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Bakgrund: En viktig del i företagens jakt efter att nå lönsamhet tenderar att vara mät-

ning och förändring av produktiviteten. Om företag lyckats med uppdraget att höja pro-

duktiviteten i verksamheten, allt annat lika, kommer detta sammanfalla med att lönsam-

heten förändras positivt. Det är därför produktivitetsmätning i praktiken är viktigt. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att vidareutveckla produktivitetsmätningarna i förfat-

tarnas fallföretag. Vidare ämnar studien finna svar på vilka faktorer som påverkar 

Schunks produktivitet och hur dessa kan påverkas samt hur de kan gå till väga för att 

använda dessa mätningar som underlag för ökad lönsamhet. 

 

Metod: Författarna har valt att utföra en kvalitativ fallstudie på företaget Schunk. Det 

empiriska materialet som samlats in via semistrukturerade intervjuer har sedan jämförts 

med det teoretiska ramverket.  

 

Slutsats: Resultatet presenter Schunks produktivitetspotential och de faktorer som före-

ligger. Författarna presenterar även ett ytterligare mått för ökad mätning och kopplar 

produktiviteten till lönsamheten i ett Du Pont-schema. Vidare lyfts slutsatserna ur kon-

text och en föreslagen arbetsgång presenteras. 

 

Nyckelord: Produktivitetsmätning, produktivitetspotential, PPA-metoden, lönsamhet  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet behandlas bakgrunden av företaget som utgör fallstudien för 

den här uppsatsen. Författarna beskriver även val av ämne, problemdiskussion, pro-

blemformulering, teoretisk och praktisk relevans, samt studiens fortsatta disposition för 

att ge läsaren en bättre bild av uppsatsen och vad som ska genomföras. 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats ämnar beskriva produktivitetsmätning, metoder för att höja produktivite-

ten samt möjligheten att använda dessa mätningar som underlag för ökad lönsamhet. 

Den empiriska delen kommer innehålla en presentation av företaget Schunk Nordiska 

AB
1
 och en analys där författarna kommer implementera ett produktivitetsmätningssy-

stem
2
 i enlighet med den teori som presenterats. 

Begreppet produktivitet kommer ofta på tal i den ekonomiska undervisningen, men be-

greppet definieras sällan och praktiska exempel lyser ofta med sin frånvaro varpå detta 

ämne är intressant att studera närmare. 

Vid mätning av produktivitet används ofta förädlingsvärdet och verksamhetens resultat i 

förhållande till insatsen och ansträngningarna som gjorts (Gustafsson & Hansson, 

2006).  En viktig del i företagens jakt efter att nå lönsamhet tenderar att vara mätning 

och förändring av produktiviteten. Om företag lyckats med uppdraget att höja produkti-

viteten i verksamheten, allt annat lika, kommer detta sammanfalla med att lönsamheten 

förändras positivt. Det är därför produktivitetsmätning i praktiken är viktigt (Balk, 

2003). Vidare poängterar Balk även vikten av gedigna teorier och högkvalitativ data. 

Kvoten mellan resultat och insats, eller output dividerat med input, brukar vara den ve-

dertagna definitionen av produktivitet. Output brukar normalt definieras som de produk-

ter eller det värde som ett företag producerar till sina kunder. Input definieras som de 

resursinsatser som krävs för att producera detta värde. Valet av input som är intressant 

att studera vid produktivitetsmätning varierar mellan vilken output som väljs att studera 

(Almström & Kinnander, 2006).  

                                                           
1
 Kommer vidare benämnas Schunk 

2
 Kommer vidare benämnas PMS 

http://ehis.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx94unxfb6prUq0pbBIr6meULirrlKvpp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaurrlC0qLVRrqakhN%2fk5VXx7KR84LPjfPHt8Yuk6t9%2fu7fMPt%2fku0iupq9QsqmyTbOmrkiup6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&hid=8
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Vidare beskriver lönsamhet ett företags finansiella prestation snarare än den operation-

ella prestationen. En verksamhets och ägarnas långsiktiga mål är lönsamhet varpå det är 

av intresse att koppla produktiviteten till lönsamheten. För att koppla produktivitet till 

lönsamhet kan detta visualiseras i ett Du-Pont schema. Utförandet består i stora drag av 

en analys där produktivitetspotential identifieras. Alla potentiella förbättringar påverkar 

sedan olika delar av systemhierarkin varpå dessa sedan kan knytas till Du-Pont schemat 

(Sundkvist et al. 2012).  

1.1.1 Företagsbeskrivning 

Schunk producerar kundanpassade produkter i grafit och representerar den skandina-

viska marknaden och är ett dotterbolag till den globala Schunk-gruppen som under sin 

snart 100-åriga historia etablerat 75 dotterbolag i 28 länder. Lenhovdafabriken är helägt 

av det tyska moderbolaget och huvudkontoret ligger i den tyska staden Giessen, strax 

utanför Frankfurt. Schunk Group ägs av stiftelsen Ludwig Schunk som grundades efter 

den ursprunglige ägaren Ludwig Schunks bortgång. På grund av att de är ägda av en 

stiftelse får bolaget inte säljas eller börsintroduceras. Schunk är beläget i Lenhovda fyra 

mil utanför Växjö. Fabriken grundades på 70 talet då moderbolaget sökte efter en filial i 

Sverige (Karlsson & Thour 2013-04-11).  

1.2 Problemdiskussion  

Tangen (2003) nämner att en stor anledning till att företag inte sätter produktiviteten i 

fokus är att de inte alltid till fullo förstår begreppet. Ofta används ordet produktivitet 

men inte alltid i rätt kontext och blir sällan definierat. En felaktig bild av produktivitetet 

försvårar arbetet med att mäta densamma och åtgärder för att öka produktiviteten rende-

ras verkningslösa. 

Produktivitetsmått i dess renaste form brukar delas upp i två olika typer. Partiella mått 

vilket innebär output dividerat med en typ av input och Totala mått vilket är output di-

viderat med alla typer av input. Partiella mått är enkla att mäta och medför även en möj-

lighet till att lättare rikta in sig på speciella mål inom verksamheten. Totala mått är svå-

rare att mäta men ger en bättre bild av hur företaget som helhet presterar samt att dessa 

motverkar en suboptimering i verksamheten (Tangen, 2003). Att implementera ett sy-

stem för produktivitetsmätning är således en viktig faktor bland dagens företag för ökad 

produktivitet och lönsamhet. 
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Det ställs allt större krav på kvalitetsaspekterna i dagens företag och organisationer, där 

kunderna efterfrågar bredare möjligheter till kundanpassade produkter. Följaktligen 

sprider sig strävan efter att förbättra och vidhålla kvalitén i företagens varor och tjänster 

och allt större resurser läggs ner inom området (Mellander & Roos, 1995). 

Under mitten på 2000-talet tog två svenska forskare fram production potential assess-

ment method
3
, som utvecklades på uppdrag av Tillväxtverket för att mäta och utvärdera 

produktivitetspotentialen i svenska tillverkande företag. Uppkomsten till modellen be-

rodde på en allt högre outsourcing till låglöneländer och detta var ett sätt att försöka 

motverka fenomenet. De två svenska forskarna tyckte nämligen sig se en stor potential 

att öka produktiviteten och på så sätt få samma lönsamhetseffekt som de i jämförelse 

hade fått om de flyttat produktionen till länder med lägre löneanspråk. För att kunna 

benchmarka mellan olika företag och branscher valdes det att fokusera på input-sidan, 

alltså hur väl resurserna i företag nyttjas. Syftet med PPA-metoden är att redogöra för 

ett antal partiella parametrar som enkelt kan tolkas och ge en övergripande bild över det 

studerade företagets potential (Almström & Kinnander, 2011).  

Författarna fick kontakt med VD:n Dan Karlsson på Schunk som uttryckte ett behov av 

att utveckla ett system för att mäta deras operationer med syftet att kunna höja den to-

tala produktiviteten. Detta system skulle fortsättningsvis kunna utgöra ett underlag till 

att höja Schunks lönsamhet. 

1.3 Problemformulering 

Med bakgrund i ovanstående problemdiskussion väljer författarna att ställa sig följande 

frågor: 

 Hur kan Schunk utveckla sina produktivitetsmätningar? 

 Vilka faktorer påverkar produktiviteten och på vilket sätt inverkar de på produk-

tiviteten? 

 Hur kan Schunk koppla PMS till lönsamhet? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att vidareutveckla Schunks produktivitetsmätningar. Vidare ämnar 

även studien att finna svar på vilka faktorer som påverkar Schunks produktivitet och hur 

                                                           
3
 Kommer vidare benämnas PPA-metoden 
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dessa kan påverkas samt hur de kan gå till väga för att använda dessa mätningar som 

underlag för ökad lönsamhet.  

1.5 Teoretisk och praktisk relevans 

Den teoretiska relevansen i denna uppsats ligger i att studera en utvald modell som be-

rör produktivitetsmätning. Författarna ämnar också studera huruvida det i förlängningen 

påverkar lönsamheten.  

Den praktiska relevansen ligger i att studera hur ett tillverkande företag som inte jobbar 

efter en modell för produktivitetsmätning kan förhålla sig till utvecklingen av ett sådant. 

I slutändan är författarnas förhoppningar att riktlinjer och tips kan ges inför framtiden 

för att hjälpa företaget att utveckla ett system.  

1.6 Avgränsningar  

Författarna kommer att göra en del avgränsningar i uppsatsen. Författarna kommer en-

bart behandla ett fall det vill säga dotterbolaget Schunk beläget i Lenhovda. Att utföra 

ett liknande arbete för hela koncernen ligger utanför tidsramen och skulle även resultera 

i en alltför omfattande uppsats. Av samma anledning har författarna valt att fokusera på 

enbart Schunk och inte andra företag. Vidare har författarna gjort vissa förenklingar i de 

modeller som beskrivs. Med motiveringen att vår kunskap inte sträcker sig så pass långt 

och att det likväl skulle bli för omfattande att ta upp i sin helhet.  
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1.7 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 1: Disposition – Egen utformning)  

Behandlar bakgrunden i 

denna uppsats och presente-

rar vårt fallföretag och hur 

det valda ämnet uppkom. 

Avsnittet innefattar vidare 

problemdiskussion, problem-

formulering, syfte och teore-

tisk och praktisk relevans.  

Förklarar studiens tillväga-

gångssätt. Hur författarna 

gjort för att samla in teori 

och empiri och vad dem 

under uppsatsens gång bör ta 

i beaktning, samt vilka 

begränsningar som finns 

inom forskningen.  

Inom den teoretiska referens-

ramen presenteras relevant 

teori i relation till uppsatsens 

syfte. Det vill säga vad 

produktivitet innebär, fak-

torer som påverkar och hur 

modeller kan ligga till grund 

för utveckling av begreppet.  

 

 Redovisning av de observat-

ioner, intervjuer och data 

som samlats in under förfat-

tarnas vistelse på Schunk. 

Tillsammans med teorin 

utgör detta kapitel grunden 

för nästkommande analys-

kapitel. 

 

 Sammanflätning av teoretisk 

referensram och empirska 

observationer. Här genereras 

olika mått och en modell som 

ska ligga till användning för 

Schunks verksamhet.  

 

 
Här ges återkoppling till 

formulerade problemformu-

leringar, författarnas rekom-

mendationer till Schunk och 

en kritisk diskussion gällande 

arbetet samt förslag till 

fortsatt forskning.  

 

 

Studiens inledning 

Studiens upplägg 

Teoretisk referensram 

Empiriska observationer 

Studiens analys 

Studiens resultat 



Sida | 6  

  

2. Metod 

I författarnas metodkapitel behandlas tillvägagångssättet som ligger till grund för genomföran-

det av detta arbete. Här presenteras även vald forskningsmetod och resonemang kring vald 

metod. Vidare beskrivs vilka metoder som ska tillämpas för att få fram det empiriska materialet. 

2.1 Undersökningsdesign – Fallstudier 

Användning av fallstudier lämpar sig när problemformuleringen innehåller en ”hur” 

eller ”varför” fråga. Eftersom forskaren inför den stundande studien har liten kontroll 

över ämnet och fokus hänförs till det aktuella händelseförloppet i en socialt konkret 

omgivning (Yin, 2007). Vidare lämpar sig undersökningsdesignen när en viss arbets-

plats eller organisation på ett ingående sätt ska studeras och forskaren avser belysa dess 

unika drag. Forskaren använder sig av metoder såsom deltagande observationer och 

ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2010).  

I och med att författarna ska studera Schunks organisation och belysa deras unika drag 

är en fallstudie ett bra tillvägagångssätt. Tillsammans med en kvalitativ ansats skapar 

fallstudien möjlighet att följa upp och göra utsvävningar för att skapa bättre förståelse 

för kontexten i den situation författarna avser studera. Problemformuleringarna uppfyll-

ler även de riktlinjer att en fallstudie bör innehålla en ”hur” eller ”varför” fråga, vilket 

även här styrker valet av nämnda undersökningsdesign.  

2.2 Tillvägagångssätt 

Vid tillämpning av ett deduktivt synsätt utgår forskare från ett område han/hon vill un-

dersöka och besitter kunskap inom för att utveckla hypoteser och teori. Den deduktiva 

processen är till synes linjär i sitt tillvägagångssätt. Processen sker i tydlig och följdrik-

tig ordning där varje steg på ett naturligt sätt avlöser det andra. Forskaren utgår ifrån 

teorin och testar den i verkligheten (Bryman & Bell, 2010). 

Författarna kommer samla in teori som sedan kommer användas för att bearbeta insam-

lad data och formulera riktlinjerna för hur Schunk kan implementera ett PMS, således är 

det en deduktiv ansats som kommer användas. Författarna kommer dock inte formulera 

några hypoteser utan kommer utgå från teorier vid diskussion och reflektion över pro-

duktivitetsmätningar.  

2.3 Forskningsmetod  

Vardagen är allt som oftast en komplex verklighet. För att fånga denna verklighet kan 

forskare använda sig av en kvantitativ eller en kvalitativ ansats, båda är principiella 
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ramverk som syftar till att förklara och analysera det forskningsområde som står i blick-

fånget (Holme & Solvang 1997). 

Kvalitativ forskningsmetod utgår ifrån en närhet till det objekt som forskaren avser stu-

dera. Metoden utgår ifrån att forskaren försöker sätta sig in i den undersöktes perspek-

tiv. Syftet är att skapa en djupare förståelse av det fenomen forskaren ämnar förklara 

eller analysera (Holme & Solvang 1997). Ett av det mer betydande kriteriet för kvalita-

tiv forskning är fokusering på mångtydig och öppen empirisk data. Vidare beskrivs kva-

litativ forskning som reflekterande empirisk forskning (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Författarna har i utgångsläget ingen närmare uppfattning av Schunk. Syftet med denna 

uppsats är att skapa en djupare förståelse för företagets verksamhet för att sedan ut-

veckla riktlinjer angående produktivitetsmätning. För att utvecklandet av produktivi-

tetsmätningen skall vara kunskapsberikande är det av nödvändig karaktär att forskaren 

kan se verkligheten ur studieobjekts synvinkel. Följaktligen ligger en kvalitativ metod i 

linje med studiens syfte. 

2.4 Materialinsamling 

Vid datainsamling hanteras primär- och sekundärdata. Primärdata är sådana data som 

forskaren själv samlar in från källan och sekundärdata är således data som samlats in av 

andra för ett annat ändamål (Jacobsen, 2002). De metoder som används för datain-

samling inom den kvalitativa analysen är bland annat intervjuer och analys av dokument 

(Bryman & Bell, 2010) och det är dessa två metoder författarna kommer att använda sig 

av vid arbetet att samla in data.  

