syfte, nämligen att motivera medarbetare och få de att 
jobba mot samma mål och känna sig delaktiga.31 

3.2.3 Kundbehov, -önskemål och -förväntningar 

Behov är förklaringen till all mänsklig aktivitet, här får man svar på frågan vad kunden 
upplever sig sakna. Det är skillnaden på hur det är nu och hur det bör vara. Önskemål 
representerar på vilket sätt kunden tänker sig att hens behov ska uppfyllas, det vill säga vilken 
tjänst kunden anser sig behöva för att behoven ska tillgodoses. Förväntningar uttrycker hur 
väl kunden förutsäger att den aktuella tjänsten kommer tillgodose hens behov. Grunden till 
förväntningar är behov och önskemål men förväntningarna påverkas även av andra faktorer. 
Kundens förväntningar ändras över tiden beroende på förändrade kundönskemål, förändringar 
på marknaden m.m.32 
 
Marknadsavdelningen som genom reklam och andra sätt skapar ”löften” påverkar kundens 
förväntningar. Även företagets rykte och image samt kundens tidigare erfarenheter av andra 
leverantörer påverkar förväntningarna.33 
 
Kundens krav och förväntningar påverkas både av en objektiv känt behov och av vad som 
erbjuds i övrigt och i nivå med den service man normalt erhåller.34 

3.2.4 Kundens kvalitetsuppfattning 

Som resultat av en kvalitativ studie som gjorts uppfattar kunden kvalitet som att ha förtroende 
för organisationen som erbjuder en tjänst. Förtroende är övergripande och bygger på fem 
underkategorier, nämligen pålitlighet, personkontakt, beredskap, bemötande och kompetens. 
En kund kan ha förtroende för en enskild medarbetare inom organisationen eller för hela 
organisationen. Förtroendet bygger på att organisationen påvisar kompetens i tjänstens 
utförande och kompetens i kundrelationen.35 
 
Eftersom tjänster ej är statiska som varor och olika utförare av tjänsten uppfattas olika av 
samma kund är det av stor vikt att ge kunden tydlig och klar information om vilken tjänst som 
behövs och hur detta kommer erbjudas, för att skapa pålitlighet. Att även uppmuntra kunden 
att komma tillbaka efter tjänstens utförande vid eventuella frågor. Det är viktigt för kunden att 
kontaktpersonen för tjänsten ska vara insatt i kundens behov vid tillfället och i framtiden och 
alltså inte bytas ut ständigt. Om utbyte av kontaktperson är ofrånkomlig bör överlämning ske 
korrekt så kunden inte känner av skillnad i kunskapen om hens behov.36 
 
Beredskap består till stor del av tillgänglighet, finns tjänstens utförare tillgänglig för kunden 
när hen vill nå personen för diverse frågor. Hög tillgänglighet är ofta nödvändig men inte 

                                                   
30 Jan Strid. 1999. S 13 
31 Jan Strid. 1999. S 32 
32 Edvardsson, m.fl, 1998. S.48 
33 Edvardsson m.fl, 1998. S.49 
34 Ljungberg & Larsson 2012. S. 99 
35 Bo Edvardsson m.fl, 1993. S.87 
36 Bo Edvardsson m.fl, 1993. S.88 



3 Teoretisk Referensram 
 

 12

tillräcklig, beredskap i att hjälpa kunden vid akuta behov är ännu viktigare. Bemötande av 
kund får ej vara beroende av kunskap om tjänsten, kön eller annan ”facktillhörighet”. Kraven 
på kompetens varierar och delas upp i två typer, en teknisk kompetens och en funktionell 
kompetens. Teknisk kompetens för att kunna diagnostisera kundens behov och funktionell för 
att kunna hantera kundens behov.37 

3.3 Tjänsteperspektivet 
Det som utmärker och delvis skiljer tjänster från varor kan summeras i tre kännetecken:38 
 
Immaterialitet – Tjänster är vanligtvis mer eller mindre abstrakta och immateriella. 
Samproduktion – Tjänster produceras, levereras och konsumeras och marknadsförs ofta till 
viss del samtidigt och kunden medverkar ofta i produktionen. 
Heterogenitet – Tjänster är sinsemellan mycket olika, till exempel med avseende på hur 
medarbetare-, kund- eller kapitalintensiv tjänsten är. 
 
För att säkerställa kvalitet i en tjänst måste kvalitet vara inbyggd från början i alla tjänstens 
delar. När man talar om tjänstens förutsättningar kan man ta upp en tjänstemodell som består 
av tjänstekonceptet, tjänstesystemet och tjänsteprocessen. Tjänstekonceptet är en beskrivning 
av de kundbehov som skall tillgodoses, hur dessa skall tillgodoses i form av tjänstens innehåll 
eller utformning. Tjänstesystemet är de resurser som krävs eller står till förfogande för att 
tjänsteprocessen skall realiseras. Tjänstesystemet utgörs av kunder, organisationsstruktur, 
medarbetare och fysisk/tekniska resurser. Tjänsteprocessen är en kedja av aktiviteter som 
måste fungera för att tjänsten skall komma ut. Tjänsteprocessen bör konkretiseras i en tydlig 
beskrivning av olika aktiviteter för att generera tjänsten. Även inom organisationen utförs 
interna tjänster, där enheter eller medarbetare är mottagare av vad andra enheter eller 
medarbetare producerar.39 

3.3.1 Tjänstekonceptet 

Tjänstekoncept specificerar vilka kundbehov tjänsten skall uppfylla och hur den skall uppfylla 
dessa behov. Man använder sig av tre tjänstekategorier. Kärntjänsten är själva basen för 
verksamheten och kärnan i kunderbjudande, till exempel flygresan hos ett flygbolag. 
Bitjänster är de tjänster, den service och tillhandahållandet av de varor som behövs för att 
tjänsten skall fungera, till exempel flygtaxi. Stödtjänster, slutligen, är tjänster eller produkter 
vilka inte är nödvändiga men har som syfte att göra ett erbjudande mer attraktivt och kanske 
bidra till tjänstedifferentiering. Ett tjänstekoncept byggs upp av en kombination av kärn-, 
stöd- och bitjänster.40 

3.3.2 Tjänstesystemet41 

Tjänstesystemet är de resurser som står till tjänsteproducentens förfogande för att producera 
en tjänst. Dessa resurser har som huvuduppgift att stödja tjänsteprocessen så att 
tjänsteerbjudandet kan uppnå önskad kvalitet.  

Eftersom kunderna deltar i produktionen av en tjänst, utgör de en av tjänstesystemets resurser. 
Det gäller till exempel kundernas kunskaper och deras förmåga att tillgodogöra sig 
information. 

                                                   
37 Bo Edvardsson m.fl, 1993. S.90 
38 Edvardsson m.fl, 1998. S.28 
39 Edvardsson, m.fl, 1998. S.31 
40 Edvardsson, m.fl, 1998. S.32 
41 Edvardsson, m.fl, 1998. S.33 
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Det är viktigt att organisationsstrukturen klargör ansvar och befogenhet så att medarbetarna 
förstår hur de bidrar till att förverkliga de övergripande målen och skapar kvalitet. För att 
möta marknader i ständig förändring har begreppet lärande organisation blivit centralt. Det 
handlar bland annat om att kunna se effekten av sina beslut och handlingar, främst i relation 
till interna kunder. Organisatoriskt lärande handlar om att dra nytta av kunskaper och 
erfarenheter för att identifiera och åtgärda fel och brister, till exempel återkommande, 
inbyggda kvalitetsproblem. Ledningens stöd i kvalitetsutvecklingen har visat sig vara en 
viktig förutsättning för framgång. Medarbetarna framställs ofta som tjänsteföretagets 
nyckelresurs och det är därför viktig att lyfta fram medarbetarna i kvalitetsutvecklingen. 
De fysiska/tekniska resurserna omfattar till exempel lokaler, datorer, tillverkningsutrustning 
och andra tekniska system, men också kursmaterial och dokumentation i samband med en 
utbildning. 

3.3.3 Tjänsteprocessen42 

När det gäller tjänster är emellertid kunden oftast delaktig i processen som ”medproducent” 
och upplever det som sker i ”tjänstefabriken”.  De aktiviteter eller delprocesser i vilka kunder 
deltar, passivt eller aktivt genom att utföra moment eller aktiviteter kallas här kundprocess. 
Kundprocessen är en del av den totala tjänsteprocessen.  

Standardiserade och starkt repetitiva teknik- och medarbetarprocesser kräver att även 
kundprocessen i stor utsträckning är standardiserad. Andra tjänster är betydligt mindre 
standardiserade, eftersom behovet, önskemål och situationen kräver delvis unika tjänster och 
därmed tjänsteprocesser, vilka växer fram i ett samspel mellan tjänsteproducent och kund. 

Ett exempel på högkontakttjänster, där kunden medverkar aktivt i tjänsteproduktionen är 
konsulttjänster. Viktiga ledningsuppgifter i kvalitetsutvecklingen är:  

 
• Skapa förståelse för kundernas behov, förväntningar och agerande, samt för den roll 

de enskilda medarbetarna spelar i tjänsteprocessen 

• Inkludera både medarbetare och kunder i utvecklingsprocessen och hjälpa dem att 
uttrycka sina behov 

• Involvera strategiska samarbetspartners och leverantörer när dessa berörs. 

3.3.4 Tjänstekvalitet 

Ett av de viktigaste elementen i tjänstelogiken är att kunden är delaktig i produktionen av 
tjänsten. Vilket innebär att kunden själv påverkar kvaliteten genom sin medverkan och sin 
upplevelse av tjänsten. Kvaliteten på en tjänst är således en fråga om subjektiv upplevelse av 
ett produktionsförlopp i vilket kunden själv deltagit snarare än om objektiva egenskaper hos 
något man konsumerar.43 
 
Inga organisationer har som mål att ha låg eller dålig kvalitet på sin verksamhet eller sina 
tjänster. Bedömningen av vad som är kvalitet är individuellt och subjektivt. 
Kvalitetsbegreppet kan vara ”farligt” eftersom det kan uppfattas på många olika sätt. Det är 
därför mycket viktigt att klargöra vad kvalitet står för i den aktuella organisationen, att ha en 

                                                   
42 Edvardsson, m.fl, 1998. S.36 
43 Bo Edvardsson m.fl, 1993. S.199 
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gemensam definition av kvalitet och att på olika sätt se till att kvalitetstänkandet når ut till alla 
medarbetare.44 

3.4 Mätning av tjänstekvalitet 
Många branscher och organisationer genomgår kraftiga strukturella förändringar p.g.a. 
internationalisering, ökad konkurrens och avregleringar men även nedskärningar. Idag räcker 
inte de traditionella verksamhetsmåtten så som resultat, likviditet, soliditet för att skapa en bra 
bild av verksamheten i en dynamisk tjänsteekonomi. Ett talesätt lyder ”Man kan inte styra det 
man inte kan mäta” Verksamhetsmått måste ge tydliga svar på tre frågor:45 
 
Vad har hänt? 
Varför har det hänt?  
Vad ska vi göra åt det? 
 
