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Sammanfattning 
 
För verksamheter som arbetar processorienterat är det viktigt att kunna mäta och följa upp 
verksamhetens processer för att få svar på var man står i nuläget och hur framtida mål kan 
uppnås. Vid mätning av processer måste man dessutom veta vad som ska mätas, varför man 
gör det och göra det på rätt sätt. Ett sätt att mäta verksamhetens prestation är med Key 
Performance Indicators (KPI), mätetal som tagits fram för att möta verksamhetens 
målsättningar. LFV är ett statligt verk som ansvarar för flygtrafiktjänster i Sverige, och det är 
på avdelningen för Teknikuppdrag som denna studie utspelar sig. LFV har krav på sig från 
EU att reducera sina kostnader för flygtrafiktjänster med 2,4 % årligen fram till 2019, vilket 
öppnar upp för effektiviseringsåtgärder som kan bidra till besparingarna. Studien går ut på att 
kartlägga och ta fram relevanta KPIer för orderprocessen för produkten flygmätning, för att 
möjliggöra uppföljning av processen. För att finna lämpliga KPIer har en omfattande 
litteraturstudie genomförts, därtill har intervjuer med representanter från LFV utförts. Studien 
resulterade i en ny, korrigerad, processkarta för produkten flygmätning, samt i tre stycken 
KPIer som kan användas för att följa upp processen. Dessa tre KPIer är Ledtid, 
Leveransprecision och Andel felfria transaktioner. Utöver detta har även processens design 
uppmätts enligt mätetal speciellt utformade för detta.  
 

Abstract 

 

For businesses that work process-oriented, it is important to be able to measure and monitor 
its processes for answers on where they stand at present and how future goals can be 
achieved. When measuring processes, one must also know what to measure, why it´s done 
and make sure it’s done the right way. One way to measure the organisational performance is 
with Key Performance Indicators (KPI), metrics developed to meet certain business 
objectives. LFV is a government agency responsible for air navigation services in Sweden, 
and it is in the division for Teknikuppdrag of LFV this study takes place. LFV has demands 
from the EU to reduce their costs for air navigation services by 2.4% annually until 2019, 
which opens up for efficiency measures that may contribute to the savings. The study aims to 
identify and develop relevant KPIs for the order process for the product flight measurement, 
to allow for monitoring of the process. To find suitable KPIs an extensive literature review is 
conducted, and in addition, interviews with representatives from LFV is performed. The study 
resulted in a new, corrected, process map for the product flight measurement, and in three 
KPIs that can be used to monitor the process. These three KPIs are lead time, delivery 
precision and number of transactions without error. In addition, the process design has been 
measured, using metrics specially designed for this.  
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1 INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Verksamheter har oftast klara strategiska mål och visioner på ledningsnivå, men dessa idéer 
kommuniceras inte alltid tillräckligt tydligt nedåt i organisationen (Jacka och Keller 2002). 
Av denna anledning delas olika avdelningar ofta in baserat på deras funktioner, med följden 
att ansvarområden och avgränsningar mellan avdelningar uppstår likt barriärer och skapar 
fragmentering i det som egentligen var tänkt som en enda process med gemensamt mål. Det 
leder till att varje avdelning följer sina egna uppsatta målsättningar, dock på bekostnad av 
verksamhetens helhet och dess strategiska mål (Ljungberg och Larsson, 2012). Ett sätt att 
defragmentera verksamheten är att arbeta processorienterat, vilket innebär att arbeta utifrån 
processer där varje ingående aktivitet utmed processen har samma mål som verksamheten i 
stort (Jacka och Keller 2002).  
 
Att mäta och följa upp sina resultat inom organisationen är en viktig faktor för 
förbättringsarbete och det svarar på frågan var organisationen står nu samt hur den kan nå de 
mål som finns uppsatta för framtiden (Spitzer 2007). Därför är det av intresse att kunna mäta 
och följa upp företagets processer och hur man arbetar efter dem. Det räcker dock inte bara 
med att mäta, det gäller att svara på frågorna om vad man ska mäta och varför man ska göra 
det, samt att mäta på rätt sätt (Ljungberg och Larsson 2012). Mätningarna bör även ha en 
koppling till vilken strategi företaget har (Bourne et al. 2000; Kennerly och Neely, 2003). Ett 
sätt att mäta en organisations prestation är att använda sig av Key Performance Indicators 
(kommer i rapporten att skrivas som KPI eller nyckeltal, vilka har samma innebörd), vilket är 
nyckeltal som tagits fram för att möta specifika mål inom organisationen (Parmenter 2015). 
Enligt en rapport från Innovationsrådet (2013) är den offentliga sektorn, där myndigheter och 
kommunala verksamheter ingår, i behov av metoder för att mäta, följa upp och utveckla sina 
verksamheter för att fatta bättre beslut och utveckla sina tjänsteprocesser. 
 
LFV är ett statligt affärsdrivande verk med uppgiften att ”tillhandahålla en säker, effektiv och 
miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart” (SFS 2010:184). Inom 
avdelningen för system och utveckling (SoU) ligger avdelningen för teknikuppdrag (TU) som 
har ansvar för att producera de externa produkterna hinderanalys, hindermätning, 
procedurkonstruktion och flygmätning. Avdelningen tar emot en orderförfrågan från 
säljavdelningen för att sedan följa en orderprocess från produktion tills det att produkten 
levereras. I dagsläget saknar TU ett sätt att mäta och följa upp orderprocessen och dess 
aktiviteter inom avdelningen, man är intresserade av att veta vad som bör mätas och hur 
resultaten av mätningarna kan användas för att utveckla arbetet. Orderprocessen är inte heller 
fullständigt kartlagd, varför man är intresserad på ledningsnivå hur processen går till 
(Personlig kommunikation, 11 mars 2016). På en högre nivå har EU-kommissionen instiftat 
mål gällande flygtrafiktjänster i Europa. För LFV innebär detta i praktiken att de har krav på 
sig att reducera kostnaderna med i snitt 2,4 % per år fram till 2019 (LFV 2016c), varför de har 
ett intresse att effektivisera sina arbetsprocesser. Detta examensarbete ämnar genomföra en 
flödeskartläggning av orderprocessen för externa produkter samt att ta fram relevanta 
nyckeltal och förbättringsförslag för processen. 

1.2 Syfte 

Syftet är att kartlägga och ta fram relevanta nyckeltal (KPIer) för orderprocessen för 
produkten flygmätning, för att möjliggöra uppföljning och utvärdering av processen.  
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1.3 Frågeställningar 

För att uppfylla studiens syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

• Hur ser orderprocessen ut, från mottagande av order till fakturering? 

• Vilka KPIer är relevanta för att mäta och följa upp orderprocessen? 

• Hur kan de olika KPIerna användas för att mäta och följa upp orderprocessen? 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer endast att omfatta orderprocessen för produkten flygmätning hos LFV, inga 
andra processer kommer därför att undersökas. Produkten kommer endast att beskrivas 
övergripande, vilket innebär att tekniska detaljer och specifikationer kommer att exkluderas. 
Studien avser inte att implementera de framtagna mätetalen, utan endast till att lämna förslag 
för vilka som mätetal som är relevanta samt hur de kan användas. 

1.5 Rapportstruktur 

Detta delkapitel syftar till att beskriva rapportens struktur. I kapitel 2 beskrivs de olika 
metoderna som används i projektet för att uppnå rapportens uppsatta syfte. Kapitel 3 består av 
en beskrivning av projektets teoretiska referensram, alltså hur processkartläggning och 
processmätning behandlas i utvald vetenskaplig litteratur. Kapitel 4 ämnar måla upp nuläget 
med en beskrivning av denna sett till LFVs verksamhet och vald produkt som ska undersökas. 
Kapitel 5 beskriver studiens genomförande. Rapporten fortsätter med kapitel 6 där studiens 
resultat presenteras, medan kapitel 7 fokuserar på analys av resultatet. Vidare följer en 
diskussion om studien som helhet i kapitel 8, medan kapitel 9 avslutningsvis innehåller 
slutsatser och rekommendationer. 
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2 METOD 
Detta kapitel innehåller beskrivningar av de metoder som kommer att användas inom studiens 
ramar för att uppnå studiens syfte och mål samt besvara studiens frågeställningar. De tänkta 
metoderna utgörs av kvalitativa, med inslag av kvantitativa, studier i form av fallstudie, 
intervjuer och litteraturstudier. Vid den kvalitativa ansatsen som studien utgår ifrån, bör 
hänsyn tas till att varje situation är unik och består av egenskaper och kvaliteter som inte alltid 
är mätbara (Andersen 1994). Därför är det viktigt att forskaren försöker se verkligheten ur den 
undersöktes perspektiv, det vill säga att studera problemet inifrån. Med denna metod försöker 
forskaren få en större förståelse för det studerade problemet genom att gå på djupet och 
analysera nära den studerade enheten (Bryman 1997). Det finns inget generellt angreppssätt 
vid användandet av en kvalitativ metod, utan den anpassas ofta efter den specifika situationen, 
samt forskarens handlingssätt (Ryen 2004). De kvantitativa inslagen i studien består av ett 
matematiskt tillvägagångssätt vid främst analysen av datan som erhållits. 

2.1 Fallstudier 

Fallstudier som metodik innebär att man iakttar ett konkret fall som sker under verkliga 
förhållanden. Fördelar med fallstudier som metodik är t.ex. att man får omfattande kunskap av 
det faktiska, studerade förloppet. Dock säger detta ingenting om t.ex. hur vanligt 
förekommande det observerade fallet är, eller hur väl observerade mönster gäller för andra 
liknande förutsättningar. Ett viktigt inslag i fallstudier är att observera själva 
förändringsprocessen. Detta då blott en jämförelse av förhållanden innan och efter en 
förändring inte avslöjar eventuell påverkan av faktorer som exkluderats från observationen 
(Wallén 1996). Vår studie utförs som en fallstudie med tillhörande intervjuer, för en 
omfattande insikt i arbetsprocessen. 

2.2 Litteraturstudier 

Inom forskning ska utförda studier ta i beaktning vad som studerats inom området i tidigare 
sammanhang, detta för att undvika återupprepning av redan utförda studier eller triviala 
problemställningar. Dessutom kan tidigare studier fungera som viktig input eller bidrag till 
den egna studien (Merriam 1994). Syftet med forskning i allmänhet, att undersöka något 
originellt eller bidra med något originellt till vedertagen vetskap, får inom litteraturstudier 
tolkningen att se på saken i ett nytt perspektiv som medför ett tydligt originellt bidrag till 
området (Jesson et al. 2011). Enligt Ridley medför en litteraturstudie att man sätter sin egen 
studie i ett sammanhang, där det större sammanhanget bildar en bakgrund mot vilken den 
egna studien lutar sig. En studie står sällan ensam, den utgör snarare en pusselbit i ett större 
pussel som byggs upp av redan utförda studier (Ridley 2011). Initialt bör litteratur som kan 
tänkas vara relevant för studien eftersökas. Ur dessa utvalda källor kan t.ex. 
sammanfattningen läsas för en förståelse för om eftersökta aspekter tas i beaktning i källan 
eller inte. För att utse vilket källmaterial som sedan ska användas i studien kan man utgå från 
kriterier som författarens status, källans ålder, nivån av relevans för den egna studien och 
kvalitet på källan (Merriam 1994). 

2.3 Intervjumetodik 

För att få en inblick i hur arbetet sker på företaget utfördes intervjuer av anställda. 

Själva syftet med studien har avgörande betydelse för vilken slags metod man väljer för sina 
intervjuer (Brinkman och Kvale 2014). Ett kvantitativt angreppssätt är mer lämpligt om syftet 
är att behandla andelen förekomster av något fenomen, såsom hur vanligt, hur ofta eller hur 
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många någonting är. Ett kvalitativt angreppssätt lämpar sig bättre om studiens syfte är att t.ex. 
förstå bakomliggande resonemang eller urskilja handlingsmönster, alltså skapa en djupare 
förståelse för situationen man undersöker (Trost 2010). 

Vid val av intervjumetod finns ytterligare parametrar att ta hänsyn till. Graden av 
standardisering anger till vilken grad frågorna och situationen är densamma för alla 
tillfrågade. En hög grad av standardisering innebär en avsaknad av variation, t.ex. att de 
tillfrågade får frågorna ställda i samma tonfall, i samma ordning och exakt som de är 
formulerade. Denna typ av intervjumetodik är vanlig vid kvantitativa datainsamlingar. 
Motsatsen är låg grad av standardisering, då intervjuaren t.ex. anpassar sin formulering efter 
den intervjuades språkbruk, frågorna ställs i den ordning som för varje tillfälle passar bäst och 
följdfrågor formuleras avhängigt vad som tidigare svarats. Detta medför att 
variationsmöjligheterna för intervjun blir stora (Trost 2010). 

Ett annat val att göra vid val av intervjumetod är graden av strukturering. Vid en strukturerad 
intervju kan den svarande endast välja på fasta svarsalternativ, medan en ostrukturerad 
intervju ställer frågor där svarsmöjligheterna är öppna (Trost 2010). En variant av de 
ostrukturerade intervjuerna är så kallade expertintervjuer, vilket innebär att intervjua personer 
som har expertkunskaper inom ett visst område. Målet med dessa intervjuer är att erhålla 
kunskaper i ett nytt område, där målgruppen för intervjun ofta är personer som har en viss 
kunskap eller befattning i en organisation (Flick 2009). 