2.4.1 Intervjuer 

I kvalitativa intervjuer är det lämpligt att använda sig av en mindre strukturerad plan vid 

intervjuerna för att låta personen som intervjuas röra sig i olika riktningar för att upp-

täcka vad denne upplever mest relevant (Bryman & Bell, 2010). Två huvudtyper av 

kvalitativa intervjuer finns, helt ostrukturerade och semi-strukturerade. En helt ostruk-

turerad intervju kan liknas vid ett vanligt samtal där intervjuaren bara använder sig av 

relativt lösa minnesanteckningar. Vid den semistrukturerade intervjun använder sig 

forskaren av en lista över vilka teman som denne avser att täcka med intervjun, en in-

tervjuguide. Guiden används mer som en riktlinje och intervjupersonen har stor frihet 

att svara på frågorna på det sätt som denne anser lämpligt (Bryman & Bell, 2010).  
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Författarna vill att personen som intervjuas ska få möjligheten att via frågorna uppleva 

sig fri att svara efter hur han/hon uppfattar förhållandet inom organisationen. För att 

skapa en god relation till respondenten är det viktigt att författarna är pålästa inom äm-

net och uppfattas som professionella men även för att ha möjligheten att ställa eventu-

ella följdfrågor som under intervjuns gång kan uppstå. Kvalitativa intervjuer kommer 

hjälpa författarna att skapa en förståelse för organisationen och dess omgivning. Då 

författarna i början av uppsatsen inte har någon uppfattning om organisationen kommer 

den semi-strukturerade intervjun hjälpa dem att hålla sig inom ämnet. Vidare tillåts de 

utvalda intervjupersonerna beskriva vad de tycker är viktigt och på så sätt göra utsväv-

ningar som hjälper författarna att tolka problemet och vidare göra analysen djupare. 

Guiden för intervjuerna har utvecklats genom att författarna har identifierat nyckelte-

man utifrån den teoretiska referensramen, varefter frågor har utvecklats för att under-

lätta en förståelse kring dessa. En del information som framkommit framgår inte i inter-

vjuguiderna, detta dels på grund av att vissa av intervjuerna skedde innan den teoretiska 

referensramen var fullt utvecklad dels för att en av de stora styrkorna med de kvalitativa 

intervjuerna är egenskapen att ta intervjun dit respondenterna för den, vilket har präglat 

intervjuerna i stor utsträckning. Vidare var respondenterna duktiga på att ge utförliga 

svar, i de fallen där svar behövde utvecklas ställde författarna följdfrågor. Ytterligare 

frågor som författarna valt att ha med som inte direkt är utvecklade från den teoretiska 

referensramen är frågor som var nödvändiga för att nå en djupare förståelse kring fallfö-

retaget för att underlätta analysen av detsamma. 

För att kunna utnyttja varje intervju maximalt väljer författarna att spela in responden-

terna för att på ett bättre sätt kunna engagera sig mer i intervjun. Genom att inte an-

teckna under intervjuns gång blir således fokus på personen och möjligheten till att 

ställa följdfrågor ökar. En annan anledning är även att författarna kan säkerställa att de 

uppfattat allt på rätt sätt i och med att intervjuerna finns inspelade och möjligheten till 

feltolkning minskar. Författarna kommer initialt sikta på att genomföra tre intervjuer. 

Kompletterande frågor gjordes vid behov och då via mailkontakt.    

2.4.2 Dokument 

Något som anses vara av hög relevans för alla fallstudier är dokument. Dokumentens 

viktigaste roll i en fallstudie är att styrka annan data som insamlats exempelvis genom 

intervjuer. Dokumenten kan även ge ytterligare förståelse och mer specifika detaljer av 

den information som framkommit genom intervjuer. Vid dokumentanalys är det dock 
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viktigt att ta i beaktning att alla dokument ej innehåller en fullständig beskrivning av en 

företeelse, dokument har oftast framställt för ett specifikt syfte vilket kanske inte över-

ensstämmer med det syfte som forskaren har. Dokument skall alltså användas försiktigt 

och granskas kritiskt (Yin, 2007). 

Författarna kommer att ta del av Schunks interna dokument för att studera deras rutiner 

och mål. De kommer även granska nyckeltal och andra mätningar som är av relevans 

för undersökningen för att se huruvida företagets förståelse och arbetssätt ser ut kring 

dessa. Här ingår årsredovisningar, gamla mätningar och olika nyckeltal som ska hjälpa 

författarna att på ett bättre sätt förstå verksamheten och huruvida produktiviteten kan 

förbättras. 

2.5 Urval 

Vid tillämpning av kedjeurval utgår forskaren till en början från utvalda personer som 

anses besitta information som ska främja studiens syfte. Får forskaren inte fram tillräck-

ligt med faktamängd används personerna som tidigare intervjuats för att komma i kon-

takt med lämpligare respondenter (Bryman & Bell, 2010). Genom författarnas kontakt-

person på Schunk hänvisades författarna vidare till lämpliga personer för att erhålla en 

bredare förståelse kring produktivitetsmätningar och andra viktiga områden som anses 

nödvändiga för att kunna implementera ett PMS.  

2.6 Kvalitetsmått 

Vid observationer av det empiriska materialet benämns fyra vanligt förekommande kri-

terier för att kontrollera kvalitén. Kriterierna som bör beaktas vid tillämpning av fallstu-

dier som forskningsdesign är; begreppsvaliditet, intern valdiditet, extern vadiditet och 

reliabilitet. För att stärka begreppsvaliditeten kan forskaren använda sig utav flera olika 

taktiker. Genom att använda sig av flera källor vid insamling av data kan forskaren be-

kräfta olika påståenden och får därmed bättre belägg i sin studie, eller att nyckelperso-

ner får granska flera utkast från rapporten för att på så sätt säkerställa kvalitén (Yin, 

2007). Författarna samlade in material från fleralet källor med fokus på primärdata som 

erhållits via intervjuer med personer med kunskap inom det valda området. Författarna 

kompletterade datainsamlingen med sekundärdata i form av olika typer av dokument.  

Intern validitet syftar till att utarbeta en studie som gör det möjligt att dra hållbara slut-

satser. Intern valditet behandlar enbart studier som är av förklarande eller kausal karak-

tär(Yin, 2007).  
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Extern validitet handlar om huruvida resultatet från fallstudien kan generaliseras. Vidare 

beskrivet handlar det om hur resultatet går att tillämpa på andra områden (Yin, 2007). I 

och med att författarna enbart studerar ett fall kommer det bli svårt att dra generaliser-

bara slutsatser.  

Reliabilitet beskriver hur andra forskare ska kunna komma fram till samma resultat och 

slutsatser genom att följa de riktlinjer den förste forskaren utgick från. För att möjlig-

göra detta måste fallstudien på ett tydligt och konkret sätt vara dokumenterad i sitt till-

vägagångssätt (Yin, 2007). Genom att utarbeta ett kvalitativt metodkapitel har författar-

na som mål att förmedla ett tillvägagångssätt som möjliggör att studien återigen ska 

kunna göras om.   

2.7 Etiska överväganden 

Under denna uppsats framskridande kommer berörda personer på Schunk att få ta del av 

författarnas arbete för att kunna ge återkoppling på de resultat och empiriska material 

som presenteras. Detta görs för att säkerställa kvalitén på den data som presenteras. Vi-

dare kommer författarna löpande att ta hänsyn till de berörda personernas integritet. 

Intervjuade personer i denna uppsats erbjöds möjligheten till anonymitet, men det upp-

levdes inte aktuellet.  

2.7.1 Respondentvalidering  

Ett viktigt steg i fallstudien är respondentvalidering som går ut på att redogöra för de 

inblandade vad som har kommits fram till i uppsatsen. Genom att låta de involverade ta 

del av arbetet kan värdefull information uppstå genom kommentarer eller att responden-

terna kommer på ytterligare information som under tidigare intervjuer glömts bort. Det 

är även viktigt att ta hänsyn till om information som berör företaget önskas hållas hem-

lig eller bör nämnas under ett fiktivt namn, samt om en medverkande person vill vara 

anonym (Yin, 2007). 

Författarna fick i början av studien klara direktiv av att vissa tillhandahållna dokument 

inte borde presenteras offentligt. För att säkerställa att detta inte inträffar kommer re-

spondentvalidering genomföras innan uppsatsen lämnas in.  

2.8 Källkritik 

Det empiriska materialet har insamlats genom kvalitativa intervjuer och dokument-

granskning på valt fallföretag. Då nyckelpersoner på fallföretaget intervjuats anser för-

fattarna att informationen som framkommit från dessa är tillförlitlig och informativ nog 
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att göra en analys av. Dokumenten som granskats har varit nyckeltal, årsredovisningar 

och måldokument. Dokumentanalyser måste göras med hänsyn till vilket syfte dessa 

framställts, men detta har inte varit nödvändigt i uppsatsen. Vidare beskriver dokumen-

ten till större delen ”hård” information, det vill säga siffror, vilket gör att författarna 

anser att den data med största sannolikhet ej är vilseledande.  

Den teoretiska referensramen är till huvudsak uppbyggd av artiklar från vetenskapliga 

tidskrifter samt facklitterära böcker för att öka teorins trovärdighet. Författarnas syfte 

med referensramen är att bygga en god förståelse för ämnet och för att bygga en grund 

inför analysen av valt empiriskt fall. 

Referensramen är till största del uppbyggd av artiklar från vetenskapliga tidskrifter och 

facklitterära böcker. I vissa fall har informationen i dessa varit i behov av vidareutveckl-

ing och författarna har då valt att gå igenom källförteckningarna i dessa för att finna 

ytterligare artiklar inom vederbörande område. Det har då hänt att information har blivit 

tvunget att hämtas från texter som ej varit av vetenskapligt granskad natur. Användan-

det av artiklar som inte är granskade är en risk då informationen från dessa kan vara 

vilseledande. Detta har uppmärksammats av författarna och hänsyn har tagits till detta 

då de har säkerställt att vederbörande artiklar kommer från erkända forskare och myn-

digheter inom ämnet vilket författarna anser vara tillräckligt för att säkra informations-

rikedomen, vidare har dessa som nämnts även använts i andra vetenskapligt granskade 

artiklar vilket också stärker trovärdigheten.  

Då en uppsats inte är bättre än den informationen den byggts på har författarna löpande 

strävat efter att granska och använda teori och empiri så objektivt som möjligt, även om 

full objektivitet i praktiken är omöjligt att uppnå.   
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3. Teoretisk referensram 

Efter att grundligt ha studerat litteratur och vetenskapliga tidskrifter kommer författar-

na att presentera relevanta teorier inom ramen för begreppen produktivitet och produk-

tivitetsmätning.  

3.1 Begreppet produktivitet  

Vi lever i ett Europa där många utmaningar finns runt omkring oss. Finanskris, den 

världsomfattande konkurrensen, klimatförändringar och vår åldrande population. För att 

övervinna dessa utmaningar och kunna konkurrera med de framväxande ekonomierna 

Indien och Kina är ekonomisk tillväxt av yttersta vikt. För att uppnå ekonomisk tillväxt 

är produktivitet en nyckelfaktor (De Looze et al. 2011). 

Begreppet produktivitet har använts länge. En utav de första som myntade begreppet var 

Quesnay för över 200 år sedan. Det togs dock ett allmänt intresse för produktivitet först 

när oron spred sig att mänsklig arbetskraft kunde ersättas med maskiner (Bernolak, 

1997). Sen dess har produktivitet använts och tillämpats under många olika förhållan-

den, särskilt i relation till ekonomiska styrsystem (Tangen, 2002a).  

Det finns många som hävdar att produktivitet är en av våra viktigaste variabler för att 

kunna kontrollera våra produktionsanläggningar (Singh et al. 2000).  

Trots att flertalet forskare påstår att produktivitet tillhör en utav de mest centrala fak-

torerna för att särskilja sig från konkurrenterna, har det ändå blivit ett begrepp som an-

vänds i andra hand, eller helt uteslutet för de som har inverkan på produktionsprocessen 

(Singh et al. 2000; Sink & Tuttle, 1989; Broman, 2004). En möjlig förklaring till varför 

begreppet väljs bort kan vara den vida tolkningen av termen som många gör och att den 

därmed blir missförstådd och ignorerad (Tangen, 2002b; Forrester, 1993).  

Som tidigare nämnt har produktivitetsbegreppet varit med under många år, trots det är 

det förvånansvärt många människor i styrande roller inte vet hur produktivitet definieras 

(Chew, 1988). Björkman (1991) säger att när produktivitetsförbättringar genomförs ute 

på företag är det oftast individuella uppfattningar kring begreppet som tillämpas istället 

för en mer generell definition. Han tar vidare upp tre punkter som sammankopplar 

ovanstående mening om varför det ser ut som det gör.  

 Många som använder produktivitet kan sällan definiera dess innebörd. 

 Det finns en bristande förståelse av de många tolkningar som finns.  
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 Produktivitet kan definieras både matematiskt och verbalt. 

Allvarliga konsekvenser kan förorsakas av att inte ha en korrekt bild av produktivitet. 

Mätsvårigheter vid övervakning av företags produktionsprocedur, informationen som 

kommer från mätningar kan lätt misstolkas samt risk för att misslyckas när företagen 

ska försöka att öka produktiviteten (Tangen, 2003). 

Att komma underfund med hur företag ska öka produktiviteten och förstå dess betydelse 

i fråga om mätning, vilka faktorer som påverkar den och hur produktiviteten ska analys-

eras är något som gynnar alla parter. Anställda påverkas via att produktivare företag 

erbjuder bättre anställningsvillkor, lön, karriärsmöjligheter och förmånligare arbets-

miljö. Medans företagets kunder erhåller billigare och kvalitativare varor. Företaget som 

helhet gynnas genom ökad försäljning, högre lönsamhet, växande verksamhet, mindre 

spill etc. (Bernolak, 1997). 

Produktivitet definieras både på nationell såväl som på företagsnivå genom finansiella 

mätetal, exempelvis omsättning genom kostnaden för arbetskraft (Almström & Kinnan-

der, 2011). För att förtydliga den matematiska definitionen så innebär alltså produktivi-

tet: 
      

     
. Tangen (2005) beskriver produktivitet som förmågan att transformera input 

till output, alltså användningen av resurser samt förmågan att skapa värde. 

Den matematiska definitionen handlar till största del inte om att uttrycka begreppet med 

hjälp av ord. Utan används på grund av att först och främst få bättre prestations mät-

ningar för att underlätta förbättringsarbete. Via detta angreppssätt kan det ofta leda till 

att alla karakteristiska drag för produktiviteten inte inkluderas (Tangen, 2005). En ver-

bal definition presenteras av Bernolak (1997) och dess relation till tillverkande verk-

samheter. Produktivitet hänförs till hur mycket resurser som tags i anspråk i förhållande 

till omsättningen. Om våra produkter ökar i kvalité eller kvantitet vid nyttjandet av 

samma resurser, har vi ökat våran produktivitet. Vi kan även öka produktiviteten om vi 

producerar samma antal produkter, men tar mindre resurser i anspråk. Det är männi-

skorna och de fysiska förutsättningar som tillsammans utgör begreppet resurser. De re-

surser som används är bland annat byggnader, maskiner och utrustning, verktyg, rå-

material och inventarier. Det är människorna och deras samspel med maskiner som via 

bearbetning gör det möjligt att producera ett företags varor.  
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3.1.1 Produktivitetsmått  

Det finns många sätt att mäta och utvärdera produktivitet. Input likväl som output skil-

jer sig mellan branscher, företag och produkter. Följaktligen finns det risk att det internt 

inom en organisation kan finnas olika åsikter om hur vederbörande begrepp skall mätas 

(Almström & Kinnander, 2010). Produktivitetsmått brukar emellertid delas in i två 

grupper, totala och partiella mått.  