Om man inte uppfyller kundens behov och förväntningar kommer någon annan att göra det. 
Därför är ett viktigt mått just kundupplevd kvalitet.46 
 
Tjänstekvalitet är en överenskommelse med förutbestämda krav, varken bra eller dåligt. 
Kvalitet utmärks genom att förhindra fel, inte genom värdering och bortsortering. Kvalitet 
mäts genom kostnader som uppstår då kraven inte blir uppfyllda. Kvalitet innebär att göra 
jobbet rätt första gången och ska man kunna göra det måste man förstå kundens krav och 
förväntningar på tjänsten och ha en strategi som gör det möjligt att uppfylla det.47 De mest 
centrala områdena som berörs när det gäller tjänstekvalitet är kommunikation mellan kund 
och leverantör, leveranser och kommunikation i rätt tid och utan fel samt sist men inte minst 
snabb och korrekt service.48 

3.4.1 Serviceelement 

Leveransservice är prestationer som utförs för att skapa tidsnytta och platsnytta för kunden. 
Leveransservice kan omfatta ett stort antal element varav de viktigaste för tjänster förklaras 
nedan:49 

• Servicegrad är ett mått på sannolikheten att tjänsten kan erbjudas när den efterfrågas.  
• Leveranstid/ledtid är den tid som förlöper från order till leverans. Alltså ett tidsförlopp 

mellan behovsidentifikation och behovstillfredsställelse.  
• Leveranspålitlighet är ett mått på tillförlitligheten i leveranstid. Det blir allt viktigare 

att leverera på utsatt tid, varken före eller efter. 
• Leveranssäkerhet är att rätt tjänst är mottagen och erbjuden i rätt tid.  
• Informationsutbyte är ett utbytte av information i båda riktningarna mellan leverantör 

och kund. 
• Kundanpassning är förmågan att leva upp till kundens önskemål. 
• Flexibilitet är leverantörens anpassningsförmåga till förändrade förutsättningar. 

 
För att kunna erbjuda en hög leveransservice måste ett antal villkor uppfyllas. Som leverantör 
av en tjänst måste det finns en förståelse för kundens servicebehov och förmåga att överföra 

                                                   
44 Bo Edvardsson m.fl, 1993. S.17 
45 Edvardsson m.fl, 1998. S.24 
46 Edvardsson m.fl, 1998. S.25 
47 Virum m.fl. 2003. S.57 
48 Virum m.fl. 2003. S.58 
49 Storhagen. 2011. S.170 
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behovet till ett servicemått. En strategisk plan är av stor vikt för planering av samarbetet 
mellan alla aktörer inom ramen för leverantör och kund relationen och ett effektivt 
genomförande av denna plan.50 

3.4.2 Mått och Mätmetoder 

Behovet av mätmetoder inom tjänster och kraven på dem ökar stadigt. När man utvecklar mått 
måste man tänka på att dessa behöver vara enkla att mäta i praktiken, vara förståeliga, lätta att 
använda och vara möjliga att påverka.51 
 
Precision i måtten är inte alltid det viktigaste. Det kan vara bättre att bestämma sig för att 
mäta på ett enkelt och snabbt sätt. Ofta räcker det med en grov, men snabb, indikation som 
underlag för att kunna reagera när något händer annars kan måtten vara inaktuella och 
verkningslösa, d.v.s. att man får kompromissa med precisionen. När man utvecklar en 
mätmetod är det bättre att välja ut några få mått som på ett rimligt sätt speglar verksamheten, 
än att försöka mäta allting.52 
 
Karakteristiskt för ett bra mått anses vara att det:53 

- är kvalitativt 
- är lätt att förstå 
- stödjer ett riktig beteende 
- är synligt 
- är väl definierat och allmänt förstått 
- mäter det som är viktigt 
 

Mätmetoder är en kombination av mått och metoder, metoder är ett strukturerat sätt att välja 
tekniker och mätning är i sin bredaste form allt inhämtande av information i syfte att precisera 
mått på någonting.54 

                                                   
50 Storhagen. 2011. S.170 
51 Virum m.fl. 2003.S.75 
52 Storhagen, 2011.S.281 
53 Storhagen, 2011.S.294 
54 Nils G Storhagen m.fl. 1988, s.30 
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3.4.3 En modern mätmodell55 

För att kunna mätta organisationens verksamhet måste man mäta och värdera hur väl vi sköter 
oss mot våra kunder och de processer som leder fram till en leverans. Man kan göra det med 
hjälp av den mätmodell som presenteras nedan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Figur 5 Mätmodell56 
 
Modellen består av tre grupper av mått. Dessa är kundmått, processmått och resultatmått. 
Första steget i mätmodellen är att kartlägga kundens förväntningar, d.v.s. att fånga upp de 
aspekter som har stor betydelse för kunden. På så sätt skapas ett så kallad kundmått, som visar 
var det är strategiskt viktigt att prestera högt, för att tillfredställa eller överträffa kundernas 
förväntningar. För att få bättre förståelse på måtten, som är viktiga för kunder, kan man ta 
hänsyn till konkurrenssituation för respektive produkt eller tjänst. I de flesta fall brukar 
kundmåtten innefatta några leveranselement såsom leveranssäkerhet och tillgänglighet. 

Processmått representerar effektiviteten i verksamhetens egna processer som leder fram till en 
kund.  Processmått brukar omfatta kvalitet, flexibilitet, genomloppstid, arbetsmiljö etc. Ibland 
är det svårt att beräkna det exakta värdet på processmåtten men det viltigaste med dem är att 
det relativa värdet är positivt.     
  
Resultatmåtten mäter den totala prestationen. Exempel på resultatmåtten kan vara 
vinstmarginal, avkastningsgrad, täckningsbidrag. Idén med modellen är att om vi har bra 
värden på kundmåtten och processmåtten så leder det till bra värden på resultatmåtten. 
Modellen pekar på att man måste titta på den faktiska verksamheten istället symptomen.  

3.5 Andra metoder 
En enkät är ett exempel på en strukturerad metod som görs genom att samma frågor ställs till 
ett antal personer, ofta skriftligen. Det finns två huvudtyper av frågeformulär. Det finns 
frågeformulär med förhandsdefinierade svar, dels med angivna alternativa svar i 

                                                   
55 Nils G Storhagen, 2011. S. 290 
56 Nils G Storhagen, 2011. S. 290 
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flervalsfrågor, dels där svaret skall ges på en gradskala antingen i kryssrutor eller i en 
skallinje.57 

3.5.1 PDS58 

PDS står för Problem Detection Study och det som utmärker metoden är att den studerar 
endast faktiska och möjliga problem, som kanske kunden inte själv är medveten om. 
Resultatet från en PDS studie presenteras i en problemlista som är rangordnad efter hur 
viktiga de är. Detta ger den intresserade en åtgärdsprioritet. PDS delas in i två steg, en 
problemidentifiering och en problemvärdering. Problemidentifieringen sker genom att först 
skaffa sig en grundläggande förståelse och information om verksamheten och sedan utföra 
djupintervjuer med ledning, anställda och kunder. Ett exempel på ett problem som skulle 
kunna dyka upp under problemidentifieringen är ”Det tar alltid lång tid innan man blir 
expedierad.” 
 
Nästa steg i problemvärderingen är att utvärdera de problem som dykt upp i 
identifieringsfasen. Detta gör man med hjälp av ett frågeformulär som skickas ut till ett större 
antal kunder. Kunderna ställs genom formuläret inför de kritiska problemen och ska på en 
skala ange hur väl påståendet stämmer in på deras uppfattning. Nedan finns ett exempel på 
PDS. 

 
Andra frågan ger oss som undersöker problemområden en prioritetsordning att lösa de 
problem som kunden mest skulle vilja ha löst 

3.5.2 SERVQUAL59 

SERVQUAL (service quality) är en modell som används för att mäta tjänstekvalitet. 
Modellen bygger på att man formulerar påståenden som baseras på fem kvalitetsfaktorer som 
påtaglighet, pålitlighet, villighet/ beredskap, säkerhet och empati/ inlevelse. Ungefär fyra 
påstående per faktor så att det blir ungefär tjugo påståenden som sammanställs i en enkät.  
 
Kunder svarar på enkäten och resultatet som kommer fram är hur de förväntar sig att tjänsten 
ska fungera och hur de anser att deras förväntningar uppfylls av den aktuella leverantören. 
Nedan finns två exempel på olika påståenden, tillsammans med de faktorer de hör till. 
 

                                                   
57 Wikipedia, 20130401 
58 Edvardsson m.fl, 1998. S.70 
59 Grönroos, 2009.S.92  
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Med hjälp av SERVQUAL moddelen kan man få veta var kvalitetsbrister finns och på så sätt 
få veta var man ska koncentrera sina resurser för att höja kvaliteten i sitt arbete. 
 
Det finns en enklare form av SERVQUAL där man endast frågar kunden om hur väl tjänsten 
utförs av den aktuella leverantören och kallas SERVPERF (service performance). Genom att 
ta bort första frågan på både påtaglighet och pålitlighet i exemplet ovan får man SERVPERF. 
Detta gör inte bara frågeformuläret enklare och mindre tidskrävande, utan förenklar även 
analysen.60 

3.5.3 Balanced Scorecard61 

Balanced ScoreCard (BSC) som på svenska kallas balanserat styrkort är en uppsättning av 
finansiella och verksamhetsmässiga mätetal för att utvärdera ett företags prestationer. Det 
innehåller de fyra dimensionerna kundperspektiv, processperspektiv, finansiellt perspektiv 
samt ett innovativt- och lärande perspektiv.62 
 
Balanserat styrkort är ett strategiskt instrument för att utifrån vision och strategi skapa en 
struktur för verksamhetens ambitioner i form av mätetal. Syftet med BSC är att ge 
företagsledningen information ur de fyra perspektiven och samtidigt hålla antalet mätetal 
nere. De fyra perspektiven speglar tre olika  
tidsperioder. Det finansiella perspektivet speglar dåtid, kund- och processperspektivet belyser 
nutid och innovation- och lärandeperspektivet ger en hint om framtid.63 
     
                                                   
60 Grönroos, 2009.S.96 
61 Ljungberg & Larsson 2012. S. 461 
62 Stig-Arne Mattsson, 2004. S. 18 
63 Ljungberg & Larsson 2012. S. 460 
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Merparten av misslyckanden beror inte på en 
dålig strategi utan på oförmåga att 
genomföra strategin. Till ytan har 
uppkommit bristande samband mellan 
strategi och BSC i det praktiska arbetet. Det 
finns fyra typer av så kallade barriärer för 
strategiimplementering.64 
 
Visionsbarriären -  ca 5% av medarbetarna i 
allmänhet förstår strategin. De anställda står 
dagligen inför olika valsituationer där man 
ska hantera en viss kundsituation, 
bemanning m.m. och förstår man inte 
strategin är det lätt att göra fel eller att låta 
bli att agera. 
 