För själva förfarandet vid en intervju är det viktigt att intervjuaren är påläst inom 
ämnesområdet samt har ett klart och tydligt syfte med frågorna och om de är lätta att förstå 
samt hur de relaterar till varandra (Flick 2009). Beroende på om studiens syfte lutar åt det 
kvalitativa eller kvantitativa hållet, anpassas intervjun med hänsyn till standardisering och 
strukturering. Vidare skall miljön där själva intervjun äger rum vara så ostörd som möjligt, 
utan åhörare eller andra störningsmoment. Klädval ska heller inte sticka ut för mycket, utan 
försöka hållas så neutral som möjligt (Trost 2010). 

För en lyckad intervju finns även krav på intervjuaren. För det första bör inte intervjuaren 
själv uppträda stressat eller nervöst, då detta lätt smittar av sig till den intervjuade. 
Exempelvis kan det få den intervjuade att ge kortare eller ofullständiga svar än annars. Vidare 
bör intervjun inledas med en presentation av intervjuaren, syftet med intervjun samt vad 
svaren kommer att användas till. För att få den intervjuade att känna sig trygg i situationen 
kan intervjuaren försäkra denne om att allt material kommer att behandlas konfidentiellt om 
så önskas (Ejvegård 2009). För att få en hög reliabilitet för data som samlas in är det även 
fördelaktigt att spela in varje intervju för att på så sätt undvika att svaren manipuleras av den 
som intervjuar (Ryen 2004). För att ytterligare öka reliabiliteten kan utskriften av den 
inspelade intervjun utföras av två olika personer, där utskriften sedan jämförs för att 
synliggöra skillnaderna (Brinkmann och Kvale 2014). För att öka intervjuns validitet bör 
intervjun utformas så att respondenten har utrymme att uttrycka sig som denne önskar 
(Befring 1994). 

Kvalitativa intervjuer kommer vara en central del i vår datainsamling, med fokus på 
ostrukturerade- och expertintervjuer just för att komma åt en djupare förståelse som möjliggör 
kartläggningen av processen. Graden av standardisering kommer vara låg då de intervjuade 
kommer inneha varierad insikt på grund av olika roller i arbetsprocessen. 

2.4 Systemanalys 

Systemanalys definieras av Gustafsson et al. (1982) som en ”metodvetenskap vilket ger 
metoder och tekniker för beskrivning, analys och planering av komplexa system av en mycket 
vid art”. Inom systemanalysen betraktar man problemområdet som ett system som består av 
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flera mindre delsystem och komponenter som tillsammans bildar en helhet (Stevrin 1991). De 
olika relationerna mellan systemets komponenter avgör i sin tur hur systemet fungerar och 
dess karaktärsdrag. Att betrakta ett problem med en sådan ingång innebär att man använder ett 
så kallat systemsynsätt (Gustafsson et al. 1982).  
 
Det finns inget sätt att definiera hur ett visst system ser ut utan systemet skapas utifrån det 
syfte som studien har. Syftet i sin tur avgör hur man väljer att avgränsa sitt system eftersom 
att det är för omfattande att studera hela verkligheten. Systemet avgör vilken del av 
verkligheten man väljer att studera och det består av systemet självt och systemets omgivning. 
Systemet påverkas i sin tur av dess omgivning såväl som att omgivningen påverkas av 
systemet (Gustafsson et al. 1982).   
 

2.4.1 Modell 

En modell är en beskrivning av det system som studeras där bara de mest väsentliga delarna 
inkluderas. Syftet med att skapa en modell är att den ska likna det verkliga systemet och att 
resultatet från modellen även ska vara giltigt för det verkliga systemet. Något man måste ha i 
åtanke är att en modell är en förenkling av systemet och att den inte återspeglar verkligheten 
själv (Atherton och Borne 1992). Skapandet av en modell sker i två steg. I det första steget 
skapas en mental modell genom att personen försöker förstå hur det verkliga systemet 
fungerar. I steg två skapas sedan en yttre modell, exempelvis en matematisk modell, en 
simuleringsmodell eller en flygplansmodell etc. Svagheten med mentala modeller är att olika 
personer uppfattar verkligheten på olika sätt, varför de mentala modellerna även kommer att 
se ut på olika sätt från person till person. Först när en yttre modell har skapats kan man 
analysera hur väl modellen avspeglar verkligheten och ifall den är lämplig att använda 
(Gustafsson et al. 1982). Några fördelar med att använda sig av modeller är att det verkliga 
systemet kanske inte existerar eller att det är för dyrt att göra experiment i verkligheten. 
Modellen kan även vara ett sätt visa upp de resultat man får på ett pedagogiskt sätt. Några 
nackdelar är att det är just en förenkling av verkligheten, varför man inte får basera alla sina 
slutsatser på de resultat som modellen ger. Modellen måste även valideras för att kontrollera 
att den avspeglar det studerade systemet på ett tillfredställande sätt (Andersen 1994). 
 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att man undersöker om studien skulle ge samma resultat om den utförs 
fler gånger under samma förutsättningar. Detta är viktigt ut vetenskaplig synpunkt då en hög 
reliabilitet även ger ett högre vetenskapligt värde (Magne Holme och Krohn Solvang 1997). 
Med validitet menas att man undersöker om det som uppmätts faktiskt är det man avser att 
uppmäta. För att få en hög validitet är det viktigt att forskaren har en tydlig frågeställning för 
att på så sätt veta vad det är som ska mätas (Eliasson 2006). Det är således viktigt för en 
studie att både ha hög reliabilitet och validitet. 

Att granska den information som inhämtas från olika källor är viktigt för att avgöra om 
källmaterialet är användbart och relevant för studien. Främst handlar det om att bilda sig en 
uppfattning huruvida informationen är trovärdig eller inte, då alla källor har en avsändare och 
ett budskap. Budskapet i sig kan vara missvisande eller innehålla en dold agenda. Faktorer 
som är värda att beakta är bl.a. vem som står bakom källan, vem som publicerat den, är 
informationen av förstahandskaraktär, går informationen att kontrollera och vad andra källor 
säger om ämnet (Skolverket 2015). 
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Dock bör man vara uppmärksam på att det inte finns någon metod som fullt ut garanterar ett 
påståendes riktighet. Även de mest pålitliga källor kan innehålla sakfel eller slarvfel. Istället 
blir det viktigt att man kontinuerligt bedömer trovärdigheten i sitt material. Lyckas man inte 
fastslå en tillräcklig nivå av sanning i sina påståenden, bör man snarare redogöra för att olika 
uppfattningar råder och att materialet man använder sig är svårtolkat (Ejvegård 2009). 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen för studien. 

3.1 Logistik 

Målet med logistik är att kunden ska få de produkter denne vill ha, till rätt plats och i rätt tid 
utan att det ska kosta för mycket. Att uppfylla kundens önskemål, samtidigt som kostnader 
hålls nere är en stor utmaning för de flesta företag idag. Företag är pressade av kostnadstryck 
p.g.a. konkurrens, samtidigt som marknaden förväntar sig leveranser som både är snabba, 
flexibla och säkra. För att kombinera dessa två motstridiga aspekter i en balansgång, är det 
viktigt att inte bara att göra saker rätt, utan att också göra rätt saker. För att få med båda 
delarna krävs en helhetsbild över alla logistikens olika delar. En viktig insikt gällande logistik 
är att alla som jobbar inom logistiken ska sträva mot en låg total logistikkostnad, till skillnad 
från att varje avdelning försöker uppnå sina egna mål utan att tänka på vad som är bäst för 
hela flödet (Oskarsson et al. 2013). Ser man till logistikkedjan med ett processorienterat 
synsätt kan denna sägas bestå av en uppsättning processer, där sammanhängande, repetitiva 
aktiviteter utgör en logisk följd (Jonsson och Mattsson 2011).  

3.2 Processer 

Processer kan sägas finnas i allt som görs, och allt som görs utgörs av input, omvandling och 
output (Jacka och Keller 2002). Det faktum att processer finns i alla verksamheter innebär 
också en utmaning, nämligen att de inte alltid är synliga, utan måste identifieras. Med 
vetskapen att det inte alltid uppmärksammats på grund av deras ”osynlighet”, har de heller 
inte kunnat mätas, och svårigheter att inse om man presterat bra eller inte, har uppstått 
(Ljungberg och Larsson 2012). Den omvandling som förvandlar eller förädlar input till 
output, måste som namnet antyder innebära någon sorts omvandling. Om en process resulterar 
i att output är samma som input, har ju ingenting faktiskt hänt i processen. Denna insikt, att 
processen inte tillför något värde, kan vara lika värdefull som förvånande när den väl fås. 
(Jacka och Keller 2002).  
  
Jacka och Keller (2002) påpekar att verksamheters mål och visioner ofta formuleras i toppen 
av organisationen, utan att kommuniceras tillräckligt tydligt nedåt i organisationen. Olika 
avdelningar skapar och har egna målsättningar, som inte alltid går i linje med företagets 
strategiska och långsiktigt mål. Ljungberg och Larsson hävdar på liknande sätt att trots att 
verksamheter är naturligt processorienterade, insisteras det ofta att de delas in i funktioner. 
Uppdelningen i funktioner skapar olika ansvarsområden och avgränsningar, med 
fragmentering av processerna som resultat (Ljungberg och Larsson 2012). Shapiro uttrycker 
fenomenet i liknelse med att en order på väg mellan olika funktioner avtar från synfältet, och 
likaså från ansvaret (Shapiro 2004). Funktionsorienteringen tillsammans med ökad 
komplexitet i processerna har lett till att de anställda visserligen har en god uppfattning av sin 
egen del av verksamheten, men desto svårare att se helheten för hela organisationen 
(Ljungberg och Larsson 2012). Processer inom en verksamhet måste identifieras och 
analyseras för att säkerställa att de arbetar i samma riktning som verksamhetens strategiska 
mål är utformade (Jacka och Keller 2002). Enligt Waller et al. har företag som är utformade 
kring processer lättare för att översätta målet och strategin för företaget till målet och strategin 
för processerna (Waller et al. 1995). I längden är processorientering ett sätt att återgå till 
grundläggande värderingar för verksamheter i form av kundfokus, samarbete och 
resurssnålhet (Ljungberg och Larsson 2012). 
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3.2.1 Orderprocessen 

Att fullborda och tillgodose en kundorder är centralt för ett företags logistikflöde (Croxton 
2003). Även Shapiro et al. (2004) betonar vikten av orderprocessen för ett företag; varje gång 
en order blir tillgodosedd blir även kunden tillgodosedd. Varje gång en order försummas, 
leder det till att även kunden försummas (Shapiro et al. 2004). Ofta är orderprocessen den 
enda kontaktytan kunden har mot ett företag, och hur denna upplevs styr till stor grad kundens 
helhetsupplevelse (Croxton 2003). Shapiro et al. uttrycker sig än kraftigare; varje kunds 
upplevelse av företaget avgörs av intrycket av företagets orderprocess (Shapiro et al. 2004).  
 
Det initiala steget som allmänt startar en orderprocess är en inkommande order från kund, och 
att effektivt tillgodose kundens behov är centralt för att uppnå kundnöjdhet (Croxton 2003). 
Efter att orderprocessen blivit initierad av en kundorder kan det bli aktuellt med utfärdande av 
offerter, där uppgifter om prestanda, pris och leveransvillkor specificeras. För 
kundorderspecifika produkter är det vanligt förekommande med dialog och 
informationsutbyte mellan kund och företag innan ordern blir bekräftad (Jonsson och 
Mattsson 2011). Hur ordermottagningen är utformad spelar också en viktig roll. Om 
standardiserade mottagningssätt saknas kan det krävas manuella omtolkningar och 
omregistreringar av ordrar för att passa in i systemet, vilket har en negativ påverkan på 
ledtiden (Forslund 2007). Att leverantören mottagit och registrerat en order bekräftas ofta till 
kund genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse kan innehålla information om 
exempelvis produktens kvantitet, leveranstid, ritningar, specifikationer och utlovad prestanda 
(Jonsson och Mattsson 2011). I figur 1 visas hur en generell orderprocess kan se ut. 
 

 
Figur 1: Generell orderprocess (Baserat på Jonsson och Mattsson 2011) 
 
För att lyckas med en välfungerande orderprocess där kundbehov uppfylls till lägsta möjliga 
kostnad, krävs att företagets avdelningar, såsom logistik, inköp, marknadsföring, produktion 
och ekonomi är tätt integrerade, tillsammans med synkronisering med leverantörer och kunder 
(Croxton 2003). 
 
På en operativ nivå fokuserar orderprocessen på verkställande av order, och innehåller 
aktiviteter som till exempel orderregistrering, ordersammanställning, orderfullbordande och 
leverans (Forslund 2007). På strategisk nivå ligger fokus mer på förbättringar av 
orderprocessen, som i sin tur kan påverka både resultat, kunder och leverantörer positivt 
(Croxton 2003). 
 
Ett steg mot att förbättra sin orderprocess är att tydliggöra vad det handlar om till alla 
inblandade. Att visuellt presentera de olika ingående aktiviteterna i en process, genom s.k. 
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processkartläggning, hjälper till att få medarbetare från olika avdelningar och nivåer att 
samsas om hur processen ser ut. Diskussioner om processen kan då fokusera på framtagen 
fakta istället för åsikter om hur processen fungerar (Shapiro et al. 2004). 

3.3 Processkartläggning 

Processkartläggning syftar i korta drag på arbetet med att beskriva processen eller 
processerna. Den visualisering av relationerna mellan organisationens eller avdelningens olika 
delar som är processkartan, förklarar på ett överskådligt sätt hur de olika delarna samverkar 
för att skapa kundvärde i slutändan (Ljungberg och Larsson 2012). Den färdiga 
kartläggningen kan förbättra kommunikation och förståelse samt skapa en gemensam 
referensram för de som är involverade i arbetsprocessen. Processkartor kan med andra ord 
sägas visa hur arbete inom en organisation eller avdelning går till, vilka delaktiviteter som 
ingår, vilken ordning delaktiviteter utförs och vilka input och output som genereras för att i 
slutändan skapa kundnöjdhet (Damelio 1996). För att kunna förstå och analysera en process 
bör man ha ett system för klassificering och tolkning av aktiviteterna som ingår i processen. 
För detta krävs att man bryter ner processen i de delaktiviteter som processen är uppbyggd av. 
Den som utför processkartläggningen kan på så sätt lättare fördjupa sig i detaljerna för en 
bättre förståelse av helheten (Jacka och Keller 2002). För att skapa en processkarta i syftet att 
visualisera en process kan ”byggstenar” enligt figur 2 användas. 
 