Partiella mått brukar beskriva förhållandet mellan en enskild produktionsinsats och pro-

duktionsresultatet. Ett vanligt förekommande mått är arbetskraftsproduktivitet vilket 

förklarar hur mycket output per arbetare ett företag producerar (Almström & Kinnander, 

2010). Det finns dock en risk att produktivitet kan komma att kopplas ihop med perso-

nalnedskärningar om företag endast fokuserar på arbetskraftsproduktiviteten (Tangen 

2003). Ett annat mått är kapitalproduktivitet vilket beskriver hur produktivt företag an-

vänder resursinsatserna, exempelvis maskiner eller material. Alltså output genom en 

viss resursuppoffring (Liukkonen, 1992).  Partiella mått är lättare att mäta och gör det 

möjligt att bryta ner och härleda varifrån ett produktivitetsproblem har uppstått 

(Tangen, 2003).  

Totala mått är det mått som redovisar hela verksamhetens produktivitet alltså total out-

put genom total input. Det finns flera sätt att mäta den totala produktiviteten varpå en 

vanlig ansats är att omvandla all input och output till monetära termer. Denna metod är 

sedermera sällan använd i praktiken då den anses för komplicerad att implementera 

(Almström & Kinnander, 2010).  

3.2 Faktorer som påverkar produktiviteten  

Produktivitet är, som beskrivet i tidigare avsnitt, ett mått på hur väl företag nyttjar sina 

resurser för att producera output. I kort om företag producerar mer eller bättre produkter 

från samma mängd resurser alternativt samma mängd output fast med mindre resurser 

som tidigare år så har produktiviteten stigit. Med resurser avses all human- och realka-

pital som använts i produktionen det vill säga människorna som producerar företagets 

produkter likväl som det material och de maskiner som använts i framställningen (Ber-

nolak, 1997). 
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Slack et al. (2004) presenterar en schematisk bild över faktorer som påverkar produkti-

viteten och underlättar förståelsen för begreppet och dess natur. Modellen förklarar och 

visar begreppets komplexitet. De fem prestationsmålen är kvalitet, hastighet, pålitlighet, 

flexibilitet och kostnad. Individuellt påverkar dessa faktorer företaget både internt och 

extern, tillsammans inverkar de på produktiviteten i ett företag. 

 

 

 

 

Mål Utförande Leder till 

Kvalité Utföra operationer rätt, minimera 

fel och spill i produktionen 

Minimerat spill och fel leder till att företag inte be-

höver slösa tid på att åtgärda fel eller låta produkt-

ionen stå still vid produktionsstopp→ Högkvalitativa 

operationer 

Hastighet Utföra operationer snabbt, minska 

tiden mellan inkommen order och 

leverans av färdiga varor 

Minimerad kapitalbindning i PIA
4
, höjd arbetskrafts-

produktivitet→ Snabba operationer 

 

Pålitlighet Planera för hur lång tid en operat-

ion kommer ta och faktiska tiden 

ska sammanfalla med den plane-

rade tiden 

Kan företag förlita sig på att planerad tid och faktisk 

tid sammanfaller minskas störningar i produktionen 

och planeringen av densamma→ Pålitliga operation-

er 

Flexibilitet Vara flexibla för att ta vara på 

möjligheter som uppstår i situat-

ioner med snabbt förändrande 

förutsättningar 

Kan organisationer snabbt anpassa sig till förändrade 

förutsättningar minskas påverkningar på andra delar 

av produktionsapparaten. De minskar ställtider mel-

lan olika uppgifter→ Flexibla operationer 

Kostnad Vara kostnadseffektiva för att 

kunna planera och budgetera vid 

produktion men även för att kunna 

matcha de marknadspriser som 

råder 

Kvalitet, hastighet, pålitlighet och flexibilitet leder 

alla till ett kostnadseffektivt system. Lägre kostnader 

vid samma produktion→ Lönsamhet och produktivi-

tet 

(Slack et al. 2004) 

                                                           
4
 Produkter i arbete 

(Slack et al. 2004) 
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Inom den Japanska produktionsfilosofin brukar det talas om sju ”spill” som inte bidrar 

till att öka förädlingsvärdet och som i förlängningen motverkar produktiviteten.  Dessa 

sju innefattar bland annat väntetid som kan vara lång trots högt maskin- och personalut-

nyttjande, brister i processen där moment utförs på grund av bristande kvalitet i arbets-

sättet, onödiga rörelser på grund av oordning på arbetsplatsen eller defekta produkter 

som skapar störningar i produktionen genom diverse omarbetningar (Shingo, 1992). 

För att överleva i dagens konkurrenskraftiga värld krävs ständiga förbättringar på alla 

verksamhetsområden såsom optimal användning av maskiner, arbetskraft och råvaror 

(Kaur et al. 2012 citat från Krishnaiah 1995). 

- Således har författarna delat upp de faktorer som påverkar produktiviteten i två ka-

tegorier; personal- och produktionsrelaterade faktorer. För att förtydliga väljer för-

fattarna att hålla de två kategorierna särskilda för att framhäva de olika faktorerna, 

även att det inte går att bortse från att de påverkar varandra. De personalrelaterade 

berör företagets humankapital alltså människorna i organisationen och de produkt-

ionsrelaterade berör det fysiska kapitalet, det vill säga maskiner och produktions-

proceduren i övrigt. 

3.2.1 Personalrelaterade faktorer 

Via personalen formas företaget och vad som blir möjligt att uppnå. Det är medarbetar-

na som via sin kompetens förädlar kapital och råvaror till färdiga produkter. Tidigare 

har företags storlek, teknologi och förfogande av ett stort kapital varit av stor vikt för att 

utvinna konkurrensfördelar. Något som hamnat i en nedåtgående trend, då kunskapsin-

nehållet blivit större kring företagens produkter och tjänster. Den nya aktören tycks till-

synes vara personalens kompetens och dess förmåga att prestera (Hansson, 2005). 

I dagens företagsklimat är det av väsentlig betydelse att ha ett fungerande human re-

source management
5
-system. Produktiviteten bland de anställda är i nära relation med 

det ledningssystem som används ute på företagen. HR-avdelning kan hitta olika tillvä-

gagångssätt som arbetsledningen via tillämpning kan använda för att höja prestationerna 

(Chen et al. 2003). Hos varje organisation och företag bör cheferna tillsammans med 

ledningen kontinuerligt fundera över vad som kan åtgärdas för att öka arbetarnas pro-

duktivitet (Frederick, 2004).  Flertalet forskare styrker påståendet om hur viktigt det är 

att involvera HR när det kommer till utveckling, planering och implementering av kom-

                                                           
5
 Kommer vidare benämnas HRM  
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petensbaserade strategier (Beatty & Schneier, 1997; Ulrich, 1997). Nedan presenteras 

olika personalbetingande faktorer som påverkar produktiviteten. 

Hälsa och stress 

Hög sjukfrånvaro på en arbetsplats resulterar bland annat i merkostnader i produktion-

en, men är även ett störningsmoment i den långsiktiga produktivitetsutvecklingen. Via 

frånvaro försvinner delar av den tid som behövs för varierande utvecklingsaktiviteter. 

Det är i synnerhet den korta arbetsfrånvaron som påverkar produktionen och tillika så 

produktiviteten. I och med att timmarna i produktion minskar, ökar arbetskraftkostna-

derna genom produktionsbortfall eller att vikarier får tillkallas (Liukkonen, 1992). 

Utvecklandet av förkylningar, influensa och även mer allvarliga sjukdomar som hjärtat-

tacker och högt blodtryck förekommer ofta bland personer med dålig fysik. Att männi-

skor känner sig stressade har senaste tiden vuxit sig allt starkare och kommit att bli en 

vanlig sjukdom bland de högindustrialiserade länderna. Övergripande kan stress be-

nämnas i två kategorier, positiv och negativ. Den positiva stressen innebär att arbetsta-

garen känner sig tillfreds med arbetsuppgifterna och en balans mellan kraven som ställs 

och förmågan att klara av dem införlivas. Den negativa härleds till att den anställde 

känner små möjligheter till eget inflytande, eller att personen har för enkla arbetsuppgif-

ter. Kraven är för löst komponerade och individen har inte möjlighet att utveckla sig 

själv eller kompetensen (Westergren & Englund, 2006). Både hälso- och stressjukdomar 

hämmar personalen att på ett kvalitativt och produktivt sätt utföra sina tilldelade arbets-

uppgifter (Albrecht, 1980).  

Kompetens 

Personalens engagemang och kompetens påverkar hastigheten för transformeringen av 

kapital och råvaror. Via arbetarnas utveckling förbättras produkter, marknader och 

kundrelationer. Genom att medarbetare utökar sin kompetens och engagemang skapas 

värde för företagets ägare, kunder, medarbetare och samhället (Hansson, 2005). Kompe-

tens definieras av (Anttila, 1997) som ”förmågan att lösa en uppgift”. Att utveckla med-

arbetarnas kompetens ger de förmågan att finna lösningar på de uppgifter de dagligen 

ställs inför betraktas som den viktigaste beståndsdelen för varje företags överlevnad och 

framgång. Kompetensförsörjning handlar om hur företaget agerar när de utarbetar kom-

petensmässiga förutsättningar för att få en effektiv styrning i relation till verksamhets-

planen (Anttila, 1997). Att utveckla kompetensen inom företaget och därigenom utvinna 

avkastning genom ökat kundvärde och produktivitet är slutstationen vid kompetensför-
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sörjning. Kompetens är svårt att peka ut och fånga, men spelar en avgörande roll om 

den tas till vara på och hjälper utvecklingen av företagets produktivitet (Hansson, 2005).  

Ledarskap 

Arbetsledare och chefer har som uppgift att få sina anställda att arbeta produktivare, 

samt uppfylla de formulerade verksamhetsmålen och generera vinst till företaget (Liuk-

konen, 1992). Ett bra ledarskap kännetecknas av att vara delaktig och närvarande i hela 

organisationen. Frågor bör ställas om varför det görs på ett visst sätt. Det handlar inte 

om att ifrågasätta utan frågorna ska leda fram till en dialog där potentialen till en effek-

tivare och mer välfungerad arbetsplats blir möjlig. Ledarskapsrollen står även för möj-

ligheten att förmedla värderingar och attityder som resulterar i nöjdare kunder och ägare 

(Fredriksson, 2005).  

Motivation 

Företag befinner sig ibland i perioder där oro över hur mycket som måste göras kan 

kännas överväldigande. För att övervinna sådana situationer är det viktigt att ledarna 

inspirerar och motiverar de anställda. Genom att förmedla självförtroende till sin om-

givning att alla uppgifter är möjliga att utföra skapas mentaliteten att göra det där lilla 

extra. När de anställda vet att de förbättras, får ökad kunskap och växer som person ten-

derar de att leverera mer till sin arbetsplats eftersom det utförda arbetet ger dem person-

liga fördelar. Det faller sig naturligt att när någon uppmärksammar ens arbete och be-

römmer ens insats att det då returneras med högre prestationer (Edinger, 2012).  

3.2.2 Produktionsrelaterade faktorer 

Maskinproblem 

När en maskin tvingas stanna uppstår ett stopp i produktionen som resulterar i att ingen 

output kommer ut från fabriken. Ett hundraprocentigt utnyttjande av maskinerna är i 

praktiken omöjligt då operatörer ibland behöver pauser. Anledningar till maskinproblem 

kan vara oplanerade stopp, ställtider och att maskiner går sönder. Detta resulterar i att 

tid måste tas för att åtgärda problemen som istället kunde användas till produktion eller 

övrigt förbättringsarbete (Almström & Kinnander, 2011). En stor förlust i produktivite-

ten som relaterar till maskiner är väntetid vilket påverkas av bland annat omställningsti-

der (Almström & Kinnander, 2006). Tid då maskiner måste stoppas på grund av ma-

skinproblem påverkar tillgängligheten av maskintid, alltså hur mycket av den maximala 

maskintiden som används. Kvaliteten på produktionsutrustningen påverkar till stor grad 

kostnader och produktivitet. Konsekvenserna av att reducera stopptider och kassationer 
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kan förbättra produktionstakten och eventuellt arbetskraftsproduktiviteten (Muchiri & 

Pintelon, 2008). 

System 

Viktiga komponenter i en produktionsprocedur är beläggningsschema, material förflytt-

ning och process layout. Lyckas företag utveckla ett bra system för dessa kan det leda 

till minskning av icke värdehöjande input i produktionen (Islam & Shazali, 2011). Vi-

dare pratar författarna om att en bra arbetsmiljö är starkt korrelerat med produktivitet.  

Arbetsmiljön är sådant som påverkar produktiviteten och innehåller faktorer såsom hur 

mycket operatören behöver röra sig, vilka verktyg som används samt i vilken sekvens 

som arbetet utförs (Almström & Kinnander, 2006). 

Andra systemrelaterade faktorer som påverkar producerande tid är ställtider och utby-

tandet av uttjänta maskindelar vilka tar mycket tid och energi genom planering och ana-

lys. Dessutom kan mindre oplanerade stopp, tomgångskörning och kvalitetsfel orsaka 

ytterligare tidsförluster som kunde använts till att producera eller förbättringsarbete 

(Muchiri & Pintelon, 2008). Vidare pratar författarna om rutiner vid bland annat skift-

arbete, om nattskiftet lämnar över proceduren till morgonskiftet oförberett så leder detta 

till att morgonskiftet får spendera tid till att städa och förbereda alltså leder det till tids-

förluster.  

3.3 Produktivitetsmätning 

För att kunna förbättra produktiviteten måste vi mäta någonting. Om vi inte vet vad som 

ska mätas, vet vi heller inte hur vi ska förbättras. En grundläggande faktor är att mäta de 

personal- och produktionsrelaterade faktorerna och deras förhållande till vad som pro-

duceras (Bernolak, 1997).  

3.3.1 PPA-Metoden 

PPA-metoden utvecklades på uppdrag av Tillväxtverket (dåvarande NUTEK) för att 

mäta och utvärdera produktivitetspotentialen i svenska tillverkande företag. Bakgrunden 

till metoden var den ökande outsourcingen till låglöneländer och detta var ett sätt att 

försöka motverka trenden. Detta på grund av att det ansågs föreligga en stor potential att 

öka produktiviteten och på så sätt få samma lönsamhetseffekt som de i jämförelse hade 

fått om de flyttat produktionen utomlands. För att kunna benchmarka mellan olika före-

tag och branscher valdes det att fokusera på input-sidan alltså hur väl resurserna i före-

tag nyttjas. Metodens syfte är att presentera ett antal partiella parametrar som enkelt kan 
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tolkas och ge en övergripande bild över det studerade företagets potential (Almström & 

Kinnander, 2011). Vidare inkluderas endast parametrar som enligt vetenskapliga studier 

bevisats påverka potentialen positivt eller negativt (Almström & Kinnander, 2006). 

Nivå ett 

Den första nivån handlar om att mäta det manuella arbetet. Förslagsvis väljs en mindre 

produktionsenhet inuti fabriken. Två kriterier är utarbetade, nummer ett är att enheten 

som mäts måste vara av värde för företaget. Kriterium nummer två är att arbetsplatsen 

blir använd till 100 % under mätperioden. Förutom detta så är det idealiska om en 

flaskhals finns i produktionsflödet.  