Mänskliga barriären – ungefär 25% av 
ledarnas belöningssystem är baserad på 
strategi och resterande belöningar är länkade 
till kortsiktiga finansiella mål. 
 
Ledningsbarriären – ca 85% av ledningsgrupper ägnar mindre än en timme per månad åt att 
diskutera strategi. Icke strategiska frågor står högre upp på agendan. 
 
Resursbarriären – ca 60% av organisationerna länkar inte budgetar till strategin. Att göra detta 
skulle uppnå en effektivare organisation och ett mer spännande och utmanande budgetarbete.  
 

                                                   
64 Ljungberg & Larsson 2012. S. 462 

      Figur 6 BSC fyra perspektiv63 
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4 Empiri 
Detta kapitel innehåller det resultat vi erhållit i vårt arbete. En studie av gruppen YSEV på 

Scania och resultatet av de intervjuer vi gjort av både medarbetare och kunder. Kapitlet 

inleds med förutsättningarna som finns inom YS i form av strategisk plan och ledningssystem. 

Detta för att beskriva den röda tråden från ledningens strategiarbete till behovet av mätning. 

4.1 Ledningssystem 
YS ledningssystem beskriver YS överordnade rutiner. Ledningssystemet baserar sig på den 
verksamhet de bedriver och motsvarar kraven i standarden ISO 9001:2000 - Ledningssystem 
för kvalitet. Rent praktiskt är ledningssystemet publicerat på ett antal sidor på Scanias intranät 
(InLine). Eftersom ledningssystemet är av stor vikt och styr hur en organisation ska arbeta 
med olika frågor har YSEV åtagit sig uppdraget att göra detta synligt och strukturerat både för 
medarbetarna inom YS organisationen och medarbetare på övriga Scania.65 

YS ledningssystem är nedbrutet från R&D:s ledningssystem som i sin tur är nedbruten från 
Scanias övergripande ledningssystem och följer Scanias filosofi enligt figuren nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       66 
 

                                                   
65 Scanias intranät mars 2013 
66 Scanias intranät, maj 2013 

Figur 7. Scanias filosofi   
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4.1.1 R&D Factory67 

R&D factory (R&D huset) är en version av SPS Factory (Scania huset) utgörs av tre 
grundläggande byggstenar kärnvärden, principer och prioriteringar. R&D organisationen har 
en stab, R&D Factory Office, som är en grupp bestående av interna konsulter som hjälper 
organisationen inom R&D med verksamhetsutveckling och strategiarbete samt förvaltning av 
R&D huset.  
 
Husets grund består av Scanias kärnvärden, vilka är Kunden först, Respekt för individen och 
Eliminering av slöseri. Golv, väggar och tak utgörs av Scanias fyra principer Normalläge – 
Flödesorientering, Rätt från mig, Behovsstyrt och Ständiga förbättringar. 
 
I mitten av huset finns ett fönster med Scanias gemensamma prioriteringar, vars ordning är 
följande: 
 
1. Hälsa/miljö 

2. Kvalitet 

3. Leveransprecision 

4. Kostnad 

 

Huset omringas symboliskt av ledarskap, kompetens och kreativitet.  
 

 
Figur 8. R&D Factory68 
 
Alla delar i huset tas ej upp i empirin utan endast det som vi kan direkt koppla till vårt arbete 
och alltså vill understryka extra mycket. 

                                                   
67 R&D factory boken, Utgåva: 1. 2010-12-17 
68 Scanias intranät, maj 2013 
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4.1.1.1 Kärnvärden 
Kunden först 
Slutkunden är i fokus genom hela Scanias värdekedja. Genom kunskap och förståelse för 
slutkundens affär anser Scania kunna leverera lösningar, utvecklade i gemenskap med 
slutkunden för att säkerställa dennes långsiktiga lönsamhet. Inom R&D är de medvetna om att 
de har flera kunder, både Scanias slutkunder men även internkunder. Enligt R&D definieras 
värde alltid ur kundens perspektiv. Att veta vad som är värde för kunden är förutsättningen för 
att säkerställa att organisationen gör rätt saker. 
 
Respekt för individen 
Respekt för individen innebär att se och använda allas kunskap, erfarenhet och strävan att 
åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten. I det dagliga arbetet föds inspiration och 
nya idéer samtidigt som medarbetarens färdigheter utvecklas. Det hjälper R&D att säkerställa 
högre kvalitet och effektivitet, vilket ger större arbetstillfredsställelse.  
 
Eliminering av slöseri 
Förståelse för kundens behov förbättrar ständigt Scanias tjänster. Avvikelser ses som en 
värdefull källa till förbättringar för att ständigt förbättra processer och öka kundvärdet. Scania 
ökar sin konkurrenskraft genom att göra sig av med slöserier som är sådant som inte tillför 
kunden något värde eller nytta. 

4.1.1.2 Symboliken – ledarskap, Kompetens och Kreativitet 
Varje medarbetare förväntas leva upp till Scanias kärnvärden, ta ansvar för sin utveckling och 
hälsa samt bidra till ständiga förbättringar. Ledarskapsprinciperna nedan är ett sätt att tänka 
som gäller både chefer och medarbetare. 
 
Ledarskapet ska säkra ett bra samspel mellan ledare, grupp och medarbetare. Tydligt och 
stödjande ledarskap med klar ansvarsfördelning innebär att vi kan lita på att vi arbetar mot 
samma mål. Scanias ledarskapsprinciper är:  
 

• Samordna men arbeta självständigt. 
• Arbeta med detaljerna och förstå sammanhanget. 
• Agera nu men tänk långsiktigt. 
• Bygg kunnande genom kontinuerligt lärande.  
• Stimulera till engagemang genom delaktighet. 

 
Våra ledare ska förstå det framtida kompetensbehovet och säkerställa att Scania har 
spetskompetens inom strategiskt viktiga områden. 
 
Kompetensen består dels av utbildning och erfarenhet, dels av vår individuella vilja och 
förmåga att driva vårt arbete under eget ansvar. Att vi hela tiden utvecklar vår kompetens 
inom våra arbetsområden, liksom förståelsen för helheten, är viktiga förutsättningar för 
Scanias långsiktiga framgång. Vi är alla lärare och elever. En öppenhet för att dela med sig av 
kunskap, idéer och erfarenheter är en oerhört viktig grund för fortsatt framgång. 
 
Kreativitet är att tänka nytt. Innovation på Scania är att omsätta en kreativ idé till ny kunskap 
eller en ny produkt som har värde för våra kunder. Några av de viktigaste faktorerna för 
kreativitet är frihet och förtroende för medarbetarna att på avsatt tid arbeta fritt med idéer som 
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de tror på. För att kunna omsätta en kreativ idé till innovation krävs också kompetens inom 
det aktuella teknikområdet och kunskap om användaren, det vill säga i vårt fall förståelse för 
slutkundens behov och affär.  

4.1.1.3 Principer 
Visualisering 
Ett normalläge är när alla vet vad och hur de ska göra och hur de ligger till i förhållande till 
överenskommelsen med kund. Visualisering är för att kunna se och förstå hur man ligger till i 
förhållande till normalläget. Visualiseringen ska vara lätt tillgänglig, enkel och tydlig. 
Visualiseringen ska hjälpa till att agera på avvikelser. 
 
Rätt från mig 
Rätt från mig innebär att alla håller sin överenskommelse med föregående och nästa led i 
flödet. Kunden är den som tar emot en leverans i flödet och det är allas ansvar att 
internkunden ska ha förtroende för leveranserna och dess kvalitet. Det är viktigt att verifiera 
om behovet är uppfyllt. 

4.1.1.4 Prioriteringarna 
Scanias Prioriteringar är Hälsa/miljö, Kvalitet, Leveransprecision och Kostnad. Endast 
kvalitet som står på andra plats och leveransprecision som är på tredje plats har varit relevanta 
för vår uppsats då dessa två är de YS ledningen krävt att organisationen ska börja mäta. Vi har 
av naturliga skäl ändå nuddat vid prioriteringen kostnad. Enligt organisationen ska dessa 
områden ha mätetal och resultat för att kunna styra förbättringsarbetet. Prioriteringsordningen 
är endast till för att välja i de situationer som de står i motsatsförhållande till varandra.  

4.1.2 Strategisk plan 

R&D factory är en vägledning för hur man ska leva och verka inom PD processen. 
Beskrivningarna finns till för att kunna agera självständigt utifrån kärnvärdena. Nästa steg är 
den strategiska planen som utgår från R&D factory.  

Att utveckla den strategiska planen på Scania är en organisationsprocess där företagets olika 
enheter definierar sin strategi och fattar beslut om hur resurserna ska fördelas för att uppnå 
den bestämda och eftertraktade strategin. Scanias enheter har inget gemensamt arbetssätt för 
att sammanställa den strategiska planen. Denna görs olika från avdelning till annan, en del 
påbörjar arbetet på hösten och andra under det första kvartalet. 

Inom Scania pågår det flera strategiprocesser samtidigt. Varje verksamhet utarbetar årligen en 
strategisk plan, som beskriver strategier för det kommande året. Strategier bygger på 
antaganden om framtiden och organisationens föreställningar om verkligheten. Genom 
intervjuerna har det visat sig att den strategiska planen inte är väl inarbetad i organisationen 
och med det inte direkt efterfrågad. Ambitionen är att den strategiska planen skall vara klar 
och genomgången inom organisationen i början av året. De flesta klarar inte detta på grund av 
att det saknas input från ledningen. Detta tror flera av de intervjuade är anledningen till att det 
inte finns ett gemensamt arbetssätt. 
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4.1.2.1 R&D strategiska plan69 
R&D:s strategiska plan för 2013 utgår ifrån R&D factory prioriteringar och symboliken kring 
huset, nämligen ledarskap, kompetens och kreativitet. Sedan är planen indelad i fyra centrala 
delar vilka är Desired state, Strategies, Fokus areas 2013 och KPI gross list. Avslutningsvis 
lokala KPI på alla grupper inom organisationen. Den strategiska planen delas upp här och 
förklaras närmare, i sin helhet hittar ni den som bilaga 2 längst bak i rapporten.  
 
 Helth/Enviroment Quality Delivery Cost Leadership/ 

Competence/ 
Creativity 

Desired state Healthy and motivated 
employees 

100% satisfied 
customer 

100% delivery 
precision 

Elimination of 
waste and 
awareness of 
product 
cost with focus 
on 
customer value 

Leader = teacher 
Deviations to 
improve 

 
 
 
 

 
Desired state är önskat tillstånd. R&D vill ha medarbetare som är hälsosamma och 
motiverade, de önskar 100% nöjda kunder, 100% leverans precision samt eliminering av 
slöserier och medvetenhet om produktkostnad med fokus på kundvärde. Gällande ledarskap 
ska ledaren vara en lärare och utnyttja avvikelser för att förbättra verksamheten och 
produkten. 
 