 
Figur 2: Byggstenar för processkartläggning (Baserat på Oskarsson et al. 2013)  
 
Fördelarna med processkartläggning är många, exempelvis kan den färdiga visualiseringen 
bidra till identifikation av förbättringsmöjligheter, hjälpa nya medarbetare att orientera sig i 
organisationen eller arbetsprocessen, samt utvärdera eller skapa alternativa sätt att organisera 
de ingående arbetsmomenten (Damelio 1996). Viktigt att ha i åtanke är att 
processkartläggning i sig bara är just en kartläggning, själva analysen av de kartlagda 
aktiviteterna sker separat (Jacka och Keller 2002). Även Ljungberg och Larsson understryker 
att kartläggningen i sig inte automatiskt innebär några nämnvärda processförbättringar, utan 
snarare är ett inledande steg i arbetet med att utveckla verksamhetens processer (Ljungberg 
och Larsson 2012). 
 
Tre huvudsakliga metoder för att samla data inför en processkartläggning presenteras av 
Damelio (1996). Den första metoden kallas fritt översatt ”självgenererad” och går ut på att 
någon som redan är insatt i arbetsprocessen skapar en karta över processen och låter kollegor 
komma med åsikter över utförandet. Denna metod är visserligen snabb men har sin 
begränsning i mängden processrelaterad kunskap utföraren besitter. Den andra metoden 
bygger på enskilda intervjuer av personer som är delaktiga i arbetsprocessen, tillsammans 
med en granskning av utförandet av insatta medarbetare. Den tredje metoden utgörs av 
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gruppintervjuer, med fördelen att alla deltagare kommer till tals och känner delaktighet i 
processen som kartläggs.  
 
En mer gediget beskriven metod för framtagning av en processkarta beskrivs av Ljungberg 
och Larsson (2012) i följande åttastegsmetod.  
 

1. Klargör syftet med processen och definiera processens start- och slutpunkt. 
2. Ta reda på alla aktiviteter inom processen. 
3. Arrangera aktiviteterna i ordningsföljd. 
4. Slå ihop eventuella dubbletter av aktiviteter. 
5. Identifiera och definiera input och output för varje enskild aktivitet. 
6. Säkerställ att alla aktiviteterna hänger ihop logiskt genom input och output. 
7. Kontrollera att alla aktiviteterna har likvärdig detaljeringsnivå samt ändamålsenliga 

namn. 
8. Korrigera processkartan tills att en tillfredsställande beskrivning av processen har 

åstadkommits. 
 
Överlag räcker det ofta med att beskriva processen med fokus på vad som händer i en 
aktivitet, istället för att fokusera på hur aktiviteten utförs (Ljungberg och Larsson 2012). 

3.4 Mätning i organisationer 

Att utföra mätningar inom en organisation är ett verktyg för att nå höga prestationer, 
förbättringar och för att lyckas inom sin bransch. Mätningarna kan användas för att styra 
organisationen efter dess strategi och för att nå uppsatta mål (Spitzer 2007). Jenkins (2012) 
anser att syftet med att mäta prestationer är att få den information som krävs för att driva en 
organisation och menar att kriterierna för att göra mätningar är att mäta rätt saker, att det som 
mäts upp är det som man är intresserad av, samt att använda mätningarna på rätt sätt. Det 
traditionella sättet att mäta prestationer utvecklades från redovisning och har kritiserats bland 
annat på grund av att det saknat koppling till företags strategier och att det inte stödjer 
långsiktighet (Bourne et al. 2000; Kennerly och Neely 2003).  
 
Anställda inom en organisation uppskattar sällan att deras resultat blir uppmätta eftersom de 
ofta ser det traditionella sättet att mäta mer som ett sätt att peka ut och skyldiggöra personer. 
Det är därför viktigt att skapa en miljö där mätningar används med avsikten att förbättra 
organisationen snarare än att hitta syndabockar. Först då kan man utnyttja den fulla 
potentialen i att använda sig av prestationsmätningar (Spitzer 2007).  
 
Ett sätt att använda sig av prestationsmätningar är att skapa ett Performance Measurement 
System (PMS) där man mäter prestationer inom flera dimensioner, vilket innebär att man 
även inkluderar icke-finansiella mått. Det har visats att företag som använder sig av så kallade 
balanserade PMS presterar bättre än företag som inte gör det (Kennerly och Neely, 2003). 
Bourne et al. (2000) föreslår en metod för hur ett PMS kan utvecklas och implementeras för 
ett företag: 
 

1) Design av mätetal 
2) Implementering av mätetal 
3) Användning av mätetal 

 
Designfasen innebär att identifiera vad som ska mätas och att utveckla mätetalen. Det 
viktigaste är att mätetalen kan kopplas till företagets strategi. I implementeringsfasen skapas 
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förutsättningar i organisationens system för att samla in och analysera data så att regelbundna 
mätningar kan utföras. Användningen av mätetalen innebär att följa upp och utvärdera 
huruvida företagets strategi har lyckats och om företaget har valt rätt strategi (Bourne et al. 
2000). Eftersom att företagsklimatet ändras över tid behöver det även finnas ett sätt att 
uppdatera sitt PMS i samband med att ett företag ändrar strategi. Kennerly och Neely (2003) 
har via en fältstudie identifierat fyra kategorier som behöver tas i beaktning för att kunna hålla 
sitt PMS aktuellt över tid, dessa är:  
 

• Process 
• Människor 
• System 
• Kultur 

 
Spitzer (2007) menar dock att störst fokus bör läggas på människor eftersom att i slutändan är 
människorna de som använder datan och utan dem skulle mätningarna inte ha någon 
betydelse. Han uttalar även vikten av att ledningen tydligt kommunicerar vad som förväntas 
av de anställda och myntar uttrycket: ”people will do what the management inspects 
(measures), not necessarily what management expects”, vilket ytterligare ställer krav på att 
man mäter rätt saker. 
 
Parmenter (2015) utvecklar detta och menar att alla mätetal har en baksida och om ett mätetal 
är designat på fel sätt kan det leda till ett beteende hos de anställda som inte gynnar 
organisationen i helhet. För att motverka de negativa effekterna ska mätetalen designas för att 
ge information hur de anställa inom organisationen kan arbeta för att bli bättre. När mätetal är 
kopplade till belöningar eller hot om bestraffning leder det till oönskat beteende. Några 
exempel på detta är att företag, till följd av strikta krav på leveransdatum istället levererar 
inkompletta ordrar ifall de är sena, eller inköpsansvariga som belönas när de får rabatt på 
inköp, vilket leder till att större kvantiteter än nödvändigt köps in och att lagerkostnaderna 
ökar till följd av detta (Spitzer 2007). 

3.5 Processdesign 

Hur en process är designad kan direkt ha en effekt på hur väl processen presterar och hur den 
uppfyller målen som är uppsatta (Balasubramanian och Gupta 2005). Ponsignon et al. (2012) 
presenterar en modell, se figur 3, som kan användas till att designa processer för 
serviceorganisationer. Beroende på organisationens strategi kan modellen delas upp i två 
delar, kostnadsledare och fokus, som båda har olika karakteristik och relaterade best practices. 
En så kallad ”best practice” kan beskrivas som (fritt översatt): ”ett framgångsrikt sätt att 
behandla ett särskilt problem” (Ponsignon et al. 2012).  
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Figur 3: Modell för processdesign (Baserat på Ponsignon et al. (2012)) 

 

• Kostnadsledare 

o Denna strategi går ut på att leverera standardiserade servicelösningar till en 
stor volym kunder där valmöjligheten för kunden är begränsad. Kontakten med 
kunder sker inte genom långsiktiga kontrakt utan mer genom enstaka 
transaktioner. De best practices som relaterar till denna strategi presenteras 
nedan: 

 Automatisering av aktiviteter innebär att man låter system utföra 
aktiviteter istället för anställda, och anses leda till högre effektivitet. 

 Anställda med lägre kompetens räcker för att utföra standardiserade 
och repetitiva aktiviteter, medan specialister med högre kompetens 
används för de mer oförutsägbara kundönskemålen. 

 Att reducera kundkontakten härleds från att stora 
kundkontaktytor medför kundinitierad variation, vilket man vill 

undvika. 

• Fokus 

o Denna strategi fokuserar mer på långsiktiga relationer med kunderna och har 
ett mindre kundsegment. Kunderna har i regel större valmöjligheter vilket 
leder till större variation i önskemål där varje kund behandlas individuellt. Best 
practices till strategin presenteras nedan: 

 Att ge anställda mer behörighet handlar om att rationalisera bort det 
extra steget som uppstår när en chef eller motsvarande måste godkänna 
ett beslut. 

 Att använda generalister med högre kompetens innebär att de 

anställda är bättre rustade att möta variationen i kundernas behov. 
 
•  Universella best practices 
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o Dessa går att applicera oavsett vilken strategi som organisationen använder sig 
av: 

 Att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter från processen syftar till 
att effektivisera processen och förkorta ledtiden. 

 Optimera sekvens av aktiviteter innebär att man flyttar aktiviteter 
framåt eller bakåt inom processen med syfte att reducera kostnader.  

 

3.5.1 Mätning av processdesign 

Ofta relaterar mätningar av processer till utdata eller resultatet av processen, såsom kostnader, 
ledtider, prestation och reliabilitet. Då dessa mätetal är retroaktiva är de inte alltid fullt 
användbara för ett proaktivt förbättringsarbete. För bättre effekt bör man också mäta hur 
själva processen är utformad eller strukturerad. Detta kan göras genom att utvärdera processen 
baserat på information om hur processen är designad, exempelvis genom att titta på graden av 
automation i de ingående aktiviteterna (Balasubramanian och Gupta 2005). Nedan presenteras 
de mätetal som Balasubramanian och Gupta (2005) sammanställt, i syfte att mäta processens 
utformande.  
 

- Branching Automation Factor (BAF) 

Mäter till vilken grad processrelaterade beslut tas genom ett automatiserat system med 
fördefinierade regler. Kvoten ges av division av variablerna enligt;  
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Detta mätetal bygger på antagandet att beslutsfattande utan mänsklig åverkan sker 
snabbare och medför färre felbeslut.  
 

- Communication Automation Factor (CAF) 

Mäter till vilken grad interaktion mellan aktiviteter startas av ett system. 
Definitionsmässigt kan den sägas ange andelen av informationsutbytet mellan 
deltagare i processen där informationskällan är ett system. Kvoten ges av division 
mellan variablerna enligt;  
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Ett högt värde för detta mätetal anses positivt då interaktioner startade av system kan 
reducera fördröjningar orsakade på grund av mänsklig kommunikation.  

 
- Activity Automation Factor (AAF) 

Mäter graden av aktiviteter i processen som är helt automatiserade. Kvoten ges av; 
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En höjning av värdet, betydande att aktiviteterna i större grad är automatiserade, kan 
innebära fördelar i form av reducerad ledtid och kostnad för processen. 
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- Role Integration Factor (RIF) 

Mäter till vilken grad aktiviteter utförs i sträck av en och samma person eller ”roll”, 
innan entiteten skickas vidare till en annan utförare inom processen. Kvoten ges av;  
 

��� =  
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Effektiviteten i processen påverkas positivt av att en roll handhar efterföljande 
aktiviteter i stor grad, istället för spridda aktiviteter utmed processen. Ett högre värde 
kan positivt påverka produktiviteten och kan därför också förbättra 
processkapaciteten. 
 

- Process Visibility Factor (PFV) 

Mäter till hur stor grad håll- eller beslutspunkter utmed processen är synliga för 
intressenter genom rapportering eller registrering. Kvoten ges av;  
 

��� =  
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En hög processtransparens är fördelaktigt då man snabbare kan reagera när något 
problem uppstår. 
 

- Person Dependency Factor (PDF) 

Mäter graden av aktiviteter som kräver mänsklig bedömning eller mänskligt utlåtande. 
Kvoten ges av; 
 

��� =
����� ����������� ��� ��ä��� �ä������ ���ö�����

������ ����� �����������
 

  
När en aktivitet är beroende av mänsklig bedömning innan den kan gå vidare, kan 
processen fördröjas om ansvarig person inte är tillgänglig vid rätt tidpunkt. Likaså kan 
en hög PDF ha en negativ påverkan på processens reliabilitet.  
 

- Activity Parallelism Factor (APF) 

Mäter i vilken grad aktiviteter inom processen kan utföras parallellt. Parallella 
aktiviteter är i sammanhanget definierat som aktiviteter som förgrenas från samma 
startpunkt samtidigt som de är oberoende av varandra för att slutföras. Kvoten ges av; 
 

��� =
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������ ����� �����������
 

  
Parallella aktiviteter är fördelaktigt sett till processens ledtid, då parallellt utförda 
aktiviteter givetvis tar kortare tid att genomföra än efterföljande aktiviteter. 
 

- Transition Delay Risk Factor (TDRF) 

Mäter andelen övergångar där kontrollen över processen övergår till en mänsklig 
utförare. Kvoten ges av; 
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Mätetalet åsyftar det potentiella risken att övergångar till mänskliga mottagare medför 
fördröjningar i ”skarvarna”. Desto högre andelen är, desto större risk för fördröjningar. 
 