Mättekniken som tillämpas för PPA-metoden är frekvensstudier. Metoden mäter 

slumpartade objekt gentemot fasta tidsintervall under fyra timmar, där ett minimum av 

480 prover genereras. Antalet objekt som mäts (arbetare och maskiner) är vanligtvis 

mellan tre och sex. De slumpmässiga objekten blir sedan klassificerade inom tre katego-

rier: 

 Värdeadderade tid 

 Stödjande tid 

 Icke värdeadderande tid  

Vilken klassificering som blir aktuell för den mätta enheten beror på graden av automa-

tisering. Definitionen av manuellt arbete är oftast manuell montering av diverse produk-

ter, eller att en arbetare opererar en maskin som är manuellt kontrollerad. När en opera-

tor underhåller en maskin och största delen av det värdeadderande arbetet utförs av ma-

skinen definieras det som semi-automatiskt arbete.  

Produktiviteten för en maskin mäts genom måttet overall equipment effectiveness 

(OEE) och ska helst vara en flaskhalsmaskin. OEE definieras som förhållandet mellan 

den tid som spenderas att producera varor med godkänd kvalité gentemot schemalagd 

tid. Måttet är vedertaget bland dagens industrier och beräknas enligt de tre faktorerna 

nedanför.  

                                                           

Tillgängligheten är förhållandet av planerad produktion minus den tid som beror på ha-

verier och omställningar. Prestationseffektiviteten mäter den ideala cykeltiden gånger 

antalet produkter producerade under aktuell körtid. Kvalitetsnivån definieras som för-
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hållandet mellan antal accepterad produkter och antalet producerade (Almström & Kin-

nander, 2011).   

Nivå två 

På nivå två används mått som är vanliga bland ett stort antal tillverkande företag i vilka 

det kan utläsas om det föreligger en produktivitetspotential (Almström & Kinnander, 

2011). I tidigare avsnitt presenterades en modell av Slack et al. (2004) där fem faktorer 

som påverkar produktiviteten diskuterades. Nivå två fokuserar på tre av dessa faktorer: 

 Snabbhet i form av lageromsättningshastighet 

 Tillförlitlighet som mäts med leveransprecision 

 Kvalitet som indikeras med hjälp av kassationsgrad och reklamationsandel 

(Almström & Kinnander, 2006) 

Föregående mått anses av författarna till modellen påverka produktiviteten. Lagerom-

sättningshastighet kan sägas vara ett mått som direkt påverkar materialets utnyttjande. 

Lageromsättningshastighet definieras här som: 

                         
          

                          
. 

Leveransprecision beskrivs som ett indirekt mått på produktivitet. I modellen anses pre-

cisionen beskriva intern precision, förmågan att planera sina operationer och systemets 

förmåga att hantera variationer i produktionen. Kvalitetsmåtten kassationsgrad och re-

klamationsandel påverkar båda produktiviteten direkt då de beskriver företags förmåga 

att producera lämplig output. Kassationsgraden mäts som summan för hela organisat-

ionen. Reklamationsandelen är inte bara viktig för produktiviteten utan också för fram-

tida affärs- och kundförhållanden. Reklamationsandelen mäts i procent (Almström & 

Kinnander, 2011).  

Nivå tre 

Under utförandet av nivå tre är inte produktivitetsmätning i fokus, utan fokus ligger på 

företaget och dess ledning gällande förmågan att utveckla produktionen. Mätningen 

utgår ifrån en lista med 40 frågor som besvaras med ja eller nej. Frågorna är indelade i 

elva kategorier: 

 Strategi och mål 

 Arbetsmetoder 

 Underhåll 

 Kompetens 
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 Ordning och reda 

 Materialhantering 

 Omställning 

 Kontinuerliga förbättringar 

 Kalkyler  

 Planering 

 Kvalitet 

Tillsammans utgör de 40 frågorna hur nära sambandet är mellan de tillverkande enhet-

erna och den idealiska situationen. De 40 frågorna finns i bilaga (1). 

Nivå tre utgör även ett steg två där arbetsmiljön granskas. Här granskas; fysisk an-

strängning, den ergonomiska arbetsbelastningen och den psykosociala arbetsmiljön som 

sedan betygssätt på en skala 1-5. Bedömningarna jämförs utifrån personalomsättning, 

korttidsfrånvaro och heltidsfrånvaro relaterat till sjukdom (Almström & Kinnander, 

2011).  

Nivå fyra 

Nivå fyra redogör för produktivitetspotential genom metodförbättringar. Denna del är 

ingen formell del i PPA-metoden då den är svår att jämföra mellan företag och också på 

grund av att det kan vara svårt för en undersökare att göra en rättvis bedömning av 

dessa faktorer på bara en dag. Exempelvis maskintekniska frågor där företagets egna 

tekniker troligtvis har högre kompetens och bredare förståelse för och därav kan göra en 

mer rättvis bedömning själva. Emellertid går det att göra en grov bedömning av det ma-

nuella arbetet som kan ligga till grund för en diskussion mellan undersökaren och före-

tagsledningen (Almström & Kinnander, 2011). 

Tillvägagångsätt 

Utförandet är till stor del standardiserat, men vissa justeringar är nödvändiga beroende 

på typen av företag. Arbetet involverar minst två personer som ansvarar för olika delar 

av verksamheten.  När de båda personerna har slutfört sina parallella arbetsuppgifter 

samlas dem och genomför en övergripande analys. Efter att ha utarbetat en analys rap-

porteras och diskuteras resultaten med företagets ledning gällande produktivitetspoten-

tialen och hur de ska gå tillväga för att utnyttja den (Almström & Kinnander, 2011). 

3.3.2 Lönsamhet 

Vid tillämpning av Du Pont-modellen kan företag på ett bättre sätt göra en analys av 

deras lönsamhet. Modellen bryter ned övergripande kategorier till underliggande be-

grepp, vilket gör att anpassning till specifika områden kan belysas. Exempelvis kan be-

greppet varulager delas upp i ytterligare underrubriker så som; råvarulager, produkter i 
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arbete och färdiga varor. Nyckeltalet som modellen slutligen mynnar ut i benämns rän-

tabilitet (RT) och bindersamman resultatet från resultaträkningen med kapitalet från ba-

lansräkningen (Greve, 2003). För att få fram räntabiliteten används företagets vinstmar-

ginal och deras tillgångars omsättningshastighet. Vinstmarginalen svarar på hur stor 

vinst av varje krona som är relaterat till omsättningen.  

               
                                                     

          
 

Omsättningshastigheten visar hur många gånger varje tillgångskrona har omsatts och 

hur mycket den genererat. Har företaget hög omsättningshastighet påvisar det en pro-

duktiv användning av resurserna.  

                                    
          

                             
 

(Nilsson et al. 2007)  

Genom att jämföra räntabiliteten över olika perioder kan företag på ett systematiskt till-

vägagångsätt studera sin utveckling och tillhandahålla kunskap om hur förändringarna 

uppstått. Den kan dock inte förklara orsaken till varför förändringarna i räntabiliteten 

skett, men är till ett bra hjälpmedel för att lokalisera var orsaken kan finnas. Vidare kan 

modellen användas när företag vill analysera hur olika åtgärder påverkar räntabiliteten. 

Målet kan vara att företaget med hjälp av olika aktioner satsar på att erhålla en högre 

räntabilitet. Svårigheten är att de olika åtgärderna kan resultera i olika effekter, vilket i 

sin tur påverkar räntabiliteten. Genom att gå in i modellen kan företaget då se om de 

tänkta aktionerna verkligen kommer generera högre räntabilitet (Greve, 2003). Förhål-

landet mellan vinstmarginalen och omsättningshastigheten kan påvisa handlingar som 

höjer räntabiliteten. Företaget kan öka sin förtjänst på varje produkt som säljs (höja 

vinstmarginalen), sälja fler produkter (höja omsättningshastigheten) (Nilsson et al. 

2007).  

Slutligen visar Du Pont-modellen ett pedagogiskt samband kring företagets tillgångar, 

resurser, prestationer och de finansiellt formulerade målen. I och med detta kan vem 

som helst på företaget studera schemat och se hur dennes agerande påverkar verksam-

hetsens mål (Greve, 2003).  
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3.3.3 Produktivitet och lönsamhet 

Lönsamhet beskriver ett företags finansiella prestation snarare än den operationella pre-

stationen. En verksamhets och ägarnas långsiktiga mål är lönsamhet varpå det är av in-

tresse att koppla produktiviteten till lönsamheten. Det finns många mått på lönsamhet, i 

den modell som beskrivs här används return on assets (ROA
6
) vilken definieras som: 

    
                                                    

          
 

          

                             
 

Således kan företag påverka lönsamheten genom att öka vinsmarginalen eller öka kapi-

talutnyttjandet. Vinstmarginalen kan ökas bland annat genom att (1) producera mer till 

samma kostnader eller (2) producera lika mycket med mindre resurser, båda vilka kan 

uppnås genom att öka produktiviteten.  

Kostnader som mäts kan alla hämtas från företagens årsredovisning, emellertid kan det 

underlätta förståelsen om de delas upp i olika kostnadsgrupper, vilket inte återfinns i 

årsredovisningen, exempelvis: 

 Direkt lön – Lön för personer vars insatser direkt påverkar värdehöjandet 

 Direkt material – Kostnad för materialförbrukning 

 Materialomkostnader – Materialhantering och stödjande aktiviteter 

 Produktionsomkostnader - Maskinkostnader 

 Övriga – Övriga kostnader för produktion exempelvis planering och kontroll 

För att kunna härleda var företagen kan göra kostnadsförbättringar bör en systemanlys 

genomföras, vilket är den del vari företaget analyserar och kartlägger sin produktion. 

Kartläggningen sker i bland annat method (M), performance (P), utilization (U) och 

quality (Q) för manuellt arbete. Det sker även en kartläggning av maskinernas M och 

OEE. Vidare resulterar analysen i flödesbeskrivningar, systemanalyser samt redovisad 

data. Analysen används för att finna brister i produktionsproceduren varefter dessa se-

dan bryts ned för att kunna gå till botten med problemet.  

Systemanalysens genomförande resulterar i olika förbättringsförslag som sedan hänförs 

till vilken nivå åtgärderna ger effekt på. Produktionsfaciliteten är indelad i en systemhi-

erarki efter nivå av påverkan på produktionen. Delsystem som definieras som en speci-

fik del av produktionsfacilitetens area – lager eller monteringsyta. Operation som är en 

                                                           
6
 Räntabilitet på totalt kapital 
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Effekter på alla 

systemnivåer 

specifik uppgift som utförs – montering eller testning. Deloperationer vilket innefattar 

en sekvens av moment – hämta komponenter och sedan förflytta dessa till arbetsplatsen.  

För att koppla produktivitetsförbättringar till lönsamhet prognostiseras dessa i ett Du-

Pont-schema. Arbetet börjar således med en analys där produktivitetspotentialen identi-

fieras. Alla potentiella förbättringar påverkar sedan olika delar av systemhierarkin varpå 

dessa sedan kan knytas till Du Pont-schemat (Sundkvist et al. 2012).  
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(Figur 2: Du Pont-schema – Egen utformning) 
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3.6 Konceptuell modell 
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I författarnas konceptuella modell visualiseras vilka teoretiska områden som avhandlats vid respektive inter-

vjutillfälle. För ökad förståelse kring intervjuerna hänvisas läsaren till punkt 2.4.1 i metodkapitlet.  
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Figur 3: Relation mellan teoretisk referensram och 

empiriska observationer (Egen utformning) 
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4. Empiriska observationer 

I författarnas empirikapitel presenteras data som samlats in på Schunk i Lenhovda. 

Avsnittet inleds med en företagsbeskrivning för att sedan belysa de faktorer som påver-

kar Schunks produktivitet.  

Personerna som intervjuats i denna uppsats är: 

 Dan Karlsson – Började på Schunk som marknadschef och har jobbat på företa-

get i ungefär sju år. Innehar idag posten som VD. 

 Mikael Thour – Har varit på företaget sedan 80-talet då han började arbeta som 

ordermottagare. Avancerade 89/90 till posten som ekonomichef.  

4.1 Företagsbeskrivning  

Schunk representerar den skandinaviska marknaden och är ett dotterbolag till den glo-

bala Schunk-gruppen som under sin snart 100-åriga historia etablerat 75 dotterbolag i 

28 länder. Lenhovdafabriken är helägt av det tyska moderbolaget och huvudkontoret 

ligger i den tyska staden Giessen, strax utanför Frankfurt. Schunk-gruppen ägs av stif-

telsen Ludwig Schunk som grundades efter den ursprunglige ägaren Ludwig Schunks 

bortgång. På grund av att de är ägda av en stiftelse får bolaget inte säljas eller börsintro-

duceras. Schunk är beläget i Lenhovda fyra mil utanför Växjö. Fabriken grundades på 

70- talet då moderbolaget sökte efter en filial i Sverige. Schunks affärside är att leverera 

högkvalitativa produkter och tjänster inom sina respektive produktsegment. De ska även 

marknadsföra Schunkgruppens produkter och tjänster för den nordiska marknaden. De 

vill genom att skapa mervärde för sina kunder också skapa mervärde för sina ägare och 

ge sina anställda en trygg arbetsplats. De strävar alltid efter att arbeta i en jämställd och 

rättvis arbetsmiljö för att skapa trygghet till sina anställda vilket resulterar i att de skap-

ar engagemang i alla företagets processer (Karlsson & Thour, 2013-04-11).  

Företagets huvudområde är kundanpassade produkter. Här bearbetas det centrala 

materialet grafit som i pulverform pressas, grafiteras och tillförs det som efterfrågas av 

kund. Grafit lämpar sig utomordentligt för Schunks produkter i och med sin värme- och 

köldtålighet tillsammans med förmågan att klara av extrema påfrestningar som produk-

terna ofta utsätts för (Karlsson & Thour, 2013-04-11). Grafiten finns i många olika 

sammansättningar som måste anpassas till de olika miljöerna produkterna sedan vistas i 

(Thour, 2013-04-30). En unik egenskap för grafiten är att den är självsmörjande vilket 
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gör att det inte behöver tillföras någon olja för att förhindra exempelvis rost.  Grafiten 

levereras av moderbolaget och kommer i form av rör, block eller plattor. Eftersom 

materialet är relativt dyrt är det viktigt att rätt storlekar beställs hem för att minimiera 

spillet. Grafiten tar 6-7 månader att framställa och leverera (Karlsson & Thour, 2013-

04-11). I och med den långa framställningstiden berättar Thour att de nästintill dagligen 

får beställa hem grafit. För att beställa hem det önskade materialet går inköparna in af-

färssystemet där de har en terminal kopplad till koncernens SAP-system där information 

om vad som finns på lager erhålls. Beställningar görs utifrån behovsberäkningar som 

inköparen ansvarar för. Schunk har tre inköpare till sitt förfogande där var och en har 

sitt ansvarsområde. Området innefattar hela kedjan det vill säga råmaterial, produkt-

ionsberedning och ordermottagning (Thour, 2013-04-30). Företagets kvalitetspolicy 

utgår ifrån att de ska producera och leverera produkter som både möter kundernas krav 

samt följer de lagar och krav som ställs. Således säger Schunk att de ska leverera rätt 

kvalitet vid rätt tid, kostnad och pris. Schunks produktionsfilosofi formas utifrån noll-

felsprincipen vilket de vill ska sluta i att de lyckas fånga upp kvalitetsbrister i produkt-

ionsflödet innan de hunnit leverera till kund. Deras kvalitetspolicy ska genomsyra hela 

verksamheten och de arbetar ständig efter att finna och åtgärda brister i kvalitén (Interna 

dokument).  