 
R&D har fastställt några mätetal som är kopplade till deras prioriteringar enligt tabellen ovan. 
Sedan har de gett direktiv att alla grupper inom organisationen ska mäta två perspektiv, 
kvalitet och leveransprecision! 

                                                   
69 R&D strategiska plan 2013 bifogas som bilaga 2 i rapporten. 

 Helth/Enviroment Quality Delivery Cost Leadership/ 
competence/ 
Creativity 

KPI, 
gross 
list 

� Health 
attendance 

� Personnel turn 
over  
 

� Claims / truck / 
bus 
 

� Delivery 
precision  

� Project delays  

� Development 
cost vs. turn over 
 

� Number of patents 
 

Local 
KPI:s 
on all 
groups 

 Quality Delivery precision 
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4.1.2.2 YS målbild och strategiska plan 
YS har samlat sina viktigaste ledningsdokument enligt bilden nedan för att ständigt tänka 
kring kopplingarna mellan dessa. R&D huset längst upp till vänster, målbilden längst upp till 
höger, strategiska planen längst ner till vänster, sjökortet längst ner till höger och Scanias 
filosofi i mitten. 
 

 
Figur 9. YS dokumentsamling70 
 
YS målbild beskriver på en övergripande nivå vilka mål som gäller för utvecklingen av YS 
produkter, tjänster och verktyg, samt hur deras interna processer måste utvecklas för att kunna 
svara upp mot förändrade krav från kunderna och andra intressenter. Alla förslag till uppdrag 
ska bidra till att föra YS i riktning mot målbilden.71 
Målbilden består av fyra delar, dessa är kundanpassade tjänster, produktionseffektivitet, 
verkstadseffektivitet och kunskapsöverföring.72 

Alla fyra delar har gemensamt varsitt mål som ska vara uppnått 2020.73  

                                                   
70 Scanias intranät, april 2013 
71  Scanias intranät, mars 2013 
72  Scanias intranät, mars 2013 
73  Scanias intranät, mars 2013 
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Figur 10. Målbild74 
 
YS strategiska plan visualiserar avdelningens långsiktiga plan och beskriver olika vägval. Den 
strategiska planen sammanfattas och har ungefär samma struktur som R&D:s strategiska 
plan.75  

Den strategiska planen sätts upp av YS ledningsgrupp. Syfte med strategiska planen är att 
sprida strategibudskapet neråt i organisationen. YS strategiska plan är YS:s huvudskaliga 
strategidokument och innehåller vision, uppdrag, mål, fokusområde och KPI. 

Skillnaderna mellan R&D och YS strategiska plan är att R&D utgår från Scanias 
gemensamma prioriteringar och symboliken kring ”huset”, nämligen Ledarskap, Kompetens 
och Kreativitet. Medan YS ledningsplan utgår från tre perspektiv, dessa är Person, Process 
och Produkt. 

En annan skillnad är strategiernas utgångspunkter som på R&D är Desired state, Strategies, 
Fokus areas 2013 medan för YS är dessa Vision, Uppdrag, Desired state 2020+ och 
fokusområde. 

YS vision är:  

YS trygga och kreativa medarbetare levererar krav och lösningar som stöttar Scanias mål om 
låga kostnader för underhåll av Scanias produkter.  

YS leveranser kännetecknas av god tidhållning och rätt kvalité, leveranserna tas fram utan 
slöseri. 
                                                   
74 Scanias Intranät, april 2013 
75 YS strategiska plan 2013 bifogas som bilaga 3 i rapporten. 



Empiri 
 

 27

YS uppdrag är: 
• YS levererar verktyg, information och IT-stöd för att kunna utföra service och 

reparationsarbete på Scanias produkter.  
• YS levererar verktyg och information kring kundanpassning och användning av 

Scanias produkter hos slutkunden.  
• YS kravställer Scanias produktutveckling med avseende på effektiva metoder, 

ergonomi och anpassade reservdelar för reparation och underhåll. 
 
YS strategiska mål som ska nås till år 2020 är:  

• YS har Scanias mest engagerade medarbetare i Scanias bästa arbetsmiljö 

• . 

• . 

YS fokusområde för 2013 är 

• Fokus på kvalité och flöde – R&D Factory (sjökortet) 

• . 

• . 

Några av YS KPI:er ser du i tabellen nedan.  

 
KPI 
 

 
� Frisknärvaro 
� PoU - samtal  
� Personalomsättning 
� Examensarbete 

 

 
� Leveransprecision  

 
� Antal uppfinningsanmälningar 
� YS kostnad för drift 
� Kvalité  

4.1.2.3 Sjökortet 
Sjökortet är en metod som R&D implementerat på alla grupper för att R&D ledningsgrupp 
ska kunna följa organisationen i att nå desired state som en naturlig del av förbättringsarbetet.  
Sjökortet är indelat i s.k. fokusområden, dessa är Förstå kunden och dess behov, Fokusera på 
era leveranser, Planera och styr samt mät framgång – agera på avvikelser. Varje område har 
ett antal delmål att arbeta med och uppnå. Sjökortet återfinns som bilaga 4.   

Gruppen får en färgmarkering för vart och ett av de fyra fokusområdena.  Grön markering 
sätts då samtliga gula och gröna förväntningar är uppfyllda. Gul markering får gruppen om 
samtliga gula förväntningar är uppfyllda. Röd markering sätts i övriga fall. Markeringarna 
sker visuellt på en tavla med hjälp av magneter i olika färger.  
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Figure 12 Sjökortet76 

Sjökortet är en ”Gå och Se” metod för cheferna för att de på olika nivåer inom organisationen 
med jämna mellanrum besöker grupperna och får förklarat hur varje grupp hjälper 
organisationen att nå sina mål och hur de ligger till. Själva aktiviteten Gå & Se kan delas upp i 
fyra delar för ledningsgrupper på sektions- och avdelningsnivå. Dessa är en presentation av 
gruppen, en bedömning genom frågor och faktasamling för att sedan reflektera över det som 
visats och ge feedback på om gruppen klarat delmål eller backat. 

Enligt beskrivningen och utbildning från R&D Factory Office ska sektionens ledningsgrupp 
varje vecka genomföra en Gå & Se hos en av grupperna, enligt ett cykliskt schema. Även 
avdelningens ledningsgrupp ska på samma sätt Gå & Se, så att varje grupp får minst en 
bedömning av avdelningens ledningsgrupp per år. 

I verkligheten följer inte alla ledningsgrupper denna standard utan ”Gå och Se” görs på olika 
sätt. Vissa gör enligt standarden, andra gör inga ”Gå och Se” alls utan låter sin grupp bedöma 
sig själv och vissa har en egen variant av arbetssättet. 

4.1.2.4 Visuell tavla på gruppnivå 
Eftersom R&D har ställt kraven på alla grupper att mäta leveransprecision och kvalitet har de 
även gett ut en metod för hur mäta leveransprecision. Detta mäts med hjälp av visuella tavlan. 
Den visuella tavlan eller planeringen är till för att fokusera på leveranser, planera arbete och 
hantera avvikelser. Den visuella tavlan är en planering för fyra veckor men med fokus på 
närmaste veckan. Detta är dock varierande, YSEV planerar för fyra veckor framåt men vissa 
grupper planerar bara 1-2 veckor framåt. Varje dag mellan 8:45-9:00 står alla grupper vid sin 
tavla och tillsammans går de igenom sina enskilda leveranser för att ge hela gruppen en 
översikt och förtydliga ansvarsområdena. Denna tid kallas daglig avstämning eller VP-möte. 
Genom denna genomgång kan risker identifieras i tidigt stadium och lösas med stöd från 
resten av gruppen.  

Gruppens planering visualiseras med post-it lappar i olika färger. Färgerna är bestämda för 
hela organisationen och är alltså en standard. Gröna står för inleveranser, gula står för 

                                                   
76 Scanias intranät, april 2013 
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aktiviteter och rosa står för egna leveranser vidare i flödet. Även oplanerade jobb, s.k. 
”missiler” markeras med orange post-it färg.  

En gång i veckan görs oftast en längre avstämning där man dels utvärderar veckan som gått 
och dels tittar på kommande vecka. På de dagliga avstämningar tittar man främst på hur det 
gick dagen innan och vad man ska göra idag. 

 

Figur 11. Visuellplanerings frågor 
 
Figuren nedan är ett exempel på en visuell tavla från en av grupperna inom organisationen.  

 
Figur 12. exempel på visuell tavla 
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4.2 Kundperspektivet 
En kund är som beskrivet i teorin en direkt mottagare av en tjänst. Internkund perspektivet är 
väl beskrivet i R&D Factory boken i form av ”rätt från mig”. Där står det tydligt att:77 
 

”Kunden är den som tar emot en leverans i flödet och det är allas ansvar att 
internkunden ska ha förtroende för leveranserna och dess kvalitet som är 

viktig att verifiera om behovet är uppfyllt.” 
 

Trots detta framgår det via våra intervjuer att ca 50% av de tillfrågade, inte betraktar sig själv 
som kund. För en del är det väldigt lätt och se sin del i att både vara internkund och 
internleverantör medan för andra var det svårt att se sig själv som kund i den interna kedjan. 

4.2.1 YSEV:s kunder 

YSEV:s kunder är alla aktörer som befinner sig inom YS organisationen, d.v.s. YS 
ledningsgrupp, sektionschefer och gruppchefer som omfattas av YS kan beställa uppdrag av 
YSEV. Eftersom uppdrag kan komma från flera olika sektioner samtidigt, tar YSEV:s 
gruppchef hänsyn till behovet, nyttan, lösningstid och arbetsbelastning, vilket sedan resulterar 
i en prioriteringsordning. Vissa uppdrag tas upp på beslutsmöten eller på YS 
ledningsgruppsmöten via YSE:s sektionschef genom beslutsunderlag som tas fram av rätt 
person på YSEV. Förutsättningar för uppdrag är att detta har en tydlig beställare samt att 
uppdraget är tydligt angående vad som ska prioriteras t.ex. kvalitet, tid eller kostnad. 
Organisationen använder sig av så kallas ”enbladare” som är en mall för uppdragsbeskrivning, 
se bilaga 1. 
 

 
Figur 13. Beslutsväg för uppdrag78 

                                                   
77 R&D factory boken, Utgåva: 1. 2010-12-17 
78 Scanias intranät, mars 2013 
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4.2.2 Att vara intern beställare 

Enbladaren ska fyllas i av beställaren. Enligt YSEV är det ett bra verktyg för att ha en samsyn 
av uppdraget. I en del fall fylls enbladare av beställaren i för att sen kompletteras och 
revideras av uppdragstagaren på YSEV. I andra fall så får uppdragstagare på YSEV ett mail 
eller samtal kring ett uppdrag som resulterar i att uppdragstagaren själv fyller i enbladaren för 
att sedan få en bekräftelse av kund på att uppdraget är rätt uppfattat. Eftersom det inte sker 
någon interndebitering inom organisationen kan varken YSEV eller kunderna bedöma 
kostnader de sparar genom att anlita YSEV:s tjänster.  