(Balasubramanian och Gupta 2005). 

3.6 Key Performance Indicators 

Traditionella mätetal har till största del varit finansiella mått, så som räntabilitet och intäkter 
(Kleijnen och Smits 2003). Key Performance Indicators (KPIer) är en uppsättning mätetal 
som används för att utvärdera om organisationen uppfyller de strategiska målen som är 
uppsatta (Nurcahyo et al. 2015; Bongsug 2009). Gunasekaran et al. (2004) menar att KPIer 
ska ha betydelse för organisationens prestationer inom strategisk, taktisk och operativ 
planering och kontroll.  
 
En organisation har ofta redan definierat olika KPIer, men det är inte alltid de är relevanta och 
kan därför leda till att man mäter fel saker och på så sätt få ett oönskat beteende (Parmenter 
2015). Parmenter menar även att termen KPI ofta är missförstådd och att organisationer 
använder dem felaktigt. Han anser att termen KPI innebär att använda mätetal som ska förstås 
av alla inom organisationen och länkar dagliga aktiviteter till företagets kritiska 
framgångsfaktorer. Därtill menar han att en KPI ska mätas frekvent, exempelvis varje dag 
eller varje vecka. Således kan finansiella mått inte vara KPIer, eftersom de mäter ett resultat 
av flera aktiviteter som redan ägt rum för länge sedan. En KPI ska kunna kopplas till en 
individ eller ett team, och ska kunna förklara vad som ska göras för att nå de långsiktiga 
målen. Parmenter listar 7 egenskaper hos KPIer: 
 

1. Icke-finansiella 
2. Frekvent mätta 
3. Stöd från ledningen 
4. Lätta att förstå 
5. Koppling till individ eller team 
6. Betydelse för organisationen 
7. Begränsad negativ effekt 

(Parmenter 2015) 

 
En 7-stegs metod för att utveckla och anpassa KPIer för en verksamhets specifika behov 
presenteras av Harvey et al (2016). 
  

1. Välj vilket verksamhetsområde som ska utvärderas 
2. Definiera centrala intressenter 
3. Organisera arbetsgrupp 
4. Processkartläggning av verksamhetsområdet 
5. Identifiera potentiella KPIer för aktiviteterna i processen 
6. Testa validitet och utförbarhet för de potentiella KPIerna 
7. Utse slutgiltiga KPIer och sätt upp mål för dessa 

 
Klubeck (2011) menar att mätetal är uppbyggda av information, mätningar och data och att 
syftet med ett mätetal är att svara på en kärnfråga. Data representeras oftast i form av siffror 
eller värden och utgör inget värde för sig självt. Mätningar kan sätta data i relation till 
varandra, till exempel genom att gruppera produkt, pris, leverantör och land hos utvalda 
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företag. Information i sin tur sätter mätningarna och datan i en större kontext och gör att 
slutsatser kan dras, till exempel priset för produkt X för de utländska leverantörerna. 
Mätetalet i sin tur är uppbyggt av dessa delar och ska svara på kärnfrågan, som svarar på vad 
organisationen är i behov av eller vilket problem som behöver lösas. Bongsug (2009) anser att 
syftet med ett mätetal eller en KPI är att ge återkoppling över hur försörjningskedjan 
presterar. Han menar även att mätetalen som föreslås kan behöva anpassas till organisationens 
specifika mål. Ytterligare anser han att det är viktigt med tydliga roller och ansvarsfördelning 
och att målsättningarna för varje KPI bör uppdateras frekvent.  
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4 NULÄGESBESKRIVNING 
Detta kapitel består av en nulägesbeskrivning och kartläggning av orderprocessen för 
produkten flygmätning. 

4.1 LFV 

LFV är ett svenskt statligt affärsverk som svarar under Näringsdepartementet (SFS 2010:184). 
Att LFV är ett affärsverk innebär att det är en myndighet som tillhandahåller tjänster efter 
affärsmässiga principer. LFV har i dagsläget cirka 1200 anställda och omsätter 3,4 miljarder 
kronor (LFV 2016c). LFVs huvudsakliga syfte är att ”tillhandahålla en säker, effektiv och 
miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart” (Förordningen 2010:184). År 2010 
skedde en uppdelning av dåvarande LFV, då ägande och drift av de statliga flygplatserna 
övergick i Swedavia AB, medan LFV helt inriktade sig på flygledning och därtill relaterade 
tjänster (LFV 2011). LFV har närvaro på 23 flygplatser i Sverige samt i tre kontrollcentraler, 
belägna i Stockholm, Malmö och Sundsvall. Därutöver finns LFV även internationellt som 
samarbetspartner och leverantör, t.ex. i Förenade Arabemiraten. Utöver flygledningstjänster 
har LFV en portfolio av flygplatsrelaterade tjänster inom hindermätning, flygmätning, 
procedur- och luftrumskonstruktion samt CNS-tjänster (LFV 2016c). 

LFV bedriver sedan 2014 ett omfattande förändringsarbete i syfte att säkra verksamhetens 
möjlighet och förmåga att möta förändrade omvärldskrav. I detta förändringsarbete, som drivs 
under parollen Position 2019 har ett antal, för verksamheten viktiga, mål satts upp: 

• Nöjda kunder index 78. 

• Omsättningen på den internationella marknaden ska uppgå till minst 200 miljoner kr. 

• Flygsäkerhet – LFV ska inte bidra till någon händelse som medför att människor 
skadas eller omkommer. 

• Avkastningen på eget kapital ska uppgå till 4 %. 

• Engagerade medarbetare – medarbetarindex 85. 

• Sänkta kostnader med 350 miljoner kr fram till 2019. 

(LFV 2016c) 

År 2015 var omsättningen på den internationella marknaden 57 miljoner kronor där ca 80 % 
av omsättningen kommer från Norge och Abu Dhabi. LFV bidrog inte heller till någon 
händelse som medförde att människor skadades eller omkom under 2015. Avkastningen på 
eget kapital uppgick till 4 %. Resultatet på medarbetarundersökningen under året visar att 
ledarskapet stärkts och att förtroendet för ledningen har ökat. Däremot har viljan att 
rekommendera LFV som arbetsgivare minskat. Rörelsens kostnader har ökat med 6 miljoner 
kronor mellan 2014 och 2015, där den största kostnadsökningen utgjordes av 
personalkostnader (LFV 2016c).  

I figur 4 illustreras organisationsstrukturen för LFV, för att åskådliggöra vilka av 
verksamhetens avdelningar som denna studie angränsar mot. På det övergripande planet ingår 
studien i avdelningen System och Utveckling, där arbete med förbättring och effektivisering 
av verksamheten bedrivs. Inom denna avdelning finns underavdelningen Teknikuppdrag som 
kortfattat beskrivs i kapitel 4.2. Studiens direkta fokus ligger inom avdelningen Externa 
produkter. 
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Figur 4: Organisationsstruktur LFV 

4.2 Avdelningen för Teknikuppdrag 

Avdelningen för teknikuppdrag ansvarar för att användandet av resurser mellan olika uppdrag 
utförs på bästa sätt, med målet att maximera totalnyttan för LFV. Avdelningen säkerställer att 
såväl interna som externa resurser leder och levererar tjänster i form av projekt-, förvaltnings- 
och kunduppdrag (Personlig kommunikation, 31 mars 2016).  
 
Inom teknikuppdrag ingår avdelningen för externa produkter som ansvarar för produkterna 
flygmätning, procedur- och luftrumskonstruktion, flyghinderanalys samt hindermätning. Av 
de fyra produkterna fanns det intresse från LFV att ytterligare undersöka flygmätning samt 
procedur- och luftrumskonstruktion. Med hänsyn till studiens omfattning och tidsram valdes 
då att endast fokusera på en av produkterna. Av de två produkterna valdes att fokusera på 
flygmätning eftersom processen innehåller fler aktiviteter och interaktioner. 
 

4.2.1 Flygmätning 

Flygmätning utförs för att kontrollera och säkerställa att systemen som används för 
navigation, landning och flygtrafikledning uppfyller de krav som ställs på flygplatser. 
Flygmätningen avser även att säkerställa att flygvägarna till och från flygplatsen som 
genereras av den befintliga utrustningen är korrekt (LFV 2016a). Produktens komponenter 
utgörs av flygplan inklusive piloter, system för flygmätning samt arbetstimmar för 
flygmätaren (LFV 2015b). 
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International Civil Aviation Organization (ICAO) är ett organ inom FN som ser till att 
internationell civil luftfart förhåller sig till standarder och rekommendationer (ICAO 2016). 
ICAO kräver att flygplatser regelbundet utför mätningar av dessa system, samt vid 
nyinstallation av system, vilket innebär att mätningar utförs i snitt 2-3 gånger per år per 
flygplats. LFV skriver normalt kontrakt med en flygplats på 3 år med ett ytterligare år som 
option. Produkten kan antingen säljas enskild eller som en del i en helhetslösning där andra 
produkter också ingår, till exempel procedur- och luftrumskonstruktion och hindermätning 
(LFV 2015b) 
 
LFV har som mål att vara ”en attraktiv partner och erbjuda bastjänster och tilläggstjänster 
utifrån varje kunds behov”. De har även som mål att ha en långsiktig relation med Swedavia 
(LFV 2016c), som äger och driver tio svenska flygplatser (Swedavia 2016). I dagsläget har 
LFV en marknadsandel på ca 70 % av den svenska marknaden där den största konkurrenten är 
SAAB som levererar till resterande 30 %. Produkten riktar sig i första hand till civila 
flygplatser och i andra hand till militära. Kundnöjdheten är hög och har ett bra pris i 
förhållande till europeiska konkurrenter. Dock råder kapacitetsbrist och man har inte 
möjlighet att acceptera alla ordrar på grund av detta (LFV 2015b). Det upplevs även finnas 
kommunikationsbrist mellan försäljningsavdelningen och produktion/leverans (Personlig 
kommunikation, 7 april 2016). Detta är något som kan hindra produktens expansion på 
internationella marknader, där mellanöstern bedöms ha störst tillväxtpotential (LFV 2015b). I 
årsredovisningen (LFV 2016c) nämns även att en expansion på den internationella marknaden 
är ett viktigt mål för framtiden. 

4.3 Orderprocessen 

En försäljning börjar alltid med ett behov initierat av kund. Det finns flera sätt ett kundbehov 
kan komma in till LFV, t.ex. genom mail-, telefon-, eller personlig kontakt. Givet 
produkternas komplexitet sker en dialog mellan kund och LFV för att klargöra specifikationer 
och tekniska detaljer. När det är utrönat vad kunden efterfrågar, görs en kontroll med 
produktionsavdelningen för att se om produktionen har kapacitet att tillgodose kundbehovet. 
Nästa steg blir att upprätta en offert där bl.a. tekniska specifikationer och leveransvillkor för 
produkten specificeras. I nuläget saknas det dock standarder för hur orderbekräftelser till 
kunder ska utformas och levereras, när en order väl är bekräftad. När ordern är bekräftad kan 
produktionen starta, en aktivitet som varierar i omfattning mellan olika produkter. Leverans 
av den färdiga produkten sker när produktion och dokumentation är färdigställd och hela 
processen avslutas med en utsänd faktura (Personlig kommunikation, 15 april 2016). 

 

4.3.1 Kartläggning av orderprocessen för flygmätning 

En processkarta för produkten flygmätning fanns tillgänglig på LFVs intranät (se bilaga 1), 
men efter granskning och intervjuer med anställda framkom att processkartan var felaktig. 
Därför gjordes en ny processkartläggning enligt metoderna som presenteras i kapitel 3.3. 
Genomförandet beskrivs utförligare i kapitel 5.2. Processkartan över hur orderprocessen går 
till i nuläget visas i figur 5, följt av en beskrivning av varje aktivitet i processen.  
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Figur 5: Produktionsprocess för flygmätning, baserad på internt dokument (LFV 2016b)  
 
Processen  

Processen innehåller totalt 17 aktiviteter och 5 beslutspunkter, varav inga av dessa är 
automatiserade. De roller som ingår i processen är Chef, Planerare, Flygmätare (FLM) samt 
Administratör. Det ingår även ytterligare en flygmätare som har syftet att granska protokoll 
och förändringar av basdata gjorda av den första flygmätaren. Processens aktiviteter och 
belsutspunkter beskrivs nedan utifrån intervjuer utförda med anställda som arbetar i 
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processen, den interna processkartan samt interna dokument som beskriver processen 
(Personlig kommunikation 3:e och 9:e maj 2016, LFV 2015a; LFV 2016b): 
 
Input 

 
Beställning 
Beställningar av flygmätning inkommer via kanalerna externa affärer, 
systemförvaltningprocessen eller projektstyrningsprocessen.  
 
Flygmätning 

 

Ta emot beställning   
Förfrågan/beställning/kontrakt tas emot av ansvarig chef och lämnas över till 
planeringsfunktionen. 
 
Långsiktig planering  
Här planeras den långsiktiga planeringen för flygmätningen och en ansvarig flygmätare 
tilldelas varje mätvecka. Planeringen sker inom tidshorisonten 6 månader. 
 
Planera och samordna mätvecka 
Här sker planering för vilken vecka som mätningen ska utföras. I mätveckan sker normalt 
mätning på fler än en flygplats och mätveckan skapas från halvårsplaneringen. Här sker även 
kontakt och samordning med flygpersonal på LFV samt markpersonal och flygledning vid 
flygplatserna. 
 