Schunk sammarbetar i dagsläget med ledande företag inom medicin-, glas- och verk-

stadsindustrin, ett sammarbete som anses välutvecklat. En hög kapacitet möjliggör att 

de kan ta emot betydande uppdrag och de erbjuder tjänster som montage, ytbehandling 

och tester samt står även för logistiktjänster. Att fabriken ligger centralt i södra Sverige 

gör att de innehar ett bra strategiskt läge då det på några timmar går att ta sig till både 

Köpenhamn eller Stockholm vilket gör att företaget snabbt kan agera över stora delar av 

Europa (schunk.se).  

Företaget arbetar i grafit eller som de uttrycker det, de gör detaljer i grafit. Företaget har 

inget eget utarbetat produktsortiment utan är till det stora hela kundorderstyrt. Även 

företagets lager är styrt mot kund eller mot en specifik produkt, de har alltså inget 

’’stand by’’ lager och det finns heller inget lager av färdiga varor utan det som produce-

ras levereras (Karlsson & Thour, 2013-04-11). Dock kräver vissa storkunder att deras 

produkter ska finnas i lager för att snabbt kunna lägga en beställning, samt är de 

tvungna att lagerföra vissa smådetaljer som används löpande i verksamheten. Detta fak-

tum mycket på grund av grafitens långa framställningstid (Thour, 2013-04-30).  
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4.1.1 Process 

Företagets olika avdelningar har idag mycket skilda processer och produkterna är styrda 

mot vad kunden efterfrågar. Grafiten har som tidigare nämnts lång framställningstid 

vilket medför svårigheter när de ska styra produktionen. Det gör att mycket av plane-

ringen får gå på prognoser och trender. Vid beskrivningen av sina processer säger 

Karlsson att alla processer inom företaget är viktiga, han använder liknelsen länken och 

kedjan: går en länk sönder faller hela kedjan. Thour beskriver verksamheten som till 

stor del helt manuell med viss bearbetning automatiserad exempelvis CNC-svarvning. 

Företaget ser i dagsläget inga konstanta flaskhalsar i produktionen, det kan förekomma 

tillfälliga störningar vid kapacitets- och materialbegränsningar (Karlsson & Thour, 

2013-04-22).  

Produktområden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Högtemperatursmaterial 

Schunk levererar lösningar speciellt utformade till kund inom 

värmebehandlingsutrustning. Inom detta område infinner sig 

bland annat glas- och härdindustrier. Utöver det tillverkas även 

gjutformer av grafit för diamantteknologin.  

 

 

 

 

Elborstar och borthållare 

Schunk har i sin fabrik möjlighet att tillverka elborstar till små 

och stora likströmsmotorer och genratorer.  

 

Detta område erbjuder kundanpassade lösningar i varierande 

kolkvaliter i så väl små som stora serier.  

 

Mekanisk grafit 

I fabriksområdet för mekanisk grafit tillvaratar Schunk grafitens 

enastående materialegenskaper med hjälp av avancerade CNC-

maskiner. Det är främst mekaniska komponenter för utsatt miljö 

som tillverkas så som axeltätningar, glidlager och glidplattor. 

 

Traction 

Tillverkning och underhållsarbete av pantografer för tågindustrin 

är en stor del av Schunks affärsområde. I fabriken kan Schunk 

renovera och rusta upp pantografer till nyskick. Utöver det finns 

möjligheter till aerodynamiska och dynamiska funktionsmätningar 

som mäter och bedömer ledningsnätens status.  

 
(Figur 4: Produktområden – Egen utformning) 

Källa schunk.se 
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4.2 Schunk och produktivitet 

Karlsson beskriver ett produktivititetbegrepp som ett förhållande mellan vad som stop-

pas in och vad som kommer ut, alltså ett mått på 
      

     
. Idag använder de sig av ett par-

tiellt mått på arbetskraftsproduktivitet där de mäter hur stor del av omsättningen som 

varje arbetad timme tillför. Detta mäts både på hela företaget men även per avdelning. 

Tjänstemannasidan står utanför mätning då de anser att det inte kunnat identifieras ett 

bra mått på detta. Mätningen görs månadsvis och sammaställs i ett diagram där de kan 

följa trenden och jämföra månader mot varandra. Företaget har även satt ett börvärde 

vilket är den nivå de har som mål att ligga på.  

Mätningen initieras med att Thour tar fram siffror på omsättningen både per avdelning 

och totalt. Omsättningen är varor tillverkade för utleverans, då Schunk som tidigare 

nämnt arbetar mot kundorder. Han korrigerar sedan för PIA och färdiga varor. Uträk-

ningen kan som ett fiktivt exempel för mars månad se ut såhär: 

BU1 BU2
BU3 exl 

skenor
Kolskenor Traktion Kond.cell Totalt

Omsättning 500 500 500 500 500 500 3000

Förändring PIA -50 50 100 -75 25 0 50

Förändring 

färdiga varor
40 0 -55 90 -100 25 0

Justerad 

omsättning
490 550 545 515 425 525 3050

 

Justerad omsättning Källa: Thour 

Thour skickar sedan siffrorna till produktionschefen. Produktionschefen får även siffror 

från löneadministrationen på hur mycket arbetad tid som rapporterats under månaden. 

Dessa siffror erhålls per avdelning varpå han måste korrigera dessa siffror för exempel-

vis arbete som en anställd varit tvungen att göra på en annan avdelning, detta för att 

kunna få fram ett mer informativt mått. När det är gjort har han sedan den information-

en han behöver för att räkna ut produktivitetsmåttet. Således blir arbetskraftsproduktivi-

teten 
                   

             
. De räknar först ut, som tidigare nämnt, produktiviteten per 

avdelning. Dessa siffror summeras sedan ihop för att få ett mått som gäller för hela före-

taget (Thour, 2013-04-22). 

Karlsson uttrycker en önskan om att vidareutveckla mätningen av produktiviteten, han 

är osäker på huruvida de gör rätt eller inte. Företaget ser en framtida nytta av vidareut-
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vecklingen då de anser att det ska leda till bättre beslutsfattande rörande produktion, 

investeringar och personalfrågor vilket de hoppas ska leda till att de kan höja produkti-

viteten i företaget men även i förlängningen nå högre lönsamhet (Karlsson & Thour, 

2013-04-22). 

4.2.1 Nycketal och prestationsmått 

För att nå framgång berättar Karlsson om ett strategiskt arbete som de själva har utarbe-

tet benämnt ”stairway to heaven”. Denna trappa innehåller tre nyckeltal som Schunk 

valt att fokusera extra på: networking capital, organisk tillväxt och marginal EBIT 

(Karlsson, 2013-04-22). De mål företaget utarbetat för nyckeltalen är uppsatta som en 

långsiktig strategisk plan, en form av nyckel för överlevnad och tillväxt. Reduceringen 

av net working capital önskas ligga på sex procent, den organiska tillväxten/sälj ska 

uppnå åtta procent och marginal EBIT ska minst ligga på tio procent. Karlsson hävdar 

att vid uppfyllese av ovanstående mål leder detta till ett bra resultat och en bra balans-

räkning. Samtidigt som dem speglar företagets krav från koncernen.  

Utöver ”stairway to heaven-trappan” mäter de ytterligare nyckeltal. De mäter lagerom-

sättningshastigheten, leveransprecision, kassationsgrad, reklamationsgrad och return on 

capital employed. Kring lageromsättningshastigheten berättar Thour att mätningen inte 

är optimal och att de letar efter att hitta ett bra mått. I och med den långa leveranstiden 

på grafit har företaget svårt att bestämma en optimal lagernivå. Moderbolagets synsätt 

kring omsättningshastigheten överensstämmer inte med Schunks egna tanker om 

huruvida mätningen bör utformas, utan Thour uttrycker som tidigare nämnt att det finns 

behov av något mer användbart. Leveransprecisionen mäter Schunk åt båda hållen det 

vill säga inkommande och utgående material. Sifforna redovisas månadvis som affärs-

systemet genererar. Målet för leveransprecisionen sätts med hjälp av affärssystemet i 

intervall när utleverans senast bör ske. Kassation- och reklamationsgraden återfinns 

även de i affärsystemet och framställs av Schunks kvalitetschef. Thour nämner gällande 

kassationsgraden att det finns förbättringar att göra, han anser att det i dagsläget är för 

stora kassationer och är något som i längden inte är hållbart. ROCE är formulerat från 

moderbolaget och stäms av månadsvis. ROCE beräknas på företaget enligt:  
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Skattesatsen på 0,3 är satt över hela koncernen för att kunna underlätta jämförelse mel-

lan bolagen. Målbilden som Schunk bör hålla sig inom är även den uppsatt av moderbo-

laget i Tyskland (Karlsson & Thour, 2013-04-30).  

4.3 Faktorer som påverkar produktivitet 

4.3.1 Personalrelaterade faktorer 

Thour berättar hur Schunk arbetar för att få personalen både produktiv och delaktig i 

verksamheten. Genom att använda sig utav PARETO-metoden tar företaget in förslag 

från de anställda gällande deras åsikter kring förbättringsmöjligheter. Det finns förslags-

laglådor på varje avdelning som ledningsgruppen sedan utvärderar månadvis. Vidare 

berättar Thour om hur viktigt det är med att utveckla de anställda. De införde nyligen 

LEAN-utbildning där personalen fick åka ner till Tyskland för att sätta sig in mer i det 

nya systemet. Annars har Schunk kompetensgenomgångar och kompetensmatriser som 

bland annat visar vad varje anställd kan inom företaget. Thour säger att det är väldigt 

viktigt att försöka få alla att kunna ”lite om allt” för att kunna flytta personalen vid be-

hov. Det förekommer även internutbildning både på plats och som ovan nämnt i Tysk-

land. Vid behov förekommer även externutbildningar exempelvis för svetslicenser.  

Företagets mål och visioner förmedlas kvartalsvis till hela personalen, dock är alla inte 

samlade utan detta sker avdelningsvis. Under dessa möten redovisas resultat och tankar 

angående framtiden. Ibland finns det även vissa teman för mötena som de vill lägga 

speciellet fokus på och hur en lösning kring detta ska konstrueras. Ute i produktionen 

har produktionschefen som uppgift att varje måndag hålla möten med de olika samord-

narna för respektive avdelning gällande vad som under veckan behöver bli utfört. Det 

finns däremot inga måndagsmöten på kontoret utan veckan diskuteras oftast under fika-

pauserna. 

Skulle en anställd vara sjuk finns det ett utarbetat tillvägagångssätt som måste genomfö-

ras. Den sjuke får då ringa in till företaget och anmäla sin frånvaro och registereras 

därmed i systemet. Via systemet erhålls sedan ett frånvaroregister där uppföljning om 

hur ofta och vad de är för sjuka registreras. Med hjälp av systemet förs den anställde 

även in i lönesystemet som i sin tur beräknar den anställdes lön i förhållande till sin 

sjukfrånvaro. Det är ovanligt att Schunk ringer in extern personal när någon anställd är 

sjuk en längre period utan här försöker företaget vara flexibla och lösa detta med befint-

lig personal, varav ett fungerade sjukanmälningssystem är viktigt. Vilket återspeglar 
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vikten av att försöka utveckla personalen att kunna ”lite om allt” avslutar Thour (2013-

04-22).  

Företaget har vidare ett vinstdelningssystem som gäller för hela koncernen. I enlighet 

med stiftelsens bestämmelser skall en del av koncernens vinst gå tillbaka till de an-

ställda. Bonusen för Schunk är beroende av hur det har gått för företaget i jämförelse 

med de mål som de erhållit från moderbolaget. Företaget har även förmåner i form av 

ett litet gym som de anställda fritt kan använda, en skåpbil som de kan låna vid behov 

samt möjligheter att låna företagets lokaler för diverse arrangemang (Thour, 2013-04-

30).  

4.3.2 Produktionsrelaterade faktorer 

Schunk har nyligen aktivt börjat arbeta för att sänka stopptiderna för sina maskiner. 

Karlsson säger att de vill studera noga när maskinerna står still och varför. Driftstoppen 

klassificeras och fylls i av respektive maskinoperatör. På formuläret återfinns elva olika 

kategorier för varför en maskin står still, den elfte kategorin är övrigt och här kryssar 

man i om föranlett stopp inte kan klassificeras inom de kategorier som finns angivna. 

Företaget räknar ett driftstopp efter var tionde minut som den stått still och operatören 

kryssar då i blanketten efter hur länge den stått still→30 minuter blir då tre kryss. Skulle 

en operatör vid stopptillfället ej finnas tillgänglig är det avdelningens samordnare som 

ser till att blanketten blir ifylld. Efter att ett skift är slut summeras driftstoppen ihop och 

efter sista skiftet så görs en total summering. Enligt tidigare nämnd PARETO-metod så 

lägger man sedan i blanketterna i avdelningens postlåda, detta görs vid veckans slut. 

Genom att mäta driftstoppen kan företaget vid de regelbundna arbetsplatsträffarna 

snabbt starta förbättringsarbete och möjligheten för att öka maskinernas tillgänglighet 

stiger. Månadsmässigt stäms stopptider och anledningar av och summeras dels i en ta-

bell, dels i ett diagram.  

Karlsson pratar vidare om förbättringsarbete som en ständig process, och förbättrings-

möjligheterna finns överallt både på kontoret och i produktionen. Det gäller bara att 

kunna lokalisera dem (Karlsson, 2013-04-22). Företaget har bland annat tittat på reno-

vering av strömavtagare (pantografer) till järnvägsbranschen där de har en ledtid på 25 

arbetsdagar. Efter att ha studerat kalkylerna utläses att den effektiva arbetstiden endast 

ligger på 23-24 timmar och frågan som kommer upp är: vart ligger problemet? Första 

tanken går alltid till verkstaden, men så är inte alltid fallet – kan likväl ligga på kontoret.  
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Företaget har också börjat arbeta med LEAN-verktyget 5S där spill och slöseri minime-

ras på arbetsplatsen genom att bland annat standardisera arbetssättet, ha en ren och or-

ganiserad arbetsplats med endast de verktyg som används framme (Karlsson, 2013-04-

30). 
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5. Analys 

Författarnas analyskapitel handlar om en sammanflätning utav den teoretiska referens-

ramen och de empiriska observationerna. Diskussionen i detta avsnitt kommer ligga till 

grund för de slutsatser som redovisas i det avslutande kapitlet.  

5.1 Begreppet produktivitet 

Enligt Singh et al. (2000) är produktiviteten en utav våra viktigaste variabler för att 

kunna kontrollera våra produktionsanläggningar. Begreppet listas även som en av de 

centrala faktorerna för att kunna särskilja sig från konkurrenterna. Trots sin potential har 

begreppet ändå kommit att bli använt i andra hand eller helt uteslutet i diskussionen 

kring produktionsprocessen. En utav förklaringarna kan vara den vida tolkningen av 

begreppet vilket gör det missförstått och ignorerat (Tangen, 2002b; Forrester, 1993). 

Chew (1988) säger att det är förvånansvärt många människor i en styranade roll som 

inte vet hur produktivitet definieras. Vilket enligt Björkman (1991) leder till att vid ut-

förandet av produktivitetsförbättringar på företag kommer en individuell uppfattning av 

begreppet till användning istället för en allmänt vedertagen definition. Genom att 

komma underfund med hur företag ska öka produktiviteten och förstå dess betydelse 

kring vilka faktorer som påverkar den resulterar det i en situation som gynnar alla parter 

inom verksamheten (Bernloak, 1997).  