4.2.3 Kundorientering och kundkommunikation 

Ett av kärnvärdena som kan ses i R&D factory är just ”Kunden först”. Genom våra 
observationer och intervjuer av YSEV personal anser vi de vara väldigt kundorienterade. 
Mognaden för kundorientering anser vi vara högre än i andra grupper. Det som dock saknas är 
att studera det egentliga kundbehovet så att det utgår från kunden och inte en gissning från 
uppdragstagaren själv.  
 
Kundkommunikationen är störst elektroniskt via intranätet och via två olika 
ärendehanteringssystem som beskrivs nedan. Vid observationerna fann vi en hel del fysiska 
besök av kunderna och fick även bekräftat att mycket kommunikation sker via e-post.   

4.2.3.1 InLine 
För att stödja effektiv intern kommunikation har Scania utvecklat ett intranät som kallas 
InLine. Där publiceras normalt organisation, ledningssystem, strategiska planer mm. På 
InLine visualiserar YS sin organisation, vad YS gör och hur YS gör det. Sådan visualisering 
hjälper YS förbättra och effektivisera sin verksamhet och förebygga avvikelser i processer. 
YS hemsidan administreras av YSEV. 

4.2.3.2 FRAS och Jira 
FRAS - Follow-Up Report Administration System vilket är ett ärendehanteringssystem för 
avvikelser som uppstått inom något av följande områden: produktkvalitet, hantering av frågor 
till teknisk support, avvikelser funna i produktion, avvikelser i gul-, grön- eller rödpilsprocess. 
Systemet används av tusentals medarbetare inom Scania men även av kunderna utanför 
organisationen i flera länder för att rapportera fel. 
 
Jira är standard ärendehanteringsverktyg på Scania för felrapporter, ändringar och uppdrag. 
Man har tillgång till JIRA via Scanias InLine. I JIRA kan man se vem som utför uppdrag, 
uppdragsbeskrivning, datum när uppdrag skapades samt när de utfördes m.m.  
 
Jira påminner om FRAS, skillnaden är att Jira används mycket för mjukvaran medan FRAS 
för hårdvaran och anledningen till att båda systemet finns är att man inom organisationen vid 
implementering inte kunde bestämma sig för det ena eller det andra, trots att de erbjuder 
liknande funktionalitet. Av YSEV används Jira mest som ett system för att administrera 
förbättringsaktiviteter från litet till stort. 

4.2.4 Kundbehov, -önskemål, -förväntningar 

Kundbehov, -önskemål och -förväntningar består i att besvara frågorna vad, på vilket sätt och 
hur en tjänst ska levereras. Eftersom kundens kännedom om YSEV:s tjänster är bristfällig är 
det svårt för kunden att veta hur YSEV kan tillgodose deras behov. Vidare resulterar detta i 
låga eller inga förväntningar utan endast tacksamhet över en tjänst de fått som de inte visste 



Empiri 
 

 32

om fanns internt. Även önskemålen utesluts då kunden inte vet vad de kan efterfråga jämfört 
med det som finns externt. YSEV är ständigt ute och marknadsför sina tjänster, trots det 
verkar det inte riktigt gå fram hur gruppen kan bidra med sin kompetens. En fråga som 
återkommit ofta i intervjuerna är:  
 

”Vad är verksamhetsutveckling? Vi håller ju alla på med förbättringar” 
 
Det är ju starkt att organisationen understryker att de alla jobbar med förbättringar men detta 
är även ett tecken på att organisationen inte ser skillnaden i små dagliga förbättringar jämfört 
med verksamhetsutveckling som är mer strategiskt arbete och ska kopplas till större 
förbättringar. 

4.3 Tjänsteperspektivet 
PD processen står för Product Development och innebär på YS att utveckla, producera och 
tillgängliggöra teknisk servicemarknadsinformation. PD-processen består av tre processer, 
som inom Scania benämns Gulpilsprocessen, Rödpilsprocessen och Grönpilsprocessen.79 
 

 
 

4.3.1 Tjänstekonceptet 

Gulpilsprocessen - Pre-development som står för framtida produkter och tjänster. Gulpil 
beskriver processen från idé till koncept och beslut om vilka utvecklingsprojekt som ska 
startas på YS. Processen gäller för alla uppdrag som handlar om utveckling av YS produkter, 
tjänster och verktyg. En idé från medarbetare kommer in till rådgivande forum via linjen, där 
beslutas om idén ska vidare för beslut direkt om projektet ligger i närtid eller till roadmap som 
är utvecklingsprojekt på längre sikt.80 Gulpilsprocessen har endast interna kunder och dess 
resultat är ett koncept som kan implementeras i grönpil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I rådgivande forum sitter personer från olika håll i organisationen för att säkerställa att det inte 
pågår parallella spår av likartad förbättring/utveckling i olika grupper utan att det istället 
samarbetas och sprids på ett korrekt sätt. 
 

                                                   
79  Scanias intranät, mars 2013 
80  Scanias intranät, mars 2013 
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Grönpilsprocessen - Continuous Introduction som står för kontinuerliga introduktioner av nya 
prestandasteg och/eller ändringar i teknisk specifikation. Uppdragen klassificeras som Small 
som styrs av linjen, Quick, Medium eller Heavy som styrs av projektledare från 
projektkontoret.81 Grönpilsprocessens kunder är externa kunder och initieras bland annat som 
ett led av Gulpilsprocessens resultat. 
 

 

 

Rödpilsprocessen - Product Follow up som står för produkt uppföljning, aktiviteter som 
upprätthåller och uppdaterar det nuvarande sortimentet. Det görs för säkerhet och kvalitet på 
befintliga produkter och reservdelar. Produkt uppföljning görs för säkerhet och dessa 
förbättringar införs kontinuerligt under hela året. Även i rödpilsprocessen klassificeras 
uppdragen som Quick, Medium eller Heavy.82 Rödpilsprocessen initieras på ett antal sätt, 
både av interna och externa kunder. Främst genom ärenden i FRAS.83 

 
 
 
 

                                                   
81Scanias intranät,, mars 2013 
82Scanias intranät, mars 2013 
83Scanias intranät, april 2013 
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Figuren nedan illustrerar ledningsprocess och stödprocess för Product Development 
processen. Ledningsprocessen innehåller ansvar och aktiviteter inom områden som att skapa 
strategier och riktlinjer, bevaka omvärlden, utveckla verksamhetsprocesser och annan 
verksamhetsplanering. Stödprocessen innehåller stöd i att leda projekt, bistå med 
användbarhetskompetens men även terminologi och språkvård och att utveckla och förvalta 
system. Avsnitt 2.2.3 om YSEV:s tjänsteutbud förtydligar att YSEV:s tjänster finns både i 
ledningsprocessen och i stödprocessen.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. YS huvud-, ledning-, och stödprocess 

4.3.2 Tjänstesystemet 

Alla de resurser, som YSEV utnyttjar för att producera tjänster, utgör tjänstesystemet. 
YSEV:s kunder är en del av tjänstesystemet, som bidrar till YSEV:s tjänsteprocess.  
 
Under en av våra intervjuer med användbarhetsarkitekter, poängterade de att det är mer 
önskvärt att tillämpa deras tjänster i början av ett uppdrag, än i mitten eller slutet av uppdrag 
som görs idag. Om man börjar använda användbarhetskompetensen i mitten av ett projekt, 
blir det svårt att påverka någonting överhuvudtaget, eftersom en ganska stor del av jobbet är 
gjort och idéerna de erbjuder kan endast tillämpas på nästa utgåva. Det är kunderna som ger 
uppdrag till YSEV och bestämmer under vilken tidsperiod YSEV ska tillföra projektet sin 
kompetens. Härmed kan man se att kundernas kunskap om YSEV:s tjänsteutbud och förmåga, 
att tillgodogöra sig information, spelar avgörande roll i tjänstesystemet. Man vet att de borde 
minska kostnaderna genom att förebygga men har inte kunskap om hur stora dessa kostnader 
kan vara.   
 
Under våra intervjuer med olika grupper inom YS, kom vi fram till att vissa grupper inte har 
tillräckligt kännedom om YSEV:s kompetens för att kunna ge uppdrag till dem, vilket i sin tur 
resulterar i ett antal orealiserade förbättringar, som gruppen har kvar. Detta beror på att 
gruppen YSEV ligger för långt ner i organisationen och således inte är synlig för övriga 

                                                   
84 Scanias intranät mars 2013 
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grupper inom YS. Här kan man se förbättringspotential inom tjänstesystemet, framförallt i 
kund - leverantörs relationer.  

4.3.3 Tjänsteprocessen 

Medan tjänstekonceptet inte är tydligt internt inom organisationen är tjänsteprocessen mellan 
YSEV och deras kunder mycket tydligare. Detta för att de använder sig av ”enbladare” som är 
en standard och håller på att spridas mer och mer inom organisationen. Detta är ett exempel 
på hur kunden faktiskt är inkluderad i att skapa tjänsten. Och aktiviteten som kunden gör 
genom att fylla i denna mall är en del av kundprocessen som ingår i tjänsteprocessen. En stor 
del av förfrågningar från kund till YSEV sker via mail eller möten. I teorin tar vi upp 
högkontakttjänster som är mindre standardiserade och växer fram i samspel mellan 
tjänsteproducent och kund. Här anser vi inte vara fallet då det framkommit i intervjuerna att 
det är lättare att söka upp YSEV än att fylla i mallen. Vi har inte kartlagt YSEV:s tjänster utan 
nedan är en övergripande beskrivning för hur det kan gå till vid en förfrågan om en 
tjänsteleverans. 
 

1. Uppdraget kommer till YSEV i form av en så kallad ”Enbladare”, som innehåller 
uppdragsbeskrivning, tidsplan samtidigt som den redogör för varför detta uppdrag 
behöver verkställas. Uppdraget ska kopplas till YS målbild. 

2. YSEV arbetar med uppdraget och tar fram en lista med mål och 
förbättringsaktiviteter, samt utreder alla oklarheter, som uppstår under processens 
gång. Arbetsprocessen och deltagandet tillsammans med kund ser olika ut beroende 
på uppdragstyp. 

3. Lösningarna sammanfattas i ett dokument som överlämnas till kund som avslut på 
uppdrag, även detta beror på uppdragstyp.  

4. Efter avslutat uppdrag, ska levererade dokument godkännas och arkiveras i YS:s 
dokumentarkiv. 

 
Nedan beskrivs två av YSEV:s populäraste uppdrag lite närmare. 