Verifiera basdata/Har vi korrekt basdata? (Beslutspunkt) 
Denna aktivitet syftar till att kontrollera om nödvändig data finns för att kunna utföra 
flygmätningen. Beroende på vilket system som ska mätas så kan det vara information som 
finns internt inom LFV eller som måste inhämtas från den aktuella flygplatsen. Kontroll görs 
mot databaser för att se om de data som LFV har stämmer överens med dessa. Man 
undersöker även data från tidigare mätningar som utförts på flygplatsen och om några 
noteringar finns där. Data kan bestå av bland annat koordinater, höjder och avstånd som är 
specifika för varje flygplats. Om någon data behöver ändras så uppdateras databaserna och 
ändringen dokumenteras. 
 
Ta fram/uppdatera basdata 
Denna aktivitet syftar till att ta fram den basdata som saknas för att utföra mätningen, samt att 
uppdatera databaser och system med den nya datan. 
 
Verifiera uppdaterad basdata/Uppd basdata ok? (Beslutspunkt) 
Om någon basdata har ändrats så ska detta kontrolleras av annan flygmätare, detta för att 
kvalitetssäkra ändringarna. Om uppdateringarna godkänns av båda flygmätarna går ärendet 
vidare. Om fel upptäcks i kvalitetskontrollen skickas ärendet tillbaka till den första 
flygmätaren. 
 
Genomföra flygmätning 
I denna aktivitet utförs flygmätningen genom att flygmätare och piloter gör ett antal 
överflygningar på aktuell flygplats. Mätningen ser olika ut beroende på vilket system som ska 
mätas, vilken flygplats det gäller samt enligt önskemål från kunden. 
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Kontrollera mätresultat/ Mät result ok? (Beslutspunkt) 
Efter mätningen granskas resultaten för att se om värdena är godkända. Om värdena ligger 
inom tillåtna gränser går ärendet vidare. Om mätningen inte kan godkännas sker en utredning 
om det går att åtgärda på plats. 
 
Åtg möjlig? (Belsutspunkt) 
Om ingen åtgärd är möjlig att utföra på plats så skickas ärendet tillbaka till aktiviteten Göra 
långsiktig planering där en ny mätning planeras in. Om det finns möjlighet att åtgärda 
felaktigheterna på plats på ett rimligt sätt och till rimlig kostnad så går ärendet vidare till 
aktiviteten Åtgärda anläggning. 
 
Åtgärda anläggning 
De åtgärder som krävs utförs i denna aktivitet och en ny flygmätning görs efter att detta 
gjorts. Om detta innebär väsentliga kostnadsökningar så meddelas detta till arbetsledare 
och/eller kunden på flygplatsen. 
 
Utfärda preliminär rapport 
När flygmätningen är utförd rapporteras resultatet på plats till underhållsansvarig på 
flygplatsen i form av en preliminär rapport. Underhållsansvarig gör i sin tur, i samråd med 
flygmätare, en konsekvensanalys över eventuella identifierade brister. Om brister hittas 
meddelar underhållsansvarig dessa till den operativa personalen på flygplatsen samt tar hand 
om dessa enligt egna rutiner. Om en ny mätning krävs så planeras det in i aktiviteten Göra 
långsiktig planering. 
 
Skriva protokoll 
När flygmätare återvänt från flygveckan överlämnas flygloggen till administratör som från 
denna skapar underlag för fakturering. Flygmätaren som utförde flygmätningen granskar 
mätresultaten och matar in dem i en databas som genererar statistik och protokoll för den 
flygplats som avses. Eventuella brister som identifierats i mätningen kommenteras och lämnas 
över till förvaltning för ytterligare analys. Noteringar inför nästa flygmätning journalförs och 
sparas.   
 
Granska protokoll/Protokoll ok? (Beslutspunkt) 
Här granskas protokollet av en annan flygmätare för att kvalitetssäkra resultaten. Om 
protokollet kan godkännas så skrivs det på av den granskande flygmätaren och skickas vidare 
till chef för påskrift. Om det inte godkänns skickas det tillbaka till flygmätaren som utförde 
flygmätningen som då får korrigera eventuella felaktigheter.  
 
Uppföljning 
I denna aktivitet uppdaterar administratören data för uppföljning och skapar 
faktureringsunderlag. 
 
Förbereda för påskrift och uppföljning 
I denna aktivitet förbereder administratören protokollet för påskrift av ansvarig chef.  
 
Genomföra uppföljning och godkänna protokoll 
Ansvarig chef kontrollerar att mätningen utförts enligt gällande processer och rutiner. Chefen 
skriver sedan på originalprotokollet och lämnar över det till administratör. 
 
Reproducera, distribuera och arkivera protokoll 
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Protokollet skannas in och registreras i LFVs dokumenthanteringssystem. Originalet 
distribueras sedan vidare till kund. 
 
Avsluta och återställa 
Kopia på protokollet arkiveras i en pärm. Mätdata lagras på LFVs server och mätrullar 
arkiveras. 
 

Output 

 

Output från processen består av en rapport som redovisar mätresultaten och aktuell status på 
det system som uppmätts. Rapporten levereras till kunden och, då avtalet kräver det, till 
berörd myndighet. Uppföljning av flygmätningen rapporteras även internt till processen som 
initierade uppdraget. Det skapas även ett faktureringsunderlag som levereras till 
ekonomiprocessen. 
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5 GENOMFÖRANDE 
I detta kapitel presenteras studiens genomförande. 

5.1 Datainsamling 

I detta kapitel presenteras datainsamlingen som utfördes i studien. Datainsamlingen skedde 
till största del genom intervjuer och granskning av interna dokument. 

5.1.1 Intervjuer 

För att få en förståelse för problemområdet samt över hur arbetet går till i orderprocessen hos 
LFV har intervjuer utförts med anställda. Den mesta kontakten har skett med uppdragsgivaren 
(Verksamhetsutvecklare) som i sin tur har kontaktat ytterligare anställda som ansetts relevanta 
för studiens syfte. Intervjuerna har varit av ostrukturerad grad utan förutbestämda frågor och 
svarsalternativ. Detta för att syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse över hur 
arbetet faktiskt går till. I tabell 1 presenteras de intervjuer som utfördes i studien: 

Tabell 1: Sammanställning över de intervjuer som utfördes 
Datum Syfte Roll 

11 mars 2016 Att klargöra syftet och målet med 
examensarbetet tillsammans med 
handledare på LFV 

Verksamhetsutvecklare 

31 mars 2016 Att bilda en uppfattning över hur 
orderprocessen såg ut, samt vilka 
olika produkter som ingick i 
processen 

Verksamhetsutvecklare, 
Produktledare 

7 april 2016 Att få information om produkterna 
flygmätning och procedur- och 
luftrumskonstruktion, samt 
ytterligare information om 
orderprocessen 

Produktledare 

15 april 2016 Att specificera vilken produkt som 
avses undersökas samt diskussion 
om vad som anses relevant att 
mäta/följa upp från LFV:s sida. 
Vid denna intervju valdes att 
fokusera på produkten 
”flygmätning”. 

Verksamhetsutvecklare 

3 maj 2016 Att få mer information om 
produkten flygmätning. 

Produktledare 

9 maj 2016 Att få information om hur 
arbetsprocessen för produkten 
flygmätning går till. Detta gav 
viktig input till 
processkartläggningen. 

Processledare, planerare och 
administratör 

2 juni 2016 Att verifiera med uppdragsgivaren 
att de framtagna 
KPIerna/mätetalen är relevanta för 
LFV och orderprocessen 

Verksamhetsutvecklare 
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5.1.2 Interna dokument 

Genom mailkontakt och möten med uppdragsgivaren erhölls dokument från LFV:s intranät 
som gav djupare information om produkten flygmätning samt över hur arbetsprocessen går till 
för produkten. Dokumenten utgjordes i form av word-dokument, powerpoint-presentationer, 
excelfiler, samt bilder. De dokument som erhölls presenteras nedan: 
 
Beskrivning av leveransprocessen 
Organisationsschema 
Processkarta – flygmätning 
Produktplan – flygmätning 
Processkarta – procedur- och luftrumskonstruktion  
Produktplan - procedur- och luftrumskonstruktion 
Processkarta – säljprocessen 
Excelfil med historik över utförda ordrar under perioden januari-maj 2016 

5.2 Processkartläggning 

Processkartan över produktens orderprocess är framtagen genom att använda metoden som 
presenteras av Ljungberg & Larsson (2012). Denna metod användes för att processen 
motsvarade alla de steg som beskrivs i metoden för kartläggning, till exempel att det fanns en 
tydligt start- och slutpunkt för processen och att den hade ett tydligt definierat syfte. 
Intervjuer, som beskrivs av Damelio (1996), användes i stor del för att kunna utföra de steg 
som presenteras av Ljungberg & Larsson (2012). Intervjuerna ledde till att få en djupare 
förståelse över hur processen fungerade och hur de olika aktiviteterna relaterade till varandra. 
Gruppintervjuerna gjorde att en diskussion mellan olika medarbetare i processen kunde 
skapas. Genomförandet av processkartläggningen beskrivs utförligare nedan:  
 
1. Klargör syftet med processen och definiera processens start- och slutpunkt. 
Syftet med processen var sedan tidigare definierat enligt befintlig processbeskrivning (LFV 
2015a). Syftet med processen är att beskriva arbetssättet för produkten flygmätning samt att 
genom att använda processen och uppsatta rutiner uppnå ett likvärdigt resultat varje iteration. 
Då processen var beskriven sedan tidigare var dess start- och slutpunkter kända från början 
och verifierades senare av representanter från LFV, tillsammans med en tidigare framtagen 
processkarta (LFV, 2016b) 
 
2. Ta reda på alla aktiviteter inom processen. 
Identifiering av alla ingående aktiviteter i processen skedde dels genom att studera den 
befintliga processkartan (LFV, 2016b) och befintlig processbeskrivning (LFV, 2015a), dels 
genom genomförda intervjuer med medarbetare, enligt en kombination av två av Damelios 
(1996) metoder. De ingående aktiviteterna kan ses i kapitel 4.3.1. 
 
3. Arrangera aktiviteterna i ordningsföljd. 
Aktiviteternas ordningsföljd togs fram genom samma tre arbetssätt som 
aktivitetsidentifikation i föregående steg. 
 
4. Slå ihop eventuella dubbletter av aktiviteter.  
Då aktiviteterna var kända och definierade sedan tidigare fanns inga dubbletter att ta hänsyn 
till. 
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5. Identifiera och definiera input och output för varje enskild aktivitet. 
Identifikation av input och output skedde genom att studera befintlig processbeskrivning 
(LFV, 2015a) samt genomförda intervjuer med medarbetare i processen. Input och output för 
aktiviteterna kan ses i kapitel 4.3.1. 
 
6. Säkerställ att alla aktiviteterna hänger ihop logiskt genom input och output.  
Att aktiviteterna hänger ihop logiskt fastslogs genom utförda intervjuer med medarbetare, se 
kapitel 5.1.1. 
 
7. Kontrollera att alla aktiviteterna har likvärdig detaljeringsnivå samt ändamålsenliga 
namn. Aktiviteternas detaljeringsnivå kontrollerades och ansågs likvärdig av studiens 
författare. Ingen aktivitet sågs som för tekniskt djupgående, utan beskrivs i generella ordalag. 
 
8. Korrigera processkartan tills att en tillfredsställande beskrivning av processen har 
åstadkommits. Korrigeringar gjordes av författarna i samråd med representanter från LFV 
som avslutning av processkartläggningen. 

5.3 Framtagning av mätetal 

Framtagningen av KPIer/mätetal gjordes genom att kombinera de sju stegen från Harvey et al. 
(2016) med de olika egenskaperna som presenteras av Parmenter (2015). Kombinationen av 
de olika metoderna gjordes eftersom vi ansåg att de båda innehöll relevanta steg samt att vissa 
steg även kunde relatera till andra delar av studien, exempelvis steg 4: Processkartläggning 
av verksamhetsområdet. Figur 6 visar hur de olika stegen och egenskaperna har använts inom 
ramen för studien:  

 
Figur 6: Sammansatt metod för framtagning av KPIer (baserat på Harvey (2016) och 
Parmenter(2015)) 
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För att avgöra framtagna KPiers relevans utgår vi från följande kriterier: ”Icke-finansiella”, 
”lätta att förstå” samt ”betydelse för organisationen” sett till organisationens mål. För att en 
KPI ska anses relevant måste den således uppfylla alla dessa tre kriterier. Den teoretiska 
bakgrunden kommer tillsammans med intervjuer med nyckelpersoner för arbetsprocessen att 
ligga som grund för hur KPIerna utformas. De KPIer som hittas i litteraturen kan komma att 
behöva modifieras för att kunna anpassas till den aktuella orderprocessen. För att verifiera och 
validera de föreslagna KPIerna utgick vi från följande kriterier: ”stöd från ledning”, 
”koppling till individ eller team”, ”frekvent mätta” samt ”begränsad negativ effekt”. 
Möjligheterna till att implementera de framtagna KPIerna utvärderades genom diskussioner 
med uppdragsgivaren. Nedan presenteras genomförandet av de olika stegen: 

1. Välj vilket verksamhetsområde som ska utvärderas 
Verksamhetsområdet som valdes var avdelningen för externa produkter, där 
orderprocessen för produkten flygmätning undersöktes. Detta gjordes i samråd 
med uppdragsgivaren på LFV. 
 

2. Definiera centrala intressenter 
De intressenter som identifierades för orderprocessen är LFV samt LFVs 
kunder. 
 

3. Organisera arbetsgrupp 
Arbetsgruppen består av författarna till rapporten med stöd från 
uppdragsgivaren på LFV. 
 

4. Processkartläggning av verksamhetsområdet 
Processkartläggningen beskrivs i kapitel 5.2. 
 

5. Identifiera potentiella KPIer för aktiviteterna i processen 
Identifieringen av potentiella KPIer gjordes med följande kriterier från 
Parmenter (2015):  
1. Icke-finansiella 
2. Lätta att förstå 
3. Betydelse för organisationen 
 
För ytterligare information se litteraturstudien i kapitel 5.4. 
Utöver dessa 3 steg studerades även processen för flygmätning för att 
identifiera vilka KPIer som ansågs relevanta för just den processen, samt vilka 
delar i processen som är lämpliga för att utföra mätningar på. 
 