Trots det ofta svårdefinierade begreppet produktivitet har Karlsson en klar uppfattning 

om hur det bör benämnas. Karlsson beskriver det som ett förhållande mellan vad som 

stoppas in och vad som kommer ut, det vill säga 
      

     
. Teorin målar upp en bild av att 

ett stort problem kring produktivitet och dess bristande närvaro i rampljuset tenderar att 

vara att man inte kan definiera begreppet eller att företag inte vet vad det innebär. I fal-

let med Schunk verkar detta inte vara problemet istället verkar det vara så att de känner 

en osäkerhet kring hur det skall mätas. Genom att Karlsson och Schunk har en tydlig 

bild av begreppet underlättar det utformandet av mätsystem för produktivitet, vilket 

tenderar att vara ett problem vid just osäkerhet kring definitioner av produktivitet. Om 

företaget vet hur de ska mäta så leder detta också till att bättre slutsatser kan dras utifrån 

mätningarna. Således borde alla företag börja med att skapa sig en tydlig tankegång 

kring hur de definierar produktivitet. Vet företag inte hur de ska mäta produktivitet och 

då misslyckas med att dra grundade slutsatser kring sina mätningar leder detta till att 
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förbättringsarbetet tar skada om det exempelvis sätts in fel åtgärder vilket följaktligen 

kan bli en kostsam process som istället för att förbättra produktiviteten, motverkar den. 

Likväl medger Karlsson att en vidareutveckling av deras produktivitetsmätningar är av 

stor vikt. Genom att erhålla en klarare bild kring vad som påverkar produktiviteten öns-

kas det i framtiden kunna leda till bättre beslutsfattande rörande produktion, investe-

ringar, personalfrågor och slutligen mynna ut i en högre lönsamhet. Vidare kommer 

utvecklingen av produktiviteten leda till att deras kvalitetspolicy på ett än bättre sätt 

efterföljs.  

5.1.1 Produktivitetsmått 

Mått som används för att mäta produktiviteten brukar delas upp i partiella och totala 

mått. Det finns många olika sätt att mäta produktivitet på grund av att olika företag har 

olika processer och stoppar in olika inputs och spottar ut varierande outputs enligt Alm-

ström & Kinnander (2010). Vidare beskriver författarna partiella mått som förhållandet 

mellan en speciell arbetsinsats och produktionsresultatet. Tangen (2003) belyser de par-

tiella måttens enklare mätning samt möjliggörandet av suboptimering som dess största 

styrkor. Jämförelsevis så är totala mått total output genom total input, totala mått an-

vänds sällan i praktiken på grund av dess komplexitet vid beräkningen (Almström & 

Kinnander, 2010). 

Schunk använder sig i dagsläget av ett partiellt mått på arbetskraftsproduktivitet. Meto-

den för att räkna ut måttet beskrivs som att de justerar omsättningen och dividerar det på 

den totala närvaron. Tillvägagångssättet tenderar alltså stämma med den teorin som pre-

senteras om de partiella måttens mer förekommande närvaro, såldes har Schunk inga 

totala produktivitetsmått. Valet av arbetskraftsproduktiviteten får anses vara ett bra val 

och det stämmer överrens med Thours klassificering av företaget som i stort sett helt 

manuell varpå arbetskraften bör anses som den viktigaste resursen i organisationen. 

Produktiviteten mäts per avdelning och för hela företaget. Detta skapar en möjlighet att 

både se helheten och även kunna bryta ned siffrorna och se hur varje avdelning preste-

rar. Följaktligen kan företaget identifiera ett eventuellt problemområde samt härleda 

orsakerna ner på avdelningsnivå och då kunna åtgärda problemet. Optimering skapas 

vilket gör det möjligt att effektivare arbeta med förbättringsarbete. Författarna anser 

också att det är bra att de gör en summering på hela företaget, det kan vara så att vissa 

insatser krävs för hela företaget. Vidare kan ett totalt mått göra att de kan benchmarka 

mot genomsnittet för att se huruvida en avdelning presterar bra eller inte.  
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Schunk använder sig av materialet grafit som beskrivits vara kostsamt samt kräva en 

lång framställningstid. Ett lämpligt produktivitetsmått de skulle kunna titta närmare på 

är kapitalproduktiviteten vilket mäter relationen mellan en resursinsats och omsättning-

en (Liukkonen, 1992). Thour nämnde den höga kassationsgraden som en icke hållbar 

situation varpå ett mått på hur väl de transformerar materialet till output kan ge indikat-

ioner på vart de är minst effektiva och följaktligen se vart de kan lägga insatserna för att 

förbättra processen. I fallet med arbetskraftsproduktiviteten använder företaget sig av en 

egen uträknad justerad omsättning. Denna justerade omsättning skulle med fördel kunna 

användas som utgångspunkt även för kapitalproduktiviteten, primärt med enkelheten 

som motivering. En beräkning av kapitalproduktiviteten skulle kunna se ut som följer: 

                   

              
 

BU1 BU2
BU3 exl 

skenor
Kolskenor Traktion Kond.cell Totalt

Omsättning 500 500 500 500 500 500 3000

Förändring PIA -50 50 100 -75 25 0 50

Förändring färdiga varor 40 0 -55 90 -100 25 0

Justerad omsättning 490 550 545 515 425 525 3050

Kostnad Grafit
200 175 210 300 185 220 1290

Kapitalproduktivitet 2,45 3,14 2,60 1,72 2,30 2,39 2,36

         Figur 5 Kapitalproduktivitet (Egen utformning) 

Varpå det kan utläsas att företaget har lägst kapitalproduktivitet i affärsområde kolske-

nor. Slutsatsen som skulle kunna dras är antingen att kolskenor helt enkelt kräver en 

högre materialkostnad eller att företaget har en ineffektiv produktionsprocedur varpå 

förbättringar för att sänka materialkostnaderna måste utvecklas. Då författarna varken 

har den kunskap som krävs för att dra dessa slutsatser angående produktionsproceduren 

eller siffror som kan härledas ner på avdelningsnivå angående materialåtgång utelämnas 

några definitiva synpunkter angående frågan. Detta är något som företaget själva får 

titta på varefter de även kan bestämma en målbild för hur optimala förhållanden bör se 

ut. 

Kapitalproduktivitet kan mätas på alla sorters insatsvaror, dock mäts inte exempelvis 

resursförbrukning ner på maskinnivå vilket skulle minska informationen det går att få ut 
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av ett sådant mått. Vidare är grafiten den viktigaste komponenten i fabriken varpå för-

fattarna anser att det i första hand är det mått företaget bör titta närmare på. Karlsson 

antydde att företaget funderade på huruvida de hade rätt system för mätningen av pro-

duktivitet vilket författarna anser är en något överflödig oro. Arbetskraftsproduktivite-

ten är ett av de vanligaste partiella produktivitetsmåtten (Almström & Kinnander 2011). 

Dock kan en fokusering på endast arbetskraftsproduktivititeten leda till att personalen 

på företaget kopplar ihop produktivitet och produktivitetsförbättringar med personal-

nedskärningar (Tangen 2003). Detta upplever författarna inte som något problem hos 

Schunk med motiveringen att de bland annat jobbar mycket med att få personalen in-

volverad i förbättringsprocessen via exempelvis 5S och Pareto-metoden vilket författar-

na tolkar som att de i dagsläget hellre jobbar med att förändra arbetsmomenten snarare 

än att ta bort personal. Vidare är arbetskraften Schunks viktigaste resurs varpå detta 

ytterligare försvarar det valda måttet. Detta faktum minskar emellertid inte informat-

ionsrikedomen och styrmöjligheterna företaget kan få av ett ytterligare mått, Karlsson 

uttryckte som tidigare nämnt även en tro om att en vidareutveckling skulle i framtiden 

hjälpa dem att nå högre lönsamhet och bättre beslutsfattande.  

Införandet av ytterligare ett mått skulle kunna trygga deras oro, då de även får koll på 

kapitalproduktiviteten och inte enbart produktiviteten relaterat till arbetskraften. Infö-

randet av ett sådant mått är en lång process, vilket författarna är väl medvetna om, men 

på sikt är det nödvändigt och ligger även i linje med Schunks ambitioner att kontinuer-

ligt öka produktiviteten och förbättra alla processer. 

5.2 Faktorer som påverkar produktiviteten  

Författarna presenterade i teorin en modell av Slack et al. (2004) där faktorer som på-

verkar produktiviteten sammanfattas för att ge en lättöverskådlig bild av verkligheten 

och vilka prestationer som påverkar ett företag. Egenskaperna är för varje företag indi-

viduella och åtgärderna för att uppnå dessa mål förekommer i stora variationer. Nedan i 

figuren har författarna gjort en förenkling av modellen för att visa Schunks produktivi-

tetspåverkande faktorer samt exempel på åtgärder som tagits för att nå dessa och vidare 

externa och interna effekter av vederbörande åtgärder. Författarna valde även att lägga 

till punkten motivation med förklaringen att arbetskraften är en av de viktigaste resur-

serna i företaget.  De personal- och produktionsrelaterade faktorerna analyseras i näst-

kommande avsnitt.  
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Figur 6: Faktorer som påverkar produktiviteten (egen utformning) 

5.2.1 Personalrelaterade faktorer 

Hansson (2005) berättar hur det är personalen som formar företaget och vad som blir 

möjligt att uppnå. Det är medarbetarnas kompetens som gör det möjligt att forma råva-

rorna till färdiga produkter. Han fortsätter och poängterar att ett företags överlevnad 

beror på personalens kompetens och deras förmåga att prestera. Frederick (2004) med-

delar att varje företag ständigt bör fundera över vad som kan åtgärdas för att öka de an-

ställdas produktivitet. Chen et al. (2003) menar att det flera olika tillvägagångsätt som 

arbetsledningen kan tillämpa för att höja prestationerna bland de anställda.  

Thour berättar hur Schunk ständigt arbetar med att få personalen produktiv och involve-

rad i verksamheten. Nyligen införde de PARETO-metoden där de anställdas åsikter gäl-

lande förbättringsmöjligheterna tags upp. Schunk är även måna om att utveckla de an-

ställdas kompetens, vilket i enlighet med teorin är nödvändigt för att kunna utveckla 

verksamheten. Genom att erbjuda intern- och externutbildningar både på plats och i 

Högre total 
produktivitet 

Kvalitet 
Åtgärd - PARETO metoden 
Interna effekter - 
Personalen känner sig 
delaktig när de har 
möjlighet att enkelt kunna 
lämna in 
förbättringsförlsag. Skapar 
högkvalitativa 
produktionsoperationer. 
Externa effekter - 
Företaget kan leverera 
produkter av hög kvalité 
 

Hastighet 
Åtgärd - Stopptidsanalyser 
för att minska oplanerade 
driftstopp. Även 5S 
Interna effekter - Snabba 
operationer och kortare 
ledtider 
Externa effekter - Snabbare 
leveranstider 

Kostnad 

Åtgärd - Reducera kostnader 
Interna effekter - Sänkta 
kostnader allt annat lika leder 
till högre produktivitet 
Externa effekter - Högre 
ROCE, lägre priser. 

Pålitlighet 
Åtgärd - Planera och 
uppdatera cykeltider i 
affärssystemet 
Interna effekter - Lättare 
att planera och göra 
kalkyler i produktionen 
Externa effekter - Bättre 
leveransprecision   

Flexibilitet 
Åtgärder - 
Kompetensmatriser och 
kunnig personal för att 
snabbt kunna förflytta 
personal vid behov 
Interna effekter - Vid 
förändrad beläggningsgrad 
kan företaget snabbt flytta 
om personal för att 
matcha den aktuella 
efterfrågan 
Externa effekter - 
Möjlighet att matcha 
volym och leveranser mot 
behov 

Motivation 
Åtgärd - Formulera tydliga mål 
och se tilll att kommunicera 
dessa till personalen. 
Belöningssystem. 
Interna effekter - Personalen 
motiveras om de vet vilka mål 
som gäller samt hur de kan 
påverka dessa. 
Belöningssystem motiverar 
anställda att jobba i företagets 
intresse.  
Externa effekter - Levererar 
snabbt och med hög kvalité 
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Tyskland hjälper Schunk sin personal till högre kompetens och tillika så att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett mer produktivit sätt.  

Ett utav hoten gentemot en effektiv produktion är den korta arbetsfrånvaron som enligt 

Liukkonen (1992) är den som påverkar mest. I och med att timmarna i produktion 

minskar, ökar kostnaderna genom produktionsbortfall eller att vikarier får tillkallas. En 

annan form av sjukdom som vuxit sig allt starkare i de högindustrialiserade länderna är 

stress (Westergren & Englund, 2006). Stressjukdomar hämmar personalen att på ett 

kvalitativ och produktivt sätt utföra sina arbetsuppgifter (Albrecht, 1980).  

För att hantera sjukfrånvarons inverkan på produktionen arbetar Schunk mycket med att 

skola in de anställda så att de kan lite om allt. På detta sätt kan de vara flexibla och lösa 

det med befintlig personal och slipper därmed extra personalkostnader genom att ringa 

in extern personal. För att undvika stressrelaterade sjukdomar vill Schunk erbjuda sina 

anställda en så trygg och rättvis arbetsplats som är möjligt. Som tidigare nämnt jobbar 

Schunk mycket med att lära personalen lite om allt, vilket gör att arbetarna får varie-

rande arbetsuppgifter och ökad kompetens. Något som i teorin är förknippat med posi-

tivstress. Det vill säga att de känner sig tillfreds med arbetsuppgifterna och att kraven 

som ställs är på en lagom nivå.   

Edinger (2012) säger att det faller sig naturligt att när någon uppmärksammar ens arbete 

och berömmer det att det returneras med högre prestationer. Genom att ledare motiverar 

och inspirerar sina anställda till att alla uppgifter är möjliga skapas mentaliteten att göra 

det där lilla extra. Känner de anställda att de förbättras, får ökad kunskap, växer som 

person och får möjligheten till någon form av bonus levererar de mer till sin arbetsplats.  

För att motivera de anställda har Schunk flera tillvägagångsätt. Att kvartalsvis rappor-

tera om företagets mål, visioner, resultat och tankar om framtiden engageras personalen 

och de blir på så sätt mer delaktiga i verksamheten. Schunk har även ett vinstdelnings-

system som verkar genom hela koncernen. Bonusens storlek är relaterad till hur väl må-

len uppfyllts under det gånga året. Övriga förmåner är att bland annat att fritt nyttja fö-

retagets gym eller att låna företagets lokaler för olika arrangemang. Via detta tillväga-

gångssätt blir personalen mer resultatinriktade och deras vilja att utföra ett kvalitativt 

arbete högre.  



Sida | 41  

  

5.2.2 Produktionsrelaterade faktorer 

Åtgärder har tagits på Schunk för att analysera och åtgärda oplanerade stopp. Vid ett 

stopp fyller operatören av maskinen som stoppats i en blankett där tid och anledning 

anges. Vid slutet av ett arbetspass summeras stopptiden ihop och efter sista skiftet görs 

en total summering. Vid veckans slut läggs ifyllda blanketter i postlådan vid PARETO 

stationen och lämnas sedan över för analys. Företaget använder sedan gemensamma 

arbetsplatsträffar för att diskutera problem. Almström & Kinnander (2011) diskuterar 

maskinrelaterade problem såsom oplanerade stopp och ställtider resulterar i att tid som 

kunde användas för produktion och förbättringsarbete istället måste användas för att 

åtgärda fel. Muchiri & Pintelon (2008) säger att kvaliteten på produktionsutrustningen i 

hög grad påverkar både kostnader och produktivitet. De pratar även om förbättrad pro-

duktionstakt och eventuellt arbetskraftsproduktiviteten som en konsekvens av att redu-

cera stopptider och kassationer.   