Processmodellering 
Processmodellering eller s.k. processkartläggning är en återkommande tjänst som 
verksamhetsutvecklare erbjuder. Genom processkartläggning hjälper verksamhetsutvecklaren 
gruppen att visualisera processer och dess aktiviteter för att upptäcka ineffektiva och 
krångliga arbetssätt som är slöserier för verksamheten. Genom detta arbete sätts det även upp 
effektmål och eventuella mätetal. Processkartläggning handlar även om att i slutändan 
effektivisera arbetet genom att kartlägga ett eventuellt nytt sätt att jobba på genom exempelvis 
omfördelning av ansvar. 
 
Effektkartläggning 
Effektkartläggning eller effektworkshop är en annan återkommande tjänst som 
användbarhetsarkitekter erbjuder. Den syftar till att tydliggöra vilka effekter som ska skapas 
för verksamheten. Att styra mot effekter bidrar till att projektet resulterar i en lösning som 
möter såväl verksamhetens mål som målgruppernas behov och mål. En effektworkshop med 
beställarna görs så tidigt som möjligt, helst i samband med att projektet/uppdragsdirektiv 
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definieras. För att tidigt fastställa syfte, identifiera mätpunkter samt om tid finns preliminära 
målgrupper. Resulterar i att syfte och effekter blir tydliga för projektet/förvaltningen och 
resulterar även i effektmål och mätpunkter. 

4.3.4 Tjänstekvalitet 

Begreppet kvalitet finns i R&D factory som en av Scanias prioriteringar. Kvalitet är något 
som pratas väldigt mycket om inom Scania. Kvalitet är även det mätetal som ledningen valt 
att begära från alla grupper i organisationen och som många undvikit. Genom våra intervjuer 
fann vi en bild som beskriver hur tjänstekvaliteten är tänkt ska säkerställas och återkopplas. I 
bilden nedan ser ni flera loopar som beskriver att kvalitet kollas i flera led. Men ingen av de 
intervjuade kunde redovisa för hur kvalitetschecken görs och hur man återkopplar till 
varandra om man upptäcker en brist. Den enda återkopplingen som är väldigt klar för alla är 
den som kommer från den externa kunden genom FRAS.  
 
Vi har markerat looparna med röda cirklar för att synliggöra de. Bilden visar de tre 
processerna grön, gul och röd som genomgår en tratt som föreställer kapacitet och resurser. 
Från tratten kommer de projekt som går vidare för implementering till rätt grupp. Gruppens 
process är enkelt ritat och avslutas med en Qcheck som står för kvalitetskontroll. Det är denna 
och dess återkoppling ingen vet hur det sker i grupperna vi intervjuat. Det finns även en loop 
från avdelningar så som Inköp, produktion m.m. som också ska fungera som en 
kvalitetssäkring för målet är att inte skicka ut bristfälliga tjänster till den externa kunden och 
alltså minska antalet FRAS ärenden. Den största loopen, här ej markerat är den som kommer 
från slutkunden och initierar rödpilsprocessen. 
 

 
Figur 19. Organisations system85 

                                                   
85 Scanias intranät, Maj 2013 
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5 Genomförandet 
I detta kapitel redogörs för de metoder som vi valt att använda för att komma fram till en 

slutsats samt besvara problemformuleringen.  

5.1.1 Kvalitativ Fallstudie86 

Fallstudie är ett sätt som forskare vanligtvis använder sig av för att studera och undersöka ett 
specifikt område. Fallstudier är en väl beprövad metod och har använts under lång tid. 
Tillämpningen av metoden har dock utvecklats under tiden.87 Fördelen med fallstudier är att 
de studerar vad som händer och sker under verkliga förhållanden och att undersökaren kan få 
en god kunskap om själva förloppet. Ett problem är dock att resultatet kan förvridas efter 
författarens eller forskarens tolkning. 
 
Fallstudien får en förtydligande och pedagogisk funktion i rapporten. Fallstudien är ett krav 
för att kunna se möjliga förbättringar eftersom kunskapen om verkligheten är det som kan 
föra oss vidare mot en slutsats. 
 
Huvudsakligen finns det två olika sätt att samla in information på till fallstudien. Dels finns 
den kvantitativa metoden samt den kvalitativa metoden. Kvantitativ metod innebär att fakta 
samlas in och relationerna mellan dess olika uppsättningar studeras genom mätningar och 
olika vetenskapliga tekniker. Resultatet av en kvantitativ studie blir således generaliseringar 
utifrån stickprovsundersökningar. Kvalitativ metod handlar däremot om hur individen i det 
studerade fallet upplever sin omgivning, alltså att försöka få klargörelse genom frågor som 
exempelvis: ”vad betyder fenomenet?” och ”vad handlar det om?” 
 
Denna rapport fokuserar på den kvalitativa metoden då rapportens syfte är att tolka och 
begripa. Denna är även mest lämplig då vi gör en kvalitativ fallstudie för att undersöka hur 
man kan mäta tjänster. De kvalitativa data vi samlat in har baserats på intervjuer, 
litteraturstudie och organisationsstudie. 

5.1.2 Intervjuer88 

Det finns flera olika sätt att genomföra intervjuer på. Det strukturerade sättet att intervjua 
innebär att frågorna mer eller mindre är förutbestämda. Med det ostrukturerade sättet är 
intervjun mindre förberedd och fungerar bäst då intervjuaren är skicklig och lättare kan 
komma in på djupet genom att ställa följdfrågor och låta intervjupersonen prata mer utifrån 
vad denne vill prata om. Är ämnet eller situationen som skall undersökas nytt eller okänd och 
det inte är känt vad som kan komma fram under intervjun kan det vara svårt att bestämma 
frågor på förhand. En förutsättning för sådana situationer är att den som intervjuar kan ställa 
mycket öppna frågor och följa upp dessa med nya allteftersom intervjun fortskrider. Detta 
kallas för semistrukturerade intervjuer, där det endast finns vissa frågor att utgå ifrån. 
 
Motiven till att låta den intervjuade berätta om sig och sin roll och sina arbetsuppgifter i 
helhet är att inte ställa frågor av ja eller nej karaktär då önskan är att få den intervjuade att 
själv berätta så mycket som möjligt. 
 

                                                   
86 Eriksson L-T, Wiedersheim F, 2011 
87 Eriksson L-T, Wiedersheim F, 2011 
88 Eriksson L-T, Wiedersheim F, 2011 
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Inför denna rapport utförde vi semistrukturerade intervjuer och genom öppna frågor försökte 
komma in så djupt som möjligt på de intervjuade personernas tankar kring organisationen och 
rapportens ämne. 

5.1.3 Observationer89 

Observationer räknas som en kvalitativ studie och går ut på att iaktta ett förlopp under en 
tjänsteproduktion och se vad som händer. Observationer görs oberoende om det är planerat 
eller inte och grundar sig vid forskningsstudier på behov och förväntningar av det som 
studeras. Dessa har även i syfte att samla in naturliga beteenden inom forskningsområdet och 
att komplettera information som samlats in genom andra tekniker. 
 
Denna teknik är beroende av hur observatören uppfattar och tolkar situationen på grund av att 
det inte finns någon direkt verbal kommunikation. Vi har observerat ett antal möten, 
workshops och leverans av diverse tjänster.  
 
Fördelar med observationer är att det är en förstahandsupplevelse och att man kan observera 
situationer som referenspersonen ej vill tala om. Nackdelarna med observation är att det tar 
tid, man vet ej vad referenspersonen tänker och hur det kan påverka referenspersonen. 

5.1.4 Validitet och reliabilitet90 

Oavsett vilken datainsamlingsteknik som väljs måste informationen alltid granskas för att 
bestämma hur giltig och tillförlitlig informationen är. Denna information bedöms via två 
begrepp, nämligen validitet och reliabilitet. 
 
Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument, om inte det som avses mätas mäts 
spelar det mindre roll om själva mätningen är bra. Reliabilitet innebär hur tillförlitlig 
informationen är, d.v.s. att man bör få ungefär samma mätresultat om mätningen utförs vid 
flera olika tillfällen men under liknande förhållanden. 
 
Med ordet reliabilitet menas oftast att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat 
vid en förnyad mätning. Ett problem som då uppstår är att det förutsätter att situationen är 
statisk. Vi kan endast återge den nuvarande situationen men eftersom vi gått tillbaka flera 
gånger för att kontrollera informationen vi dokumenterat genom observationer och intervjuer 
anser vi ha fått en godkänd reliabilitet. 
 
För att uppnå hög validitet valde vi att intervjua alla 6 medarbetare på gruppen YSEV och 
flera av deras kunder men även uppdragsgivare. Detta då önskan var att få en stor spridning 
på informationen samt att erhålla en så säker information som möjligt. Eftersom intervjuer 
skett med personer som jobbar inom och med tjänsteutbudet tycker vi ha lyckats fånga en 
sann bild över hur arbetet verkligen går till. 
 
Då studien främst handlade om gruppens tjänsteutbud och kundbehov men även hur genom 
att mäta verksamheten förbättra utifrån ett kundperspektiv, anser vi ha lyckats med att utreda 
detta och ge rekommendationer på vad som kan förbättras. 
 

                                                   
89 Edvardsson m.fl. ,1998 
90 Patel R, Davidsson B, 2003 
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6 Analys 
Detta kapitel innehåller en analys av den teori vi studerat och empiri vi insamlat. Detta gör vi 

genom att värdera och belysa informationen för att kunna besvara rapportens syfte. Vi 

kommer att göra hänvisningar till teorin för att på så sätt knyta ihop de olika delarna. 

6.1 Kundperspektivet 
Eftersom kundperspektivet är väl beskrivet i R&D factory anser vi det vara väldigt märkligt 
att vi inte uppfattar organisationen ha en orientering kring intern kundperspektiv. Endast 
YSEV och några till var tillsynes bekanta med sin roll som internkund och -leverantör och 
kände sig även bekväma med det. 

6.1.1 Kundens kvalitetsuppfattning 

Avsnittet kundens kvalitetsuppfattning som beskrivs i teorin saknas i empirin, Detta just för 
att det saknas en strukturerad kunduppfattning om de tjänsterna som YSEV erbjuder. Med 
strukturerad menar vi en metod som konkret ger svar på hur kunden värdesätter tjänsten och 
dess kvalitet. Att ha en känsla om kundernas åsikter är ju inte baserat på fakta. Det är av stor 
vikt att ha ett förtroende för sina tjänster, inte bara externt så som Scania i allmänhet har utan 
vi tycker det är ännu viktigare att detta förtroende även ska finnas internt för vi anser att detta 
skulle öka nyttan i de interna processerna och minska slöserier.  
 
Eftersom vi i vår studie har kommit fram till att kunden i ca 50 % av fallen saknar kännedom 
om YSEV:s tjänster, inte känner till deras kompetens eller ens vet vilka de är så anser vi att en 
metod att tillämpa för att få fram kundens kvalitetsuppfattning men även för att sprida 
förfrågan om deras tjänster med kontinuitet är just en enkät – en intern enkät enligt 
SERQVAL. Vi har gjort en version av denna för att testa och förbättra och helst göra den till 
en enkät att gå ut med internt två ggr per år. Denna enkät finns som bilaga 5. 