6. Testa validitet och utförbarhet för de potentiella KPIerna 
Validiteten och utförbarheten testades genom följande steg från Parmenter 

(2015): 
1. Frekvent mätta 
2. Stöd från ledningen 

3. Koppling till individ eller team 

4. Begränsad negativ effekt 
 

7. Utse slutgiltiga KPIer och sätt upp mål för dessa 
Detta steg utfördes genom att hålla diskussioner med representant på LFV 
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5.4 Mätetal och KPIer i litteraturen  

I detta kapitel presenteras mätetal och KPIer som hittats i litteraturstudien. Urvalet av artiklar 
och böcker har gjorts genom att använda sökmotorerna UniSearch, Web of Science, Scopus 
och Google Scholar. Sökorden som har använts är varianter eller kombinationer av följande 
uttryck: ”Key performance indicators”, ”Key performance indicators for business process”, 
”Performance management”, ”Performance measurement”, ”Business process 
management”, ”Business process measurement”, ”Logistics metrics”, ”Supply chain 
management metrics”. Utöver detta har även referenslistor och källförteckningar i artiklar 
som hittats undersökts för att hitta fler relevanta artiklar. 
 
För att välja mätetal och KPIer som är relevanta för studien kommer dessa att väljas ut ifrån 
följande kriterier definierade av Parmenter (2015): 
 

1. Icke-finansiella 
Mätetal och KPIer som rör monetära värden rekommenderas inte att användas 
för att utvärdera eller följa upp hur organisationen presterar. 
 

2. Lätta att förstå  
Ett mätetal eller en KPI ska tydligt berätta vad som ska mätas och hur det ska 
göras. Detta kriterium är subjektivt men innebär i praktiken att mätetal som är 
otydligt beskrivna kommer att exkluderas.  
 

3. Betydelse för organisationen 
Mätetal och KPIer ska ha betydelse för organisationen. I praktiken betyder 
detta att KPIer som inte är relevanta för den aktuella produkten exkluderas. 
Exempelvis exkluderas KPIer som handlar om lagerstyrning, hur leverantörer 
presterar eller KPIer som berör andra områden som är avgränsade från 
studien. 

 
Litteraturstudien resulterade i 10 artiklar och totalt 401 KPIer/mätetal. Av dessa ansågs 108 
vara relevanta för studiens syfte. En sammanställning över urvalet av KPIer i sin helhet kan 
ses i bilaga 3. Det första urvalet av KPIer visas i tabell 2: 
 
Tabell 2: Resultat av litteraturstudie 

Nr. Artikel Antal 

KPIer/mätetal 

Relevanta 

KPIer/mätetal 

1 Bongsug (2009) 16 5 
2 Caplice och Sheffi (1994) 38 8 
3 Cho et al. (2012) 29 8 
4 Elrod et al. (2013) 33 12 
5 Gunasekaran och Kobu (2007) 26 8 
6 Gunasekaran et al. (2004) 40 15 
7 Gunasekaran et al. (2001) 43 13 
8 Meier et al. (2013) 14 3 
9 Piotrowicz och Cuthbertson (2015) 30 8 
10 Shepherd och Günter (2006) 132 28 

 Total 401 108 
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Efter att de relevanta KPIerna/mätetalen rensats från dubbletter återstod totalt 25 stycken. 
Med dubblett ansågs sådana KPIer/mätetal som hade samma namn eller samma definition, 
exempelvis ansågs ”Order Cycle Time” och ”Order Lead Time” vara samma KPI/mätetal. 
De slutgiltiga KPIerna/mätetalen visas i tabell 3: 
 
Tabell 3: Relevanta KPIer/mätetal efter rensning av dubbletter 

KPI/mätetal Beskrivning Referens 

Forecast accuracy Mäter hur prognosen 
stämmer överens med det 
verkliga utfallet 

1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 

Forecast volatility Mäter graden av variation i 
prognoserna, till exempel 
med hjälp av 
standardavvikelse 

1 

Order entry method Används för att utvärdera hur 
de olika kanalerna för 
orderinitiering presterar. 
Mäter hur stor andel av 
ordrar som inkommer via en 
viss beställningskanal har 
korrekt information och hur 
väl den informationen 
förmedlas i 
försörjningskedjan. 

6, 7, 10 

Order lead-time Mäter tiden från kundens 
order till leverans 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10  
 

Customer order path Mäter hur lång tid en order 
spenderar i varje aktivitet i 
processen 

3, 4, 6, 7 

Capacity/resource utilization Mäter utnyttjandegraden av 
resurser 

4, 5, 6, 7, 8, 10 

On-time delivery Mäter hur stor del av 
leveranserna som levereras 
till kunden inom utlovad tid 

1, 2, 6, 8, 9, 10 

Number of faulty/faultless 
notes invoiced 

Mäter om den utskickade 
fakturan överensstämmer 
med det som utlovats till 
kunden, till exempel i form 
av leveransdatum, tid och 
skick 

4, 6 

Flexibility Mäter hur flexibel 
organisationen är inom olika 
områden, till exempel i att 
möta individuella 
kundbehov, ändringar i 
befintliga ordrar eller 
ökad/minskad 
produktionsvolym 

3, 4, 6, 7, 10 

Customer query time Tiden det tar mellan att en 
kundförfrågan inkommer tills 

3, 6, 7, 10 
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att korrekt information 
lämnats till kunden 

Number of transactions 
without errors 

Mäter andelen korrekta 
transaktioner i relation till 
den totala andelen 
transaktioner 

2, 4, 8 

Perfect deliveries Mäter andel leveranser som 
uppfyller eller överstiger alla 
de krav som ställs från 
kunden 

2, 10 

Level of customer perceived 
value of product 

Mäter kundnöjdhet för en 
specifik produkt 

4, 5, 7, 10 

Delivery reliability/accuracy Mäter leveranspålitlighet 5, 6, 7, 10 
Responsiveness to urgent 
deliveries 

Mäter hur snabbt 
organisationen svarar på och 
kan leverera brådskande 
leveranser 

7, 10 

(Perceived) Quality of 
delivered goods 

Mäter kvaliteten på levererad 
produkt 

5, 6, 7, 10 

Compliance to regulations Mäter hur väl organisationen 
följer 
lagar/regler/förordningar 

5 

Conformance to 
specifications 

Mäter hur väl leveransen 
överensstämmer med de 
kundspecifikationer som fåtts 

5 

Customer/employee 
satisfaction 

Mäter kundnöjdhet, 
respektive nöjdhet hos 
anställda i organisationen 

3, 6, 9, 10 

Service capacity Mäter den maximala 
tjänsteproduktionen under 
normala förhållanden 

3 

Number of items produced Mäter hur många produkter 
som producerats under given 
tidsperiod 

10 

Average lateness/earliness of 
orders 

Medelvärdet för försenade, 
respektive för tidiga 
leveranser 

4, 9, 10 

Customer response time Mäter hur snabbt kunden 
svarar på frågor/önskemål 
från organisationen 

10 

Customer complaints Mäter antal kundklagomål 10 
Product/service availability Mäter tillgängligheten för 

produkten 
 9 

Tabellförklaring: 1: Bongsug (2009), 2: Caplice och Sheffi (1994), 3: Cho et al. (2012), 4: Elrod et al. 
(2013), 5: Gunasekaran och Kobu (2007), 6: Gunasekaran et al. (2004), 7: Gunasekaran et al. (2001), 
8: Meier et al. (2013), 9: Piotrowicz och Cuthbertson (2015), 10: Shepherd och Günter (2006) 
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5.5 Urval av slutgiltiga KPIer 

De relevanta KPIerna från tabell 3 analyserades sedan utifrån följande fyra kriterier, 
definierade av Parmenter (2015). Det slutliga urvalet presenteras i tabell 4. De kriterier som 
använts för det slutgiltiga urvalet förklaras enligt följande: 

1. Frekvent mätta 
Detta kriterium tolkas som att KPIn måste vara mätbar eller kvantifierbar, för att 
kunna mätas frekvent. 
 
2. Stöd från ledningen 
Detta kriterium innebär att kontaktpersonerna på LFV som förekommit under 
studien, ska ha ett intresse för det som KPIn avser mäta. 

 
3. Koppling till individ eller team 
Detta kriterium anger att ansvaret för vald KPI ska kunna kopplas till antingen 
en individ eller ett team inom verksamheten. 
 
4. Begränsad negativ effekt 
Vald KPI ska inte kunna medföra en alltför stor negativ effekt om den skulle 
användas fel eller missbrukas. 

 

Ett exempel på hur informationen i tabell 4 är tolkad, ses i den första KPIn i tabellen, 
”Forecast accuracy”. Den uppfyller visserligen de tre första kraven, men anses kunna ge 
upphov till information som kan tolkas missvisande. Detta då eventuella prognosfel kan 
uppstå på grund av faktorer som inte kan påverkas, såsom väderrelaterade orsaker. 

Det som framkommer ur urvalsprocessen är att fyra grupperingar av KPIer som uppfyller alla 
kriterier framstår:  

• Kpierna ”Order lead-time”, ”Customer order path”, Customer query time”, “Average 
lateness/earliness of orders” och “Customer response time” mäter alla förfluten tid på 
något sätt, och med den gemensamma nämnaren grupperas de alla fem ihop till en 
slutgiltig KPI – Ledtid. 

• På liknande sätt finns en gemensam nämnare för KPIerna ”On-time delivery”, ”Perfect 
deliveries” och ”Delivery reliability/accuracy” som alla mäter precision i 
slutleveransen. Av den anledningen grupperas dessa tre KPIer ihop till en gemensam 
som benämns Leveransprecision.  

• De två KPIerna ”Number of faulty/faultless notes invoiced” och ”Number of 
transactions without errors” går båda ut på att räkna antal händelser med eller utan fel, 
vilket gör att de slås samman till Antal felaktiga transaktioner. 

• Den fjärde gruppen av KPIer som framkom, var KPIer som redan mättes eller var 
kända av LFV och därför inte behöver behandlas inom denna studie. Exempelvis 
omnämns kund-/medarbetarnöjdhet i LFVs årsredovisning (LFV 2016c). 

I tabell 4 noteras dessa fyra grupperingar med varsitt index, där KPIer som relaterar till Ledtid 
markeras med siffran 1, med Leveransprecision med 2, Andel felfria transaktioner med 3 och 
de redan uppmätta eller kända KPIerna markeras med siffran 4. 
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Tabell 4: Urval av slutliga KPIer 

 
De tre slutgiltiga KPIerna Ledtid, Leveransprecision och Andel felfria transaktioner 
presenteras mer utförligt nedan enligt hur de beskrivs i den studerade litteraturen. 
 

5.5.1 Ledtid 

Mätetalet Ledtid framkommer genom litteraturstudien ur flera av de studerade artiklarna. Den 
första artikeln som omnämner Ledtid är Caplice och Sheffi (1994) som definierar mätetalet 
som passerad tid mellan mottagandet av en order och leverans av ordern. Författarna klassar 
mätetalet som ett vanligt förekommande mätetal inom effektivitetsmätning. En annan artikel 
som omnämner Ledtid är Cho et al. (2012), där ledtid definieras som förfluten tid mellan 
mottagandet av en order från kund och leveransen av ordern till kunden. Ledtid klassas i den 
artikeln som ett mätetal för prestationsutvärdering inom orderprocesstyrning. Elrod et al. 
(2013) tar också upp ledtid i sin artikel, med samma definition som tidigare. Författarna 
betonar att tid är ett viktigt mått av prestation, och att reducering av väntetider och slöseri 

KPI  Frekvent mätta  Stöd från ledningen 

Koppling till 

individ eller 

team 

Begr. negativ effekt  Notis 

Forecast accuracy  X  X  X       

Forecast volatility  X  X  X       

Order entry method     X  X  X    

Order lead‐time  X  X  X  X  1 

Customer order path  X  X  X  X  1 

Capacity/resource utilization  X        X    

On‐time delivery  X  X  X  X  2 

Number of faulty/faultless notes 

invoiced  X  X  X  X  3 

Flexibility     X  X       

Customer query time  X  X  X  X  1 

Number of transactions without 

errors  X  X  X  X  3 

Perfect deliveries  X  X  X  X  2 

Level of customer perceived value of 

product 

 

X  X  X    

Delivery reliability/accuracy  X  X  X  X  2 

Responsiveness to urgent deliveries  X     X       

(Perceived) Quality of delivered goods 
         X    

Compliance to regulations     X  X  X    

Conformance to specifications     X  X  X    

Customer/employee satisfaction  X  X  X  X  4 

Service capacity  X  X  X  X  4 

Number of items produced  X  X  X  X  4 

Average lateness/earliness of orders  X  X  X  X  1 

Customer response time  X  X  X  X  1 

Customer complaints  X  X  X  X  4 

Product/service availability  X  X  X       
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tenderar att öka kundnöjdheten. Gunasekaran et al. (2004) har i sin artikel samma definition 
av ledtid som övriga författare, och betonar reducering av ledtid som en viktig aspekt av 
konkurrenskraft mot andra företag, medan artikeln av Gunasekaran et al. (2001) positionerar 
mätetalet ledtid på en strategisk nivå. Ledtid beskrivs som passande för effektivitetsmätningar 
och prestationsutvärderingar samt som ett passande verktyg för arbete i riktning mot 
kundnöjdhet och konkurrenskraft. Därför anser vi det relatera starkt till mål inom logistiskt 
förbättringsarbete, som exempelvis att leverera i ”rätt” tid (Oskarsson et al. 2013). 