Stopptidsanalyserna på Schunk har börjat ganska nyligen varpå ett antagande kan göras 

att de antagligen kommer upptäcka ett antal problem som kan åtgärdas. Att analysera 

stopptider är ett vedertaget och bra sätt att öka produktiviteten i enlighet med presente-

rad teori, både genom att maskinerna kan nyttjas betydligt effektivare men även genom 

att personalen kan lägga tid på faktiskt arbete istället för underhåll vilket kan upplevas 

som ett störande moment. Författarna diskuterade i föregående avsnitt att motivation 

direkt ger högre prestationer.  

Icke värdehöjande input/aktiviteter i en produktionsprocedur är icke önskvärt varpå en 

minimering av dessa är önskvärt. Genom ett väl utarbetat system kring beläggnings-

schema, material förflyttning och processlayouter kan företag uppnå detta (Islam & 

Shazali, 2011). Karlsson har gjort en anmärkningsvärd notering angående renoveringen 

av strömavbrytare till järnvägsbranschen. Här har företaget en ledtid på 25 arbetsdagar 

emellertid är bara 23-24 timmar av dessa effektiv arbetstid. Shingo (1992) redovisar sju 

spill inom den japanska produktionsfilosofin varav en är lång väntetid trots högt perso-

nal- och maskinutnyttjande. Schunk är som diskuterat medvetna om problemet och det 

är under analys. Långa ledtider leder till onödigt hög kapitalbindning och att ha produk-

ter i arbete skapar platsförhinder för nya orders varpå författarna anser att detta är ett bra 

moment att titta närmare på för företaget.  

En viktig aspekt för att undvika störningar i produktionen, vilket sänker produktiviteten, 

är att ha en bra arbetsmiljö (Islam & Shazali, 2011). Arbetsmiljö kan vara hur mycket 
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en operatör behöver röra sig, vilka verktyg som används och vilken sekvens som arbete 

utförs i (Almström & Kinnander, 2006). Schunk arbetar efter Lean-verktyget 5S för att 

skapa en effektiv arbetsmiljö. Karlsson pratar bland annat om ordning och reda vid ar-

betsplatsen samt ett standardiserat arbetssätt för att skapa snabba och högkvalitativa 

operationer. Som en liknelse kan författarna som akademiker känna igen irritationen 

som uppstår när man exempelvis får leta efter en penna, följaktligen kan en ständig 

oordning skapa störningar som tar alldeles för mycket onödig energi.  

I enlighet med Kaur et al. (2012) pratar Karlsson om förbättringsarbete som en ständig 

process både i produktionen såväl som på kontoret. Företag måste ständigt bättra på sina 

processer i dagens konkurrenskraftiga värld varpå författarna tycker att detta är en sund 

produktionsfilosofi att utgå ifrån. 

5.3 PPA-metoden 

Författarna har valt att förenkla vissa delar av PPA-metoden, se 1.6 för närmare be-

skrivning. 

Nivå ett 

Första nivån handlar om att klassificera graden av automatisering ute i produktionen 

(Almström & Kinnander, 2011).  Schunk beskriver sin verksamhet som till största delen 

manuell med bara ett fåtal inslag av automatisering. I och med sin stora grad av manuel-

let arbete är det därför viktigt att Schunks personal är väl insatta i arbetesmomenten för 

att erhålla effektiv körning. Anledningen till att Schunk till största delen är av manuell 

klassificering är att de olika arbetsprocesserna kräver en mänsklig bearbetning som är 

svår att vidareutveckla till automatisering.  Klassificering utav produktionen hamnar i 

en utav tre kategorier: värdeadderande tid, stödjande tid och icke värdeadderande tid 

(Almström & Kinnander, 2011). Som Karlsson tidigare nämnt angående renovering av 

strömavbrytare i stycke 5.2.2 produktionsrelaterade faktorer kan författarna anta att 

stora delar av denna process är av icke värdeadderande tid.  

Nivå två 

Nivå två tittar på mått som är vanligt använda i tillverkande företag för att utläsa om det 

föreligger en produktivitetspotential. Måtten som granskas är: lageromsättningshastig-

het, leveransprecision, kassationsgrad och reklamationsgrad (Almström & Kinnander, 

2011). Schunks lageromsättningshastighet för verksamhetsåret 2011 är: 
       

             
= 

4,84, respektive 4,96 och 4,53 för 2010 och 2009 (ÅR 2011, 2010 & 2009). I jämförelse 
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med de studier som utfärdats av PPA-grundarna ligger Schunks lageromsättningshastig-

het på en låg nivå. Medelvärdet för de utfärdade studierna ligger på 15,2 (Almström & 

Kinnander, 2006). Författarna anser att anledningen till den låga omsättningshastigheten 

till stor del beror på att en del större kunder kräver en viss form av lager för att snabbt 

kunna anropa en beställning. 

Leveransprecisionen för Schunk har under åren 2011-2012 ett genomsnitt på 97,5 %, 

måttet är baserat på både in- och utleverans (interna dokument). I och med att Schunk är 

i starten av implementering utav LEAN kommer de under tidens gång förmodligen 

kunna hitta de resterande 2,5 % och var i flödet det i dagsläget hakar upp sig. Genom att 

få ännu bättre leveransprecision stärks relationen till kunden och framtida affärer, vilket 

i enlighet med teorin är av yttersta vikt för framtida utveckling.  

Kassationsgraden mäter företagets förmåga att producera lämplig output, vilket direkt 

påverkar produktiviteten (Almström & Kinnander, 2011). Författarna har erhållit doku-

ment från Schunks olika avdelningar för verksamhetsåret 2012. Överlag ligger Schunk 

nästintill på medelvärdet som under PPA-studiens genomförande var 1,2 %. Dock är det 

en avdelning som sticker ut med kassationer över 4 % under 2012. Avdelningen är en 

utav de större på Schunk, vilket gör att den ovannämnda nivån inte är acceptabel. För-

fattarna hävdar att anledningen till de stora kassationerna för avdelningen beror på att 

produkten som produceras är väldigt känslig och måste vara så pass felfri att minsta lilla 

tvetydlighet angående dess skick leder till kassation. Författarna ser även att när det blir 

ett högre produktionstryck på avdelningen stiger kassationsgraden. Här finns tydlig pro-

duktivitetspotential och en minskning av kassationerna skulle få god påverkan på lön-

samheten (interna dokument).  

Schunks reklamationsgrad mellan åren 2009-2011 är i genomsnitt 0,42 % (interna do-

kument). Inom detta område presterar företaget bra i jämförelse med tidigare utförda 

studier där de ligger i närheten av de företagen med minst redovisade reklamationer. En 

nyckelfaktor till detta tror författarna beror på att alla produkter är kundorderstyrda. I 

och med att kunderna själva är involverade i produktutvecklingen vet de därmed vad de 

förväntar sig och fel uppstår därför i en liten upplaga.  
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Nivå tre 

Fokus hamnar på denna nivå till att återspegla företaget och dess lednings förmåga att 

utveckla produktionen, genom utformandet av en lista på 40 frågor med svarsalternati-

ven ja eller nej (Almström & Kinnander, 2011).  

Enligt Karlsson kan Schunk på 27 av de 40 frågorna uppvisa jakande svar. Med andra 

ord finns det möjlighet att utveckla produktionen. Frågorna var som nämnt i teorika-

pitlet indelade i olika kategorier där författarna nu kan redovisa brister respektive styr-

kor. Schunk kan enbart besvara en utav fyra frågor med ja angående företagets strategi 

och mål, vilket behöver förbättras. Tydlig förklaring till de anställda, uppföljning och 

belöning av måluppfyllnad är viktigt faktorer för att öka produktiviten och något som 

ytterligare bör utvecklas. Vidare uppvisar Schunk bra svar relaterat till ordning och reda 

kategorin, vilket är avgörande för en produktiv produktion men även i enlighet med 

införandet av 5S som för tillfället implementeras i verksamheten.  Även kategorin om-

ställning utgör goda resultat, med ja på alla frågor. Något som är av yttersta vikt för en 

fungerande produktion där både omställningstider och aktivt arbete för att reducera 

flaskhalsen utförs. Inom kategorin kalkyler uppvisar Schunk däremot bristande kun-

skaper gällande uppföljning av investeringar, ideal cykeltid och om operationstiderna 

rapporteras in i systemet. Karlsson säger att underlag finns i deras affärsystem men de 

slarvar med att analysera informationen. Genom att inte följa upp t ex investeringskal-

kyler anser författarna att produktivitetspotentialen blir lidande, då de inte kan utläsa om 

investeringen utgjort förbättringar.  

5.4 Produktivitet och lönsamhet 

’’Stairway to heaven’’ är Schunks utarbetade långsiktiga strategiska mål vilka är redu-

cering av net working kapital, organisk tillväxt samt marginal EBIT. Således är en 

koppling till lönsamhet och finansiella mått en nödvändighet för att kunna se huruvida 

olika aktioner bidrar till att nå dessa mål.  

Då ägarnas mål är lönsamhet är det viktigt att koppla produktiviteten till lönsamheten, 

lönsamhet är ett mått på finansiella prestationer snarare än operationella prestationer 

(Sundkvist et al. 2012). Schunk använder prestationsmåttet ROCE till skillnad från Du 

Pont-modellen i vilken ROA användes istället. ROCE är det mått författarna valt att ha 

som slutpunkt i modellen, vilket är en förändring som av praktiska skäl gjorts. 

ROCE mäts enligt:      
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Således kan författarna genom att bryta ned måttet se hur det i slutändan, efter olika 

åtgärder för att öka produktiviteten, påverkar lönsamheten. Författarna har valt att an-

vända en Du-Pont modell där övergripande mått kan brytas ned till underkategorier för 

att kunna belysa specifika delar av verksamheten (Greve, 2003). Du Pont-modellen är 

ett pedagogiskt och lättöverskådligt sätt att visa sambandet mellan företagets tillgångar, 

resursåtgång, prestationer och finansiella mått (Greve, 2003) vilket kan underlätta för 

Schunk om de vill överföra måtten till deras personal vilket de i dagsläget inte alltid 

fullt ut gör.  

I figur 1 (bilaga 2) vilken är författarnas ursprungliga modell har författarna gjort en 

enkel nedbrytning av ROCE för att visa hur grundtanken med illustrationen ser ut. Vid 

närmare analysering och närmare kunskaper om vederbörande poster kan man ytterli-

gare bryta ned mått som exempelvis capital employed och kostnadsposterna. Det är 

emellertid inte det som är viktigt med illustrationen utan snarare är det som ska poäng-

teras att det går att visualisera finansiella mått och se hur dessa vuxit fram. Författarna 

har baserat modellen utifrån interna dokument och årsredovisningar från Schunk.  

I nedanstående figur har författarna räknat ut ROCE, omsättningshastighet och vinst-

marginal för åren 2009-2011. Det underlättar en jämförelse mellan perioderna och ana-

lys kring varför förändringar har uppstått kan göras (Greve, 2003). I diagrammet kan det 

utläsas att mellan 2010 och 2011 skedde en minskning av ROCE exempelvis. Företagets 

omsättningshastighet har enligt tidigare trend ökat vilket gör att förändringar följaktli-

gen kan härledas till vinstmarginalen. Vid en snabb granskning av företagets årsredo-

visning kan det utläsas att dels minskade omsättningen och dels så sålde de av lager och 

PIA 2010 varefter de ökade samma post 2011. I figur 3 (bilaga 2) redovisas de siffror 

som diagrammet baseras på. I figur 2 (bilaga 2) gjorde författarna en simulering av vad 

en reducering av kassationerna med 400 000 skulle leda till. Genom att förändra materi-

alkostnaderna kan det tydligt visualiseras hur de orangemarkerade rutorna förändras och 

ROCE ökar med 0,68 %.  
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenterar författarna uppsatsens resultat med hänvisning till 

analysen. Kapitlet innehåller även en kritisk diskussion och förlag till vidare forskning. 

Författarnas syfte med denna uppsats var att redogöra för hur Schunk kunde vidareut-

veckla produktivitetsmätningen och vilka faktorer som påverkar den, samt förklara hur 

ökad mätning kan ligga till grund för en ökad lönsamhet. Med hjälp av den teoretiska 

referensramen kan författarna fastslå hur mätning, faktorer och lönsamhet kan användas 

till en bättre kontroll av ett företags processer för att i analyskapitlet redogöra för hur 

dem kan sammankopplas i Schunks verksamhet. Att inte vidareutveckla produktiviteten 

leder till en organisation som inte vet vad som ska förbättras och personalen tillsam-

mans med formulerade mål och visioner blir således lidande. Efter flertalet besök hos 

författarnas fallföretag kan det konstateras att Schunk har god insyn i hur utvecklandet 

av ett PMS kommer att bidra till ett bättre fungerande företag.  

I nuläget använder Schunk endast ett typ av produktivitetsmått för mätning. Måttet som 

används är arbetskraftsproduktivitet och mäts genom justerad omsättning divididerat 

med total närvaro. Författarna har utvecklat ytterligare ett mått som ska hjälpa Schunk 

att få en bättre överblick av deras produktivitetsmätning. Måttet som introducerats är 

kapitalproduktivitet, vilket ger svar på vart de är minst effektiva exempelvis i deras kas-

sationer. Kapitalproduktivitetsmåttet är enligt författarna ett mycket användbart mått, då 

Schunk nämnt att grafiten är väldigt dyr och har en lång framställningstid. Att komma 

underfund med hur grafiten på ett bättre sätt kan hanteras återspeglas av det nämnda 

måttet kapitalproduktiviteten. Arbetskraftsproduktiviteten är förmodligen det vanligaste 

måttet på produktivitet, således även hos Schunk då det är deras viktigaste produktions-

resurs. Detta påvisar att Schunk inte borde vara så oroliga över att deras mätningar är 

fel, dock delar författarna uppfattningen om att ytterligare mätningar kan ge bättre be-

slutsfattande och styrning vilket är förhoppningen att kapitalproduktivitetsmåttet ska ge.  

Faktorer som påverkar produktiviteten förekommer i många konstellationer, en indel-

ning gjordes efter personal- och produktionsrelaterade faktorer. Pareto-metoden an-

vänds för att göra personalen mer involverad i verksamheten och förbättringsarbetet. 

Genom att snabbt kunna samla in och analysera problemområden i processen kan före-

taget skapa högkvalitativa produktionsprocedurer och leverera produkter med bra kva-

lité.  Genom utbildningar och kompetensmatriser skapar Schunk en miljö i vilken de 
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anställda som de uttrycker det kan lite om allt. Genom att snabbt kunna flytta om perso-

nal vid förändrad efterfrågan eller vid sjukdomar kan företaget skapa en mer flexibel 

verksamhet vilket underlättar förmågan att kunna matcha den potentiella produktionsvo-

lymen med nuvarande efterfrågan. Schunk arbetar efter att skapa en trygg arbetsplats. 

Tillsammans med att företaget arbetar mycket med kompetensutveckling, förmåner, 

målöverföring och varierande arbetsuppgifter kan de skapa en motiverad personal som 

har incitament för att arbeta mer produktivt. Känner de anställda att de förbättras, får 

ökad kunskap, växer som person och får möjligheten till någon form av bonus levererar 

de mer till sin arbetsplats.  