6.2 Tjänsteperspektivet 
I avsnittet tjänsteperspektivet i empirin har vi fått en bra bild av kärntjänsterna som 
produceras till den externa kunden. Den är beskriven i processform så som vi har tolkat den 
genom intervjuer och självstudier. Inom dessa tjänsteprocesser finns en hel del aktiviteter som 
sker internt inom organisationen för att få ut tjänsten till den externa kunden. I avsnittet 
tjänsteprocess så har vi beskrivit en process som sker kopplat till YSEV. Vår bedömning är att 
tjänstekonceptet och tjänstesystemet överlag fungerar väldigt bra i organisationen med 
undantag när det gäller de interna relationerna. Det är inom tjänsteprocesserna som vi anser 
att organisationen måste ta ett krafttag för att komma tillrätta med att öka effektiviteten inom 
verksamheten. Vi menar att mycket slöseri finns inom organisationen pga brister på 
kommunikation kring kund-leverantör förhållandena internt. För att komma vidare i denna 
fråga anser vi det vara av stor vikt att förtydliga tjänstekonceptet inom och mellan grupperna. 

6.2.1 Tjänstekvalitet 

Begreppet kvalitet finns i R&D factory som en av Scanias prioriteringar. Kvalitet är något 
som nämns väldigt ofta inom Scania. Kvalitet är även det mätetal som ledningen valt att 
begära från alla grupper i organisationen och som många undvikit att ta fram. Vi förstår varför 
kvalitetsmåttet gärna undviks då det är ett diffust begrepp och ett svårt mått att ta fram. I 
teorin skriver vi att kvalitetsbegreppet kan vara farligt eftersom det är subjektivt och 
individuellt. Om inte Scania tar fram ett övergripande underlag för vad kvalitet innebär inom 
organisationen som når ut till alla medarbetare kommer det vara svårt att hitta bra mätetal.  
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6.3 ”Huset” vs Strategierna 
Scania ”huset” är väl känt för de allra flesta och många organisationer har tagit efter. 
Kärnvärdena är husets grund och principerna som förmedlas via dess väggar är väldigt 
relevanta för vårt uppdrag. Här beskrivs vikten av kunden, både den interna och externa men 
även relationerna mellan kund och leverantör. Om medarbetarna är väl införstådda med och 
arbetar efter företagets fastställda värden och principer elimineras slöserier.  
 
R&D och YS strategiska plan är indelade i 4 respektive 5 delar, där endast fokusområde och 
KPI är gemensam. Vi ifrågasätter varför organisationen inte har en gemensam mall för den 
strategiska planen för att lättare se den röda tråden och kopplingarna mellan strategierna. Två 
delar i YS strategiska plan som vi tycker är bra är just att de har en vision och uppdrag som de 
ständigt vill påminna sina medarbetare om. Vi ifrågasätter visionen då vi anser att en vision är 
en ledstjärna att eftertrakta! Friska och trygga medarbetare borde tex. vara en målsättning på 
kortare sikt och inte en vision. 
 
Vi tycker att organisationen har gjort en hel del bra grundarbete, det vi saknar är kopplingarna 
och kommunikationen mellan de olika delarna. Det framgår väldigt snabbt i alla våra 
intervjuer att många jobbar på sin egen kammare och tar fram bra saker som inte 
kommuniceras ut ordentligt för att de saknar strategiskt översyn. Många är inte alls 
inblandade i att sätta upp strategier och mål och känner inte för de som de får i sitt knä. Andra 
är otillfredsställda av att inte ha klarat av sina fokusområden innan de ändras igen. Då känner 
de sig avbrutna i sitt arbete för att börja om på en ny kula. Detta är inte motiverande utan 
skapar endast slöserier. 
 
Målbild 
YS har en målbild bestående av fyra delar, nämligen kundanpassade tjänster, 
produktionseffektivitet, verkstadseffektivitet och kunskapsöverföring. Tanken med målbilden 
är väldigt bra tycker vi, men vi förstår inte hur man ska mäta dessa målsättningar och vad 
innebär de egentligen? Varför finns de endast i målbilden? Borde de inte även finnas i den 
strategiska planen? Endast en av dem finns under rubriken YS strategiska mål som ska uppnås 
till 2020. 
 
Tid upplevs väldigt olika från individ till annan, mäter vi en medeltid? Kommer kunderna att 
få frågan direkt efter reparation eller hur fångar vi upp detta för att följa upp? 
 
Visa mätetal på Scanias strategiska plan förstår vi inte och då vi frågat om detta i våra 
intervjuer så har det varit en del förvirring kring vad som menas eller så har vi fått olika 
förklaringar som känts lite grundlösa.  
 
Det är ett resultatlöst och slöseri ifall medarbetarna inte förstår sina mätetal eller vet hur de 
ska mätas. Mätetal ska vara tydliga, lätta att förstå och relevanta! 
 
Sjökortet 
”Gå och se” metoden som sjökortet handlar om uppskattar vi, främst för att det aktiverar 
cheferna att finnas för sina medarbetare och se hur verkligheten ser ut för varje grupp. Vi 
tycker dock det är ett stort slöseri för organisationen som tagit fram denna metod att inte 
använda den fullt ut enligt beskrivning. Endast en av tre sektionschefer följer standarden 
tillsammans med sin ledningsgrupp. Vi vet inte hur många chefer som verkligen är 
engagerade i en ”gå och se” metodiken på grupp nivå eftersom vi inte pratat med alla men vi 
får uppfattningen att där är intresset större. Gruppcheferna sitter redan nära sin grupp och går 
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igenom sina visuella tavlor med gruppen så vår bedömning är att sjökortet är av större vikt för 
högre chefer. Dock skulle gruppcheferna också kunna göra ”Gå och Se” aktivitet hos andra 
grupper för inspiration och spridning av bra arbetssätt. Eftersom vi saknar en tydlig koppling 
kan en förbättring att göra gällande sjökortet vara just att koppla de till mätetal som även finns 
i den strategiska planen. Sjökortet innehåller fokusområdet som skulle vara intressant att 
mäta, mer om mätning av fokusområdet finns längre ner i avsnitt ” KPI:erna i de strategiska 
planen”. 
 
Visuell tavla 
De visuella tavlorna är en standard som alla grupper följer, den ger gruppen en helhetssyn på 
aktiviteterna som görs inom gruppen och är ett bra verktyg. Verktygen kan dock förbättras då 
vi anser att de inte är utformade utifrån kundperspektiv. Leveranserna borde vara kunddrivna 
och att inte klara en leverans borde synliggöras på eller vid sidan om tavlan. Idag markeras 
leveranslappen med en prick och sedan bestäms ett nytt leveransdatum. En av grupperna inom 
YS hade förbättrat sitt tillvägagångssätt genom att inom gruppen fastställa vad som är en 
inleverans och vad som är en utleverans, dessa stod tydligt upphängda vid sidan om tavlan. 
Ingen av de andra grupperna kände till detta så därför är det av stor vikt att det finns ett sätt att 
sprida mindre förbättringar i organisationen. Ett sätt för att sprida både förbättringar och best 
practise behöver tas fram. 

6.3.1 Balanced Scorecard 

I R&D:s strategiska plan är det väldigt tydligt att medarbetarna ska ha medvetenhet om 
produktkostnad, vi anser inte detta talar för arbetssättet i organisationen då vi frågat om 
ekonomiska tal och har blivit hänvisade till controllers. Att inte veta vad sin egen insats bidrar 
med eller vad brist på sina tjänster skulle generera för kostnader i företaget tycker vi är en 
brist inom uppföljning och kostnadsmedvetenhet. Här tycker vi att BSC skulle passa bättre än 
prioriteringarna då flera av prioriteringarna får sitt utrymme i BSC perspektiven ändå. 
 
YS strategiska plan utgår från, person, process och produkt. Av de vi intervjuat så är det ingen 
som kunde svara på frågan var dessa perspektiv kommer ifrån och vilken betydelse de har för 
organisationen. Vi tyckte att de påminde lite om BSC och ifrågasätter varför man inte vävde 
in BSC perspektiven istället som stöder Scanias önskemål om att se till kunden, vara 
flödesorienterad, kreativa och kompetenta medarbetare och var kostnadsmedveten. 

6.3.2 Mätetal 

Leveransprecision mäts genom de visuella tavlorna, detta har beskrivits i empirin. Vad som är 
en leverans är individuellt och när en leverans ska levereras bestäms av varje individ själv 
vilken anpassar det efter sin egen kapacitet och kalender – inte kundens behov. Om personen i 
fråga inte klarar sin leverans på utsatt tid flyttar personen det till veckan efter. Detta reagerade 
vi på då det inte är ur ett kundperspektiv. Dessutom kan man uppnå högt värde på 
leveransprecision trots att den interna kunden inte är nöjd. Det första grupperna borde se över, 
det är, vad en leverans ska vara. Är det ett mötesdeltagande? Är det en rapport? Eller att 
besvara ett mail? Idag är det olika vad man tycker från grupp till grupp men även inom 
grupperna. Kanske är en överenskommelse med förutbestämda krav mellan kund och 
leverantör inom de interna processerna ett steg att ta? 
  
Kvalitetsmått 
Kvalitet kan mätas genom att mäta de kostnader som uppstår då kraven inte blir uppfyllda. Ett 
exempel som vi tagit upp i empirin är tjänsten som användbarhetsarkitekter erbjuder. Det 
finns en medvetenhet hos användbarhetsarkitekterna om att det är slöseri att inte ha med deras 
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kompetens redan från projektets början. På grund av att flera åtgärder inte går igenom när de i 
slutet blir tillfrågade om utvärdering utan får implementeras i nästa version. Men ingen vet 
vad den kostnaden går på när åtgärderna får invänta nästa version. Det i sig hade varit ett 
väldigt intressant mätetal tycker vi. Vi tror att omedvetenheten om kostnader hos 
medarbetarna beror på att ekonomi inte finns i den strategiska planen och här borde BSC var 
ett bra verktyg.  
 
KPI:erna i de strategiska planen 
R&D:s strategiska plan innehåller ett stort antal KPI:er, mellan 3-5 för varje område. Vi har 
inte gått in på dessa KPI:er för analysera dem men första tanken vi får är hur ligger de till och 
varför endast ta upp de vid namn och inte i siffror i den strategiska planen för att öka 
medvetenhet kring dessa hos medarbetarna. Det framgår via intervjuerna att endast cheferna 
har koll på dessa KPI:er och det tycker vi går emot önskemålen och vilja om att öka 
medarbetarnas medvetenhet kring mätetal. 
 