 

5.5.2 Leveransprecision 

Bongsug (2009) definierar i sin artikel Leveransprecision som andelen leveranser som 
levererades inom utlovad tid, där en jämförelse mellan utlovat leveransdatum och faktiskt 
leveransdatum för en order görs för att avgöra om leveransen var i tid eller inte. Författaren 
anser att mätetalet är viktigt vid utvärdering av produktionsprestation. I artikeln av Caplice 
och Sheffi (1994) omnämns Leveransprecision under annat namn, men med samma 
definition; ordrar mottagna av kunder inom utlovad tid. Författarna i artikeln benämner 
mätetalet som ett vanligt förekommande mätetal inom effektivitetsmätning. Gunasekaran et 
al. (2004) beskriver Leveransprecision, med samma definition, som en av de allra viktigaste 
mätetalen inom leveransrelaterade prestationsmätningar. Meier et al. (2013) presenterar 
mätetalet som en central KPI inom planering och leverans av tjänster. Även Piotrowicz och 
Cuthbertson (2015) visar att Leveransprecision är ett av de viktigaste mätetalen inom 
kvalitetsaspekten. På samma sätt som Ledtid beskrivs Leveransprecision som ett viktigt 
mätetal inom effektivisering och utvärdering. Eftersom de båda starkt korrelerar passar även 
Leveransprecision som mätetal för logistiskt förbättringsarbete. 

 

5.5.3 Andel felfria transaktioner 

Caplice och Sheffi (1994) relaterar mätetalet till effektivitetsmätningar och definierar den som 
andel genomförda transaktioner utan fel jämfört med alla transaktioner. I sin artikel benämner 
Meier et al. (2013) denna KPI som ett av de centrala mätetalen för planering och leverans. 
Författarna till artikeln definierar mätetalet som andelen transaktioner som kunde genomföras 
på första försöket. Just för att mäta mängden omarbete vid utvalda beslutspunkter anser vi att 
denna KPI fyller funktionen. 

 

5.6 Mätning av processdesign 

De mätetal kopplade till processdesign, föreslagna av Balasubramanian och Gupta (2005), 
som ansågs relevanta och applicerbara på LFVs orderprocess presenteras nedan med 
framtagna värden på variablerna. Värdena på variablerna baseras på processens huvudspår 
som kan ses i figur 7, där även de olika rollerna som ingår i processen visas. Huvudspåret 
består av de aktiviteter som genomgås i varje iteration, där det totala antalet aktiviteter uppgår 
till 14, antalet beslutsaktiviteter till 3 och antalet roller till 5. Anledningen till att 
sidoaktiviteterna inte inkluderas är att de endast aktiveras vid negativa utfall i 
beslutspunkterna. Skulle mätningar göras på alla möjliga kombinationer av utfall för 
beslutspunkterna, skulle antalet beräkningar bli orimligt många. Konsekvensen på dessa 
mätetal, om negativa utfall i beslutspunkterna fås, är att värdena för Role Integration Factor 
(RIF) försämras då rollernas sammanhängande aktiviteter bryts. Nedan presenteras 
processkartan med huvudspåret, markerat med orange färg, samt de olika mätetalen inom 
aspekterna automatisering, rollfördelning och parallellism.  
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Figur 7: Processkarta med markerat huvudspår 
 

Automatisering 

 

Branching Automation Factor (BAF) – fokuser på beslutsaktiviteterna i processen och som 
kan ses i processkarta i figur 7, innehåller huvudspåret av processen tre stycken 
beslutsaktiviter, varav alla kräver interaktion av personer. 
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Activity Automation Factor (AAF) – då ingen av aktiviteterna i huvudspåret i dagsläget är 
automatiserad, blir kvoten som följer. 
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Transition Delay Risk Factor (TDRF) – alla sex övergångar som sker mellan de olika rollerna 
i processen går till mänskliga mottagare. 
 

���� =
����� ö����å���� ���� �ä������ ���������

������ ����� ö����å����
=
6

6
= 1 

 
Person Dependency Factor (PDF) – precis som AAF antyder, så kräver alla ingående 
aktiviteter bedömning av personer. 
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Rollfördelning 

 

Role Integration Factor (RIF) – då rollen chef endast förekommer vid två aktiviteter i 
processen och då dessa aktiviteter inte är efterföljande, går aktiviteten i båda fallen vidare till 
en annan roll. 
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För planeringsrollen går rollens första aktivitet vidare till dess andra, och kvoten kan därmed 
inte bli bättre. 
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Då rollen flygmätare (FLM) har alla sina fem aktiviteter i följd, kan inte heller denna kvot bli 
bättre. 
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Då rollen annan flygmätare endast har en aktivitet tillskriven sig, blir kvoten trivial. 
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Kvoten för administrationen går enligt processkartan tre av de befintliga fyra aktiviteterna inte 
vidare till någon annan roll. 
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Parallellism 

 

Activity Parallelism Factor (APF) – då inga aktiviteter i processens huvudspår genomförs 
parallellt blir även denna kvot trivial. 
 

��� =
����� ����������� ���ö��� ����������

������ ����� �����������
=
0

14
= 0 

  



 

    

 38  

6 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. 

6.1 Förslag till processkarta för produkten flygmätning 

I figur 8 presenteras ett förslag på processkarta till orderprocessen för produkten flygmätning. 
I kartan inkluderas även förslag på olika mätpunkter i processen och över vad som kan mätas. 
I detta förslag innehåller processen totalt 14 aktiviteter och 5 beslutspunkter, vilket är en 
reducering av totalt antal aktiviteter med 3. Aktiviteterna ”Reprod, dist och arkivera 
protokoll” och ”Avsluta och återställa” slogs ihop då dessa ansågs innehålla liknande 
arbetsuppgifter: ”Reprod, dist och arkivera protokoll” innebär att originalprotokollet skannas 
in och arkiveras, för att sedan distribueras till kund och eventuella andra intressenter. 
Aktiviteten ”Avsluta och återställa” innebär att protokoll och följebrev arkiveras, samt att 
mätdata sparas på servern. I förslaget slås dessa ihop och bildar aktiviteten ”Distribution, 
arkivering & avslut”. Med samma argument slås aktiviteterna ”Uppföljning” och 
”Förbereda för påskrift och uppföljning” ihop och bildar aktiviteten ”Uppföljning”. 
Aktiviteten ”Genomföra uppföljning och godkänna protokoll” togs bort med motiveringen att 
protokollet redan godkänts vid ett tidigare tillfälle och i detta fall innebär dubbelarbete. 
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Figur 8: Processkarta med förslag på olika mätpunkter i processen 
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6.2 Processdesign 

Sett till den modell som beskrivs i kapitel 3.5 som Ponsignon et al. (2012) utvecklat, anser vi 
att orderprocessen för produkten flygmätning motsvarar strategin ”Fokus”. Detta med 
motiveringen att LFV har långvariga relationer med sina kunder samt en relativt låg 
kundvolym med hög variation av kundönskemål. Utöver detta har produkten även ett anpassat 
servicekoncept då produkten kan säljas dels enskild, men även i kombination med andra 
produkter. Resultaten av mätetalen för processdesign föreslagna av Balasubramanian och 
Gupta (2005) presenteras i tabell 5.  

 
Tabell 5: Resultat av mätetalen för processdesign 

Mätetal Resultat 
Branching Automation Factor, BAF 1 
Activity Automation Factor, AAF 0 
Transition Delay Risk Factor, TDRF 1 
Person Dependency Factor, PDF 1 
Role Integration Factor, RIF-chef 0 
Role Integration Factor, RIF-planering 0,5 
Role Integration Factor, RIF-FLM 0,8 
Role Integration Factor, RIF-Annan FLM 0 
Role Integration Factor, RIF-admin 0,75 
Activity Parallellism Factor, APF 0 
 

6.3 Mätetal för orderprocessen 

I detta kapitel presenteras och förklaras de mätetal som anses relevanta för orderprocessen för 
produkten flygmätning. Den data som beräkningar och visualiseringar är baserad på hämtades 
ur interna dokument över färdiga respektive pågående ordrar. Datan bestod av datum för 
genomförda flygmätningar respektive leveransdatum. På så sätt kunde faktiskt leveranstid 
beräknas.   

6.3.1 Ledtid 

Mätetalet Ledtid mäts inom denna studie som tiden mellan utförd flygmätning och genomförd 
leverans. Anledningen till detta var för att de olika leveransuppläggen var definierade från och 
med det datum som mätningen utfördes, det vill säga, 2-, 4-, eller 6 veckors utlovad leverans 
efter att mätningen utförts. Om ledtiden för hela processen mäts så innebär det även att mäta 
exempelvis aktiviteterna lång- och kortsiktig planering, vilket kan leda till stora variationer i 
ledtiden, beroende på när en order läggs in i respektive aktivitet, samt hur lång 
planeringshorisonten är. Ledtid som mätetal kan givetvis appliceras mellan valfria aktiviteter i 
processen, men har i exemplifieringen mätts mellan nämnda aktiviteter. I figur 9 presenteras 
hur en visualisering av uppmätta ledtider kan se ut. Grafen är baserad på data över ordrar med 
utlovad leveranstid på två veckor, från januari till maj 2016. Även här gäller att syftet är att 
visualisera hur uppmätt ledtid kan användas i utvärderingssyfte, t.ex. genom att se till stora 
variationer.  
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Figur 9: Visualisering av mätetalet Ledtid 
  
I tabell 6 presenteras medelvärdet över leveranser som utlovats med 2, 4, respektive 6 veckors 
leveranstid. Motsvarande visualisering av ledtiden för 4 och 6 veckors utlovad leverans finns i 
bilaga 2. 
 
Tabell 6: Medelvärde för utlovad leveranstid 

Utlovad leverans (dagar) Medelvärde (dagar) 
14 16,9 
28 23,5 
42 28,2 

 
Ledtiden kan även mätas på leveranser som ännu inte levererats och hur länge kunden har fått 
vänta. Resultatet visar att av de mätningar som utlovats två veckors leveranstid efter 
mätningen utförts så är 26 av dessa försenade medan tre ännu inte levererats men börjar 
närma sig utlovat leveransdatum. I figur 10 representeras dessa av de översta tre staplarna, 
medan de försenade leveranserna utgör de övriga 26. Det röda strecket motsvarar två veckors 
utlovad leverans.  
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Figur 10: Pågående/sena leveranser med 2 veckors utlovat leveransdatum 
 

6.3.2 Leveransprecision  

Detta mätetal mäter hur stor andel av leveranserna inom en vald tidsperiod som levererats till 
kund inom utlovad tid. I det uppmätta exemplet i figur 11 baseras värdena på genomförda 
leveranser av flygmätningar månadsvis mellan januari och april 2016. Observera att 
visualiseringen endast ämnar visa hur mätetalet kan användas i utvärderingssyfte för att se 
skillnader mellan tidsperioder. Värdena för leveransprecision beräknades som andel av 
levererade ordrar som leverats inom utlovad leveranstid i det interna dokumentet över ordrar. 
Som exempel på tolkningen av datan kan figur 12 betraktas. Där anger ”Respite” hur lång 
utlovad levaranstid är i veckor, medan ”Days since insp.” anger hur många dagar som 
passerat sedan mätningen genomfördes. I exemplet i figur 12 kan avläsas att den ena ordern 
var i tid med två dagars marginal, medan den andra ordern var försenad med fem dagar.  
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Figur 11: Visualisering av mätetalet Leveransprecision 
 
 

 
Figur 12: Utdrag över utförda ordrar 
 

6.3.3 Andel felfria transaktioner 

Detta mätetal ämnar mäta andelen ordrar som passerar beslutspunkter utan att omarbete 
behöver genomföras. Ett tydligt exempel på användning av detta mätetal är i beslutspunkten 
”Protokoll ok?”, där processen fortskrider vid ett ”ok”, och revideras vid ett ”icke ok”, se 
figur 8 i kapitel 6.1. Mätningen här anger alltså andelen entiteter, protokoll i det här fallet, 
som passerar vid första försöket. Den uppmätta andelen resulterar i en kvot mellan 0 – 100 %. 
Desto högre värde, desto bättre, då omarbete krävts i mindre omfattning, vilket givetvis 
påverkar ledtid och effektivitet positivt.  
 
Detta mätetal har inget uppmätt resultat då nödvändig data saknades och ingen möjlighet 
fanns att samla in data inom studiens tidsram. Författarna bad då representant på LFV att göra 
en uppskattning över hur de presterar i detta avseende. Representant på LFV uppskattar att ca 
95 % av antalet transaktioner för beslutspunkten ”Protkoll ok?” kunde utföras utan omarbete. 
Något som uppkom under diskussioner med LFV var att beslutspunkten ”Mätresultat ok?” 
inte var en relevant mätpunkt för mätetalet ”Antalet felfria transaktioner”. Anledningen till 
detta är att mätningen inte beror på mänskliga faktorer utan att det är yttre faktorer, till 
exempel väder, som påverkar huruvida mätresultaten är bra eller ej (Personlig kommunikation 
2 juni 2016). 
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7 ANALYS 
I detta kapitel analyseras de resultat som studien gett upphov till. 