Stopptider är något som är ett störande moment i produktionen då output minskas på 

grund av att maskiner står still. Genom att analysera stopptiderna och även med 5S ar-

bete kan de skapa snabbare produktionsprocedurer och kortare ledtider. Genom att de 

anställda kan fokusera på produktion eller förbättringsarbete snarare än att vänta på ma-

skiner, kan Schunk höja produktiviteten. För att bli mer pålitliga i fråga om exempelvis 

leveransprecision är det viktigt att minimera icke värdehöjande aktiviteterna i flödet. 

Karlsson har uppmärksammat att ledtiden för produkten strömavbrytare ligger på 25 

arbetsdagar, med endast 23-24 timmars effektiv arbetstid. Det är under analys och detta 

uppmuntras av författarna varpå ett väl utarbetat system kring beläggningsschema, 

material förflyttning och processlayouter leder till att de kan planera sin produktion på 

ett bättre sätt. Det är då viktigt att de regelbundet analyserar och uppdaterar i affärssy-

stemet för att arbetet ska ge resultat.  

Andra påverkande faktorer som upptäcktes under genomförandet av PPA-analysen på-

visar att Schunk i de flesta kategorierna låg bland genomsnitten i jämförelse med studier 

utförda på andra företag. Författarna kan dock konstatera att lageromsättningshastighet-

en och deras kassationer är de två kategorier som särskiljer sig mest och det på ett nega-

tivt sätt. Författarna har därav utformat hjälpmedel som ska hjälpa dem komma under-

fund och tillrätta med problemet. Valet av metoden grundar sig i att den ger ett väldigt 

snabbt svar på var produktivitetspotentialen kan utökas. 

För att finna svar på hur Schunk kan koppla ett PMS till deras lönsamhet valde förfat-

tarna att introducera ett Du Pont-schema för att på ett lättöverskådligt sätt kunna se 

vilka faktorer som kan åtgärdas för att löpande höja produktiviteten och vidare lönsam-

heten. Genom att övergripande kategorier bryts ner till mindre beståndsdelar, kan opro-
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duktiva källor lättare lokaliseras. Något som i slutändan kommer hjälpa verksamheten i 

och med deras tidigare avsaknad kring relationen produktivitet och lönsamhet.  

6.1 Föreslagen arbetsgång 

För att lyfta arbetet med produktivitet ur den kontext vari Schunk befinner sig i och 

följaktligen där författarnas analys har utvecklats så har en föreslagen arbetsgång utar-

betats för att underlätta för framtida forskning. 

Steg 1 börjar med att analysera ett företags status. Analysen syftar till att bryta ned 

verksamheten för att kunna kartlägga exempelvis metod (M), prestation (P), utnyttjande 

(U) och kvalité (Q) för maskiner eller ett flödesschema över företagets processer. 

Analysen leder till steg 2 vilken är det steg när företag ska bestämma vilka faktorer de 

har som påverkar produktiviteten samt vilka produktivitetsmått som ska belysas och hur 

dessa mått skall mätas. 

Steg 3 innefattar en utvärdering. Faktorerna som påverkar produktiviteten utvärderas 

efter vilka nyckelfaktorer som finns, hur företaget påverkar dessa faktorer idag samt 

vilka problemområden som finns. Det är under detta steg som författarnas val av PPA-

metoden även kommer in där mått som lageromsättningshastighet, kassationsgrad, leve-

ransprecision och reklamationsgrad exempelvis användes för att analysera produktivi-

tetspotentialen. Utvärderingens andra steg är att mäta produktiviteten efter de mått före-

taget bestämt i steg 2, uppfyller måtten de mål de utarbetat eller finns det indikationer 

på att det felar någonstans i kedjan.  

Steg 4 är där företaget måste bestämma vilka åtgärder de väljer som skall hjälpa dem 

höja produktiviteten. Dessa åtgärder baseras på den analys som gjorts i steg 3 angående 

vilka problemområden som finns i de produktivitetspåverkande faktorerna.  

I steg 5 visualiseras åtgärderna i ett Du Pont-schema. Då företags långsiktiga överlev-

nad hänger på att huruvida de når lönsamhet eller inte är detta ett viktigt steg i arbetet då 

produktivitetsmått anger operationella snarare än finansiella tal. Du Pont-schemat kan 

brytas ned efter vilket lönsamhetsmått som vederbörande företag utarbetat sina mål ef-

ter. Sedan kan åtgärderna visualiseras, exempelvis genom att se hur sänkta kassationer 

påverkar ROCE som författarna valde att visa.  

Slutligen måste företag återkoppla åtgärderna i två steg. 
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Visualisera 

Åtgärda 

Utvärdera 

Bestämma 

Analysera 
M, P, U, Q för manuellt arbete 

M, OEE för maskiner 

Flödesschema 

Produktionssystem analys 

Redovisad data 

Faktorer som påverkar 
produktiviteten 

Viktiga resurser Förbättringsbehov 

Åtgärder på system och 
operationer 

Vad påverkar vi faktorerna 
idag? 

Produktivitetsmått 

Mäta 

Du Pont 

1. Återgå till produktivitetsmåtten, nådde företaget det resultat med avseende på 

produktiviteten som önskades. 

2. Börja om på steg 1 och gör en ny kartläggning.  

’’Det finns förbättringsmöjligheter överallt, den dagen vi inte ser det är det 

lika bra vi går hem’’ – Dan Karlsson, VD Schunk Nordiska 

 

 

 

6.2 Kritisk diskussion 

Författarna skrev i stycke 2.6 vikten av att behandla teori och empiri objektivt, samt att 

en uppsats inte är bättre än den information den byggs på. Därför anser författarna att 

det är viktigt att kritiskt kunna granska det arbete som genomförts i denna uppsats. Då 

författarna endast valt att titta på ett fall, går det inte bortse från det faktum att den ex-

terna validiteten fått stå i bakgrunden. Det är svårt att dra generaliserbara slutsatser för 

en hel population med enbart ett studerat fall. Dock var studiens syfte att fördjupa sig i 

Mät igen 

Figur 7: Arbetsgång – Egen utformning 
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Schunks verksamhet och förstå deras rutiner, för att på så sätt kunna dra mer kvalitativa 

slutsatser.  

6.2.1 Egna reflektioner 

Författarna anser att Schunk är väldigt måna om att utvecklas och har en klar vision 

angående vikten av produktivitetsmätning. Företaget arbetar med produktionsförbätt-

rande insatser och vikten av att kunna mäta produktiveten blir ännu större för att kunna 

se om de åtgärder som genomförs faktiskt gett resultat.  

Vissa åtgärder eller lösningar som presenteras kan ibland upplevas som något enkla 

men det är just denna enkelhet som är styrkan vid användning av dem i den operation-

ella styrningen. Det är många som ska tolka och läsa den information som presenteras 

utifrån produktivitetsmätningar varpå det är viktigt att ledningen kan överföra den in-

formation de vill genom alla led.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

 En studie likt denna skulle kunna göras på fler företag. Exempelvis på företag 

som liknar Schunk till storlek och bransch eller på företag i andra branscher och 

konstellationer. Detta för att på så sätt kunna närma sig mer generaliserbara slut-

satser.  

 Det skulle vara intressant att göra en mer grundläggande kartläggning av pro-

duktionsproceduren. En mer ingenjörsmässig inriktning där frekvensstudier 

skulle kunna utföras för att noggrannare studera hur produktivt företaget utnytt-

jar sina maskiner. 

 Denna uppsats har endast studerat produktionssidan av företaget men hur ser det 

ut på tjänstesidan. Går det att mäta produktivitet för tjänster och i så fall hur ska 

företag gå tillväga? 
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Bilaga 1: Produktionsteknisk nivå 

Område Fråga Ja N

ej 

 

 

 

 

Strategi och mål 

1. Kan ledningen presentera en tydlig produktionsstrategi, 

baserad på kvalificerade och ordervinnande kriterier? 
  

2. Har strategin omsatts i mätbara mål för produktionen?   

3. Följs dessa mål upp regelbundet och finns uppföljningen 

tillgänglig för produktionspersonalen? 
  

4. Är utfallet på måluppfyllandet kopplat till någon form av 

belöning? 
  

 

 

Arbetssätt 

5. Används ett standardiserat arbetssätt och finns det dokumen-

terat?  
  

6. Förändras det standardiserade arbetssättet om operatören 

finner ett bättre arbetssätt? 
  

7. Förekommer flermaskinskörning?   

 

 

Underhåll 

8. Mäts stopptider och dokumenteras stopporsaker?   

9. Mäts stopptider med ett automatiskt system?   

10. Följer man upp och åtgärdar orsaker till småstopp?   

11. Bedrivs förebyggande underhåll?   

12. Används tillståndsbaserat underhåll?   

 

Kompetens 

13. Finns det någon med ansvar och kompetens att mäta ma-

nuellt arbete? 
  

14. Kan arbetsledaren alla arbetsuppgifter?   

15. Finns det någon kompetensutvecklingsplan?   

 

 

 

Ordning och reda 

16. Har allt material, alla verktyg osv. sina bestämda platser 

och finns de där? 
  

17. Finns det tillräckligt med utrymme runt arbetsplatsen för 

att material ska kunna flyttas så som planerats? 
  

18. Är golv och andra ytor fria från materialspill, kasserade 

produkter, skärvätska m.m.? 
  

 

 

 

Materialhante-

ring 

19. Är lastbärare anpassade till komponenterna?   

20. Används lämplig satsstorlek i förhållande till hur kompo-

nenter förbrukas? 
  

21. Används samma lastbärare för en produkt i så stor ut-

sträckning som möjligt? 
  

22. Lagras material nära förbrukningsstället?   

23. Är man beroende av traverser, truckar eller pallyftare för 

att förflytta materialet? 
  

 

 

Omställning 

24. Mäts omställningstider?   

25. Pågår ett aktivt arbete med att minska omställningstiden i 

flaskhalsen? 
  

26. Finns verktyg, fixturer osv. placerade nära platsen där de 

används? 
  

 

 

Förbättringsar-

bete 

27. Bedrivs förbättringsarbete regelbundet och på ett systema-

tiskt sätt, och är arbetet visualiserat? 
  

28. Är operatörerna involverade i förbättringsarbetet?   

29. Har ledningen en uppfattning om produktivitetspotenialen?   

30. Används erfarenheter från tidigare förbättrings- och ut-

vecklingsarbete på ett systematiskt sätt? 
  

Kalkyler  31. Följer företaget upp investeringskalkyler?   

32. Följer företaget upp produktkalkyler?   



  

 

 

 

 

Planering 

33. Är ideal cykeltid känd och baserad på fakta?   

34. Rapporteras verkliga operationstider in i systemet?    

35. Uppdateras operationstiderna kontinuerligt i planeringssy-

stemet utifrån verkligt utfall i produktionen? 
  

36. Planeras produktionen enligt dragande princip om det är 

praktiskt möjligt? 
  

37. Mäts ledtider eller genomloppstider i syfte att minska dem?   

 

 

Kvalitet 

38. Används ett vedertaget kvalitetssystem (till exempel ISO 

9000) 
  

39. Är den enskilda operatören ansvarig för att mäta kvaliteten 

på utfört arbete? 
  

40. Används systematiska metoder för att eliminera uppkoms-

ten av fel? 
  

Resultat Antal ”Ja”  

 

  



  

ROCE

8,10%

32978 Totala kostnader Vinstmarginal

122133 Omsättning 3,72%

Arbetande kapital

58289

Övriga kostnader 126856

18224

DuPont-Analys Simulering

Omsättning

126856

Omsättningshastighet

2,176328295

Material kostnader

70931 Omsättning

126856 Resultat

Lönekostnader 4723

Systemanalys resulterar i:

Identifiering av 

systembrister→För höga 

kassationer

Förändringar i 

delsystem:

Förbättring av 

kontrollprinciper→Sänkta 

kassationer

ROCE

7,42%

Vinstmarginal

3,41%

58289

126856

Arbetande kapital

Omsättningshastighet

2,176328295

Omsättning

126856

Material kostnader

DuPont-Analys

Omsättning

Lönekostnader

Övriga kostnader

32978

Omsättning

126856

Totala kostnader

122533

Resultat

4323

71331

18224

2009 2010 2011

7,97% 7,36% 3,41%

1,7 2,05 2,2

13,55% 15,09% 7,50%

Vinstmarginal

Omsättningshastighet

ROCE

Bilaga 2: Du Pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1 

Figur 2 

Figur 3 



  

Bilaga 3: Intervju 2013-04-11 

Presentation av Schunk Nordiska 

a) Hur ser din karriär ut på Schunk Nordiska AB? 

b) Kan du berätta om Schunk Nordiska AB? 

c) Kan du berätta övergripande om produkterna? 

d) Vad har ni för mål, visioner och strategier? 

Produktivitet 

a) Hur definierar ni produktivitet?  

b) Mäter ni idag några nyckeltal?  

c) Mäter ni några nyckeltal kopplat till produktivitet? 

d) Mäter ni några icke finansiella nyckeltal?  

e) Hur används nyckeltalen inom företaget?  

 Processen 

a) Hur ser ert flöde ut från råvara till utleverans? 

b) Har ni några nyckelprocesser inom företaget? (Något som är extra viktigt) 

c) Har ni infört någon produktionsstrategi exempelvis LEAN? 

Förväntningar 

a) Hur tror ni att utveckla/ytterligare utveckla ett produktivitetsmätningssystem 

skulle hjälpa er? 

b) Vad förväntar ni er utav oss? (vår roll) 

c) Vilka personer rekommenderar du att vi pratar med i genomförandet av detta 

arbete och vilka befattningar har de? 

d) Hur ser ni på den information vi kommer förmedla i vårt arbete/uppsats? 

e) Kommer vi kunna ta del av data som ni vill hålla konfidentiellt och därmed inte 

kan presentera i uppsatsens färdiga form?  

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 4: Intervju 2013-04-22, samt utförandet av bilaga 1 

Personal 

1. Tar ni in förbättringsförslag från personalen?  

a. Om ja, hur hanteras dessa? 

2. Hur arbetar ni med personalrelaterade frågor, kompetensutveckling och motivat-

ion? 

3. Hur förmedlas företagets mål och visioner till anställda? 

4. Hur hanteras frånvaro dvs. om anställd anmäler sig sjuk? 

Process 

5. Hur skulle du se beskriva er produktion dvs från helt automatiserad till manuellt 

arbete och varför? 

6. Beskriv processerna som hjälper er till att nå framgång? 

7. Har ni någon flaskhals i respektive produktionsområde? Om ja, var vänlig be-

skriv hur den påverkar.  

8. Mäter ni maskinutnyttjande? 

a. Hur rapporteras detta? 

b. Vilken är annars er viktigaste maskin och varför? 

c. Känner du till begreppet OEE? 

9. Ser du idag några förbättringsmöjligheter i produktionen?  

10. Kartlägger ni er resursförbrukning? 

a. Om ja, hur ser dessa rutiner ut? 

Prestationsmått 

11. Vilka finansiella samt icke finansiella nyckeltal används mest frekvent? 

a. Hur ser rapporteringen och uppföljning av dessa ut? 

12. Mäter ni 

a. Lageromsättningshastighet? 

b. Leveransprecision? 

c. Kassationsgrad? 

d. Reklamationsgrad? 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 5: Intervju 2013-04-30 

1. Hur ofta beställer ni grafit ifrån moderbolaget i Tyskland? Förklara ert tillvägagång-

sätt.  

2. Kan du mer ingående beskriva er ”stairway to heaven-modell”?  

3. Har ni något utarbetat belöningssystem? Om ja, förklara. 

4. Använder ni er utav någon form av Du Pont-modell?  

5. Hur beräknas nyckeltalet ROCE ut idag? 

6. Pareto-metoden? Förklara lite närmare.  

 