När det gäller YS KPI:er finns det 17 mätetal fördelade på områdena person, process och 
produkt. Många av dessa är samma KPI som finns på R&D nivå vilket vi anser icke relevant. 
Vi tycker att man ska endast ha mellan 3-5 mätetal per nivå och då är det av vikt att analysera 
vilka mätetal som ska finns på de olika hierarkiska nivåerna i organisationen. Ju längre ner i 
organisationen man kommer ska mätetalen vara mer motiverande för medarbetarna att arbeta 
efter. Därför är det extra viktigt att synliggöra vilka KPI:er som tillför YS och vilka som 
tillhör R&D. Vi anser att medarbetarna kommer uppskatta att se mätetalen på olika nivåer, då 
kommer medvetenheten öka för vad ledningen vill mäta och följer upp. Och så får de egna 
mätetal som de ser en tydlig koppling till. För stort antal mätetal stjälper istället för att hjälpa. 
 
En annan aspekt på mätetal vi vill ta upp här är vikten av att mätetalet talar till medarbetarna i 
form av framsteg de gör. Detta kan man uppnå om man mäter i YS fall de olika 
fokusområdena för att förtydliga varför mätetalet över huvud taget existerar och vad dess 
syfte är. Vi har tidigare i analysen nämnt att det i organisationen finns en del irritation och 
uppgivenhet över att man ändrar fokusområde ofta. Det är därför extra viktigt att genom 
mätetal visa att trenden varit god och eventuellt att det är tid för att byta fokusområde. 
Ledningsgruppen kanske tycker att organisationen är tillräckligt klara för att de har ett annat 
perspektiv än medarbetarnas, att ha ett KPI att stödja sig mot så att alla faktiskt ser och förstår 
de strategiska besluten. Det kan även vara så att fokusområde ändras från ena året till nästa 
beroende på organisationens situation men att organisationen väljer att behålla sitt KPI inom 
det området ändå då det är viktigt för medarbetarna att följa upp under en längre tid. 
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6.4 Organisation vs Verksamhetsutveckling 
Verksamhetsutveckling är strategisk viktigt för alla företag anser vi och därför är vi 
förundrade över att många inom organisationen inte vet vad en verksamhetsutvecklare gör 
eller hur de kan bidra till organisationen. Ständiga förbättringar som organisationen sägs leva 
efter är små förändringar i vardagen som kan göras av alla. Verksamhetsutveckling är större 
steg som görs av några inom organisationen med intresse och kompetens gällande området. 
Därför anser vi det vara slöseri med resurser när verksamhetsutvecklarna kämpar med diverse 
arbeten inom sin roll. Vi anser att det borde finnas en mer strukturerad verksamhetsutveckling 
inom organisationen, kanske en verksamhetsutvecklare per sektion eller avdelning som 
jobbade på uppdrag av R&D factory office. Verksamhetsutvecklarna skulle då kunna bidra 
med mer än de gör idag. Med detta sätt anser vi att R&D factory office skulle få till mycket 
mer i organisationen och lyckas tillsammans med verksamhetsutvecklarna skapa en röd tråd 
genom hela organisationen och koppla till mätetal som medarbetarna känner för. 
Verksamhetsutvecklarna skulle då kunna anamma stor kompetens från R&D factory office 
konsulterna och ha en gemensam plattform. 
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7 Slutsats 
Detta kapitel innehåller de slutsatser som vi konstaterat efter rapportens genomförande 

utifrån vårt syfte och vår problemformulering. 

 

Området mätning inom tjänstesektorn är väldigt eftersatt och vi tror starkt på att behovet finns 
då vi rör oss allt mer mot ett tjänstesamhälle. Många organisationer kämpar med att hitta 
mätetal men det slutar med att de inte är av nytta då grundarbetet brister i hur koppla mätetal 
till företagets strategi. Vi kommer i slutsatsen främst att utgå från syftet för att på bästa sätt 
förenkla för läsaren våra tankar. Vårt syfte för detta examensarbete löd enligt nedan: 
 
Huvudsyftet med studien är att ta fram mätmetod och mätetal för att gruppen YSEV ska 
kunna mäta sin verksamhet på ett sådant sätt att de ser att rätt förbättringsåtgärder genomförs 
samt att de säkerställer att önskad nytta av aktiviteterna uppnås, med fokus på ökad 
kundtillfredsställelse. 
 
Att lära känna kundens egentliga behov 
Vi har tidigare i empirin redovisat om att de interna kunderna inte har direkta önskemål eller 
medvetna behov. Inom organisationen görs inga strukturerade analyser av de interna behoven. 
För att lära känna kundens behov anser vi vara av vikt att ha en mätmodell internt. För detta 
rekommenderar vi en intern enkät för att både ta reda på behovet men trenden i den interna 
kundens syn på tjänsteprocess och -tjänstekvalitet.  
 
Att ta reda på hur YSEV bäst kan bidra till organisationens framtida utmaningar 
YSEV består av flera strategiskt viktiga roller. Vi anser att användbarhetsarkitekter ska vara 
en standardroll i alla uppdrag som inkommer till rådgivande forum inom YS organisationen. 
Vi anser även att verksamhetsutveckling ska placeras mer strategiskt och få sina uppdrag 
gärna i samarbete med eller på uppdrag av R&D Factory Office. Detta tycker vi är av stor vikt 
för att lyfta området verksamhetsutveckling och medvetenheten inom organisationen för 
vilket stöd de kan få av just verksamhetsutvecklare. Vi anser det vara slöseri att inte använda 
verksamhetsutvecklarnas kompetens på rätt sätt, med det menar vi tid de lägger ner på 
administrativa aktiviteter. Istället bör de jobba mer strategiskt! 
 
Att ge förslag på eventuella mätetal som YSEV kan använda sig av 
I vår studie har vi inte uppfyllt detta syfte då vi under arbetets gång kom fram till att mätetal 
bör härledas från strategierna. Vi anser att organisationen saknar den röda tråden i sitt 
strategiska arbete så vill vi inte bidra med mätetal endast för mätandets skull. Dock anser vi 
att ett bra grundarbete är gjort kring strategierna och mätetal går att ta fram genom en djupare 
studie och ett strategiarbete med exempelvis en fokusgrupp bestående av ett antal 
medarbetare. Det bästa hade varit om alla medarbetare blev involverade.  
 
Gällande leveransprecision anser vi det vara av vikt att organisationen ska jobba utifrån 
kundperspektivet och tillsammans med kunden nå en överenskommelse om vad en leverans 
av rätt kvalitet är. Detta för att kunna mäta leveransprecision på leveranser som ger kunden 
nytta! 
 
Och när det gäller kvalitet har vi i analysen tagit upp att organisationen bör ha en gemensam 
plattform för vad kvalitet innebär. Det är lätt att mäta kvalitet på de externa tjänsterna i form 
av antal reklamationer men internt är detta svårare då en tjänst tas fram i samarbete med 
internkund som godkänner innan tjänsten utförs. 
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8 Rekommendation 
Organisationen är komplex och hierarkisk och har ett stort antal tjänster till slutkunden som i 
sin tur ger en bredd av aktiviteter internt. För att organisationen ska kunna mäta 
leveransprecision och kvalitet på sina tjänster behövs ett antal beslut fattas på ledningsnivå. 
Vi anser att rätt väg för organisationen är att använda sig av Balanced Scorecard för att genom 
det ta fram relevanta mätetal. Balanced Scorecard är ett bra verktyg för att öka 
kostnadsmedvetenheten i organisationen men även öka kundorienteringen internt.  
 
Genom vår studie har det framkommit att det strategiska helhetstänkande saknas bland 
medarbetarna och en väg för att lösa detta är en strategisk kommunikation om de olika delarna 
som vi tagit upp i avsnitt 4.1 som handlar om ledningssystem och strategiska planer. Denna 
strategiska kommunikation bör ske med en kontinuitet så att alla medarbetare känner sig 
delaktiga och motiveras till ett strategiskt tänk. Genom denna interna kommunikation kommer 
medarbetarna att bli mer motiverade och vilja uppnå företagets mål och bidra till Scanias 
utmaningar. 
 
Eftersom vi även tagit fram en mätmodell i form av en enkät rekommenderar vi att 
organisationen ska använda den för att få en grund till hur mäta tjänstekvalitén.  
 
Dessa områden kommer förenkla för grupperna att ta fram mätetal som ledningen anser vara 
viktiga.  
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Bilaga 5 – Enkät 
Exempel på en intern enkät för att samla in information om vad kunderna till YSEV tycker om deras 
tjänster och behovet av dessa. 
 
 
 
YSEV:s ambition är att bli bättre på att ge bra service till sina kunder i första hand YS 
organisationen. Som ett led i vår kundfokusering har vi genomfört en enkät som mäter hur 
kvalitet upplevs ur nedanstående perspektiv. 
 
 
 
 
Var jobbar du? Ringa in rätt alternativ. 
 
YSA YSE YSN YSR YSS 
 
 
 
Kontakta/Tydlighet 

Vi vet när vi skall kontakta YESV. 

Ange i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden. 

Instämmer     Instämmer  Ingen åsikt 

inte alls      helt 

1 2 3 4 5 6 X 

 
Tillgänglighet 

Det är lätt att komma i kontakt med YSEV. 

Ange i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden. 

Instämmer     Instämmer  Ingen åsikt 

inte alls      helt 

1 2 3 4 5 6 X 

 
Bemötande 

Vi blir bra/professionellt bemötta i våra kontakter med YSEV. 

Ange i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden. 

Instämmer     Instämmer  Ingen åsikt 

inte alls      helt 

1 2 3 4 5 6 X 
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Behjälplighet 

Vi får den hjälp vi behöver när det uppstår problem eller frågor YSEV 

Ange i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden. 

Instämmer     Instämmer  Ingen åsikt 

inte alls      helt 

1 2 3 4 5 6 X 

 
 
Återkoppling 

 Vi får snabb återkoppling på de åtgärder som vidtagits av YSEV 

Ange i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden. 

Instämmer     Instämmer  Ingen åsikt 

inte alls      helt 

1 2 3 4 5 6 X 

 
 
Genomförande 

YSEV genomför de uppdrag vi vill få hjälp med på ett bra/professionellt sätt. 

Ange i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden. 

Instämmer     Instämmer  Ingen åsikt 

inte alls      helt 

1 2 3 4 5 6 X 

 
 
Kompetens 

Medarbetarna på YSEV har rätt kompetens för att tillfredställa mina behov. 

Ange i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden. 

Instämmer     Instämmer  Ingen åsikt 

inte alls      helt 

1 2 3 4 5 6 X 
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Ärlighet/pålitlighet/ansvar 

YSEV ger mig information om tjänsteprocessen så jag känner pålitlighet för utförandet. 

Ange i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden. 

Instämmer     Instämmer  Ingen åsikt 

inte alls      helt 

1 2 3 4 5 6 X 

 
Intern marknadsföring 

Jag vet vilka tjänster YSEV erbjuder. 

Ange i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden. 

Instämmer     Instämmer  Ingen åsikt 

inte alls      helt 

1 2 3 4 5 6 X 

 
Snabbhet 

YSEV genomför uppdragen snabbt. 

Ange i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående påståenden. 

Instämmer     Instämmer  Ingen åsikt 

inte alls      helt 

1 2 3 4 5 6 X 

 
 
 
 
 
 
 