7.1 Processkartläggning 

Givet att befintlig processkarta för produkten var direkt felaktig, får den framtagna, korrekta, 
processkartan anses som en förbättring. Ser man till fördelarna med en korrekt processkarta 
kan den till exempel hjälpa nya medarbetare att orientera sig i processen, eller vara behjälplig 
vid utvärdering av processen. Den kan även användas för att tydligt visualisera mätpunkter för 
olika KPIer i processen, för att underlätta förståelsen för dessa. Som kunde läsas i 
referensramen i kapitel 3, medför uppförandet av en processkartan inte någon automatisk 
effektivisering eller förbättring av arbetsprocessen, utan ger snarare tillgång till ett verktyg 
som kan användas vid effektivisering eller förbättring av arbetsprocessen eller dess ingående 
delar. 

7.2 Processdesign 

Resultaten av mätetalen för processdesign i kapitel 6.2 visar på några intressanta värden, som 
kan vara av nytta för verksamheten. Till skillnad från KPIerna som mäts kontinuerligt, räcker 
det att mätetalen för processdesignen mäts en första gång så länge strukturen av processen 
inte ändras. Först vid ändringar på processens struktur ändras förhållandena i mätetalen, och 
bör därför beräknas på nytt.  

• Branching Automation Factor, BAF, med ett värde av 1 indikerar alltså att alla 
beslutsaktiviteter i process kräver mänsklig åtgärd, vilket för mätetalet anses vara ett 
svagt resultat enligt artikelförfattarna Balasubramanin och Gupta (2005). Dock inses 
för just LFVs orderprocess att resultaten för mätetalet inte egentligen är så svagt som i 
teorin, eftersom verksamheten är av den natur att mänskliga beslut är nödvändiga, 
främst i kvalitets- och säkerhetssyfte. Skulle något beslut i framtiden kunna fattas utan 
mänsklig input, skulle fördelar i form av snabbare beslut med färre mänskliga misstag 
kunna åstadkommas. 

• Activity Automation Factor, AAF, med ett värde på 0, är på samma sätt som 
föregående resultat svagt, av anledningen att inga aktiviteter är automatiserade. På 
samma sätt som för BAF, medför dock verksamhetens karaktär att det är svårt att helt 
automatisera aktiviteterna i processen.  

• Transition Delay Risk Factor, TDRF, med ett värde av 1, visar på att kontrollen över 
processen vid alla övergångar går till en mänsklig mottagare. Enligt Balasubramanian 
och Gupta (2005) indikerar en hög kvot som i detta fall, en högre risk för 
fördröjningar. Detta mätetal korrelerar starkt med övriga automationsrelaterade 
mätetal, vilket medför att när väl någon automation införs i processen så ökar alla 
relaterade mätetal.  

• Person Dependency Factor, PDF, med värdet 1, antyder att alla aktiviteter i processen 
kräver mänsklig bedömning innan processen kan gå vidare. Att alltid vara beroende av 
det kan leda till fördröjningar i processen om rätt person inte är tillgänglig. Då detta 
mätetal också relaterar till automation är anledningarna till ett högt värde samma som 
för föregående mätetal. 

• Role Integration Factor, RIF, presenteras här för var och en av de fem olika rollerna 
som arbetar inom processen. 
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o RIF-chef, med värdet 0, visar på att rollen chef inte utför sina aktiviteter 
efterföljande varandra, vilket helt enkelt medför att processkontrollen går 
direkt vidare till en annan roll och ger lågt värde för detta mätetal. Nämnvärt är 
att rollen chef endast framträder två gånger under processen, och att dessa två 
gånger är utspridda i processen är för den sakens skull inget konstigt.  

o RIF-planering, med värdet 0,5 visar att planeringsfunktionen utför sina två 
aktiviteter efter varandra, vilket är positivt. Att värdet stannar vid 0,5 fast 
aktiviteterna är efterföljande är för att den andra och sista av rollens aktiviteter, 
ju givet måste gå vidare till en annan roll i processen vilket påverkar kvotens 
numeriska värde. 

o RIF-FLM, har värdet 0,8, vilket även det är maximalt i sammanhanget, då den 
sista av de fem aktiviteterna givet mynnar ut till en annan roll i processen. 
Flygmätaren utför alltså sina fem aktiviteter utan onödiga överlämningar i 
mellan, vilket kan anses påverka produktiviteten positivt.  

o RIF-Annan FLM, har värdet 0. Då den rollen bara förekommer en gång i 
processen kan värdet inte bli något annat och säger därmed inget. 

o RIF-admin, med värdet 0,75 har också det maximala värdet i sammanhanget 
där den sista av de fyra aktiviteterna givet går till annan roll. Precis som RIF-
FLM har administrationen således möjligheter att positivt påverka 
produktiviteten. 

• Activity Parallellism Factor, APF har värdet 0, helt enkelt eftersom inga aktiviteter i 
processen genomförs parallellt. Aktiviteterna i orderprocessen är till innehållet sådana 
att de i nuläget inte kan utföras annat än sekventiellt, vilket enligt mätetalets definition 
medför en längre ledtid än om de skulle kunnat utföras parallellt. Detta kan dock vara 
något att beakta i framtiden. 

7.3 Mätetal för orderprocessen 

I detta kapitel analyseras resultatet av de KPIer/mätetal som tagits fram, samt hur de kan 
användas. 
 

7.3.1 Ledtid 

Detta mätetal anser vi är det bästa för att få reda på hur lång tid processen tar och bör vara ett 
av de essentiella mätetalen som används när processen utvärderas. En kortare ledtid är positivt 
för alla aktörer i processen då det leder till att kunden får produkten levererad snabbare och 
LFV i sin tur kan fakturera kunden snabbare. Det leder även till att fler uppdrag kan 
accepteras och kan på lång sikt öka deras expansion och förvärva nya kunder. Det kan även 
vara relevant att mäta ledtid för de olika aktiviteterna i processen för att kunna identifiera var 
flaskhalsarna finns. Om en bättre överblick fås över hur lång ledtiden för produkten är så kan 
LFV med större sannolikhet estimera vad som är ett rimligt datum för kunden att få sin 
leverans. KPIn kan användas för uppföljning över utförda leveranser genom att exempelvis 
analysera leveranser som blivit försenade för att hitta en anledning till detta. I detta fall anser 
vi att det skulle vara intressant att analysera de två försenade leveranserna som skedde i slutet 
av januari 2016, samt slutet av februari 2016 för att få svar på varför. Dessa leveranser kan 
vara avvikelser från processen och är därför intressanta att undersöka. På motsvarande sätt är 
det även intressant att analysera de leveranser med betydligt kortare ledtid och få svar på hur 
de kunde levereras så omgående.  
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KPIn kan missbrukas om för stort fokus ligger på att saker ska göras snabbare vilket kan leda 
till avkall på kvalitet och säkerhet. Om personer som arbetar i processen är medvetna om att 
de blir uppmätta så kan de rapportera att en aktivitet går snabbare än den faktiskt gör, för att 
få sig själv att se bättre ut eller för att undvika negativa påföljder. Denna KPI anser studiens 
författare bör mätas för varje utförd order så att eventuella avvikelser eller förseningar snabbt 
kan analyseras, men även att ett medelvärde kan beräknas över längre tid, exempelvis över en 
månad. Detta för att kunna göra jämförelser mellan olika tidsperioder.   
 

Resultatet av de mätningar som utförts i studien visar att det råder stor skillnad mellan den 
snabbaste, respektive den långsammaste leveransen. Visualiseringen av de utförda 
leveranserna visar detta och kan leda till att ytterligare åtgärder kan tas för att minska den 
variation som finns. Resultatet visar att medelvärdet för leveranser med 2 veckors utlovat 
leveransdatum ligger över den leveranstid som utlovats, vilket visar att det finns utrymme för 
att antingen arbeta med att påskynda leveranserna eller att utlova ett datum längre fram i 
tiden. För ordrar med 4 respektive 6 veckors utlovad leveranstid är motsvarande medelvärde 
däremot under det utlovade, vilket kan tolkas som att detta leveransupplägg fungerar bättre. 
Problemet med förseningar kan således härledas till ordrar med 2 veckors utlovad leveranstid. 
Detta sätt att mäta ledtiden visar endast historik över leveranser som redan skett, varför det 
även är bra att komplettera med den graf som visar pågående/sena leveranser. Detta kan 
hjälpa beslutsfattare att välja vilka ordrar som bör prioriteras. 

 

7.3.2 Leveransprecision 

Detta mätetal relaterar i stor grad till kundnöjdhet och de åtaganden som LFV har mot 
slutkunden. Att leverera produkten utlovad produkt/tjänst inom utlovad tid är en av 
grundpelarna inom logistik och för att uppnå hög kundnöjdhet är det fördelaktigt med en hög 
leveransprecision. Författarna anser att resultatet av KPIn borde kunna användas för att locka 
nya kunder, under förutsättning att leveransprecisionen håller en tillräckligt hög nivå. 
För bättre effekt av mätetalet Leveransprecision bör den tolkas i ett sammanhang. Att mäta 
under för korta eller för få tidsintervall kan ge missvisande värden på grund av naturliga 
variationer. Exempelvis kan det vara mer rättvisande att mäta månadsvis jämfört med 
veckovis, helt enkelt för att man då har tillgång till fler mätdata och därför kan få ett mer 
rättvist utfall av mätetalet. Mäter man exempelvis månadsvis under flera månader kan 
eventuella trender och säsongsvariationer utläsas ur resultatet. Precis som KPIn Ledtid 
fungerar Leveransprecision som en indikator för alltför avvikande värden. På samma sätt kan 
även en serie av uppmätta värden över tid sättas i lämpligt sammanhang, som exempelvis i 
jämförelse med andra interna avdelningars uppmätta värden eller med uppsatta mål och 
riktvärden. Nackdelen med att mäta Leveransprecision är att mätvärdet är reaktivt, alltså 
uppvisar ett värde först efter att mätperioden är avslutad. Mätresultatet visar inte heller hur 
mycket leveranserna är försenade, bara hur stor andel som är det. Ett alternativt 
förhållningssätt till KPIn är att godta de minsta förseningarna, t.ex. förseningar på en till två 
dagar, då så små förseningar kanske ändå saknar betydelse i praktiken. Eventuella 
missbruksmöjligheter med mätetalet Leveransprecision skulle kunna ligga i att kunden 
övertalas att acceptera ett senare leveransdatum för en order som håller på att bli försenad, 
vilket då skulle leda till att det uppdaterade leveransdatumet skulle uppfyllas och mätetalet 
därmed förbättras. 
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7.3.3 Andel felfria transaktioner 

Andel felfria transaktioner är en mer intern KPI som på processnivå mäter hur effektivt 
processflödet är och i hur stor omfattning omarbete krävs vid uppmätt mätpunkt i processen. 
Mätetalet kan användas för att identifiera eventuella aktiviteter eller beslutspunkter i 
processen som kräver orimligt mycket omarbete. Att få en indikation på en ineffektiv aktivitet 
kan initiera utredningar till varför denna aktivitet krånglar och förhoppningsvis leda till att en 
lösning för problemet hittas. Ser man till mätpunkten ”Protokoll ok?” så angav LFV att cirka 
95 % av protokollen som passerade gjorde det felfritt. Har man en historisk kvot för varje 
mätpunkt är det lätt att upptäcka om någon mätpunkt plötsligt tappar i effektivitet, varvid en 
undersökning kan genomföras på anledningar till detta. Ser man till möjligheter för KPIn att 
missbrukas, kan ett möjligt scenario bestå av att kollegor som kontrollerar varandra kan vara 
ovilliga att påtala eventuella fel som upptäcks, och istället åtgärda dem själva. För att få 
önskad effekt för detta mätetal bör mätning ske varje gång en förutbestämd mätpunkt passeras 
i processen, med resultatet att kontrollpunkten passeras utan anmärkning eller att omarbete 
krävs. 
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8 DISKUSSION 
I detta kapitel kommer studiens resultat att diskuteras, samt hur dessa relaterar till studiens 
syfte och frågeställningar. 

8.1 Studiens resultat 

Denna studie har till största del fokuserat på att ta fram ett sätt för hur LFV kan mäta och följa 
upp orderprocessen för produkten flygmätning. Det lades därför större vikt vid att ta fram 
mätetal som är relevanta istället för att analysera de faktiska uppmätta värdena. För mätetalen 
Ledtid och Leveransprecision har vi använt data som redan finns tillgänglig inom 
organisationen. Den enda åtgärden som krävs är att LFV utser någon som ansvarar för att, 
mäta, sätta upp mål och följa upp resultaten av dessa mätetal. Därför bedöms möjligheterna 
till att kunna använda dessa som goda. För mätetalet Antalet felfria transaktioner krävs att 
LFV bestämmer vilka delar i processen som ska mätas, samt att data samlas in. På samma sätt 
krävs även att någon ansvarar för detta och att tydliga mål sätts upp för mätetalet. Ett sätt att 
utveckla mätetalen ytterligare är att samla in data över anledningar till försenade leveranser 
eller omarbete i processen. Detta gör att felen kan kategoriseras och man kan lättare hitta 
rotorsaken till varför de uppstår. Mätetalet Ledtid skulle även kunna användas för att mäta 
andra delar i processen. Exempelvis kan ledtiden mellan andra aktiviteter mätas, eller så kan 
ledtiden för alla olika ordrar mätas gemensamt, istället för att göra separata mätningar för 2-, 
4-, respektive 6 veckors utlovad leverans. Detta skulle resultera i en generell ledtid för alla 
ordrar och ge en överblick för hur lång tid en order tar i snitt.  
 
De mätetal som relaterar till processens design och utformning kan användas för att utvärdera 
hur processen är uppbyggd och bedöms även kunna användas för andra processer inom 
organisationen. I detta fall anses automation av en eller flera aktiviteter kunna ha störst 
påverkan över hur processen presterar. Ytterligare åtgärder som kan påverka processens 
prestation är att utföra aktiviteter parallellt. Detta är något som LFV kan undersöka 
möjligheten för i denna, och även i andra processer. Studiens författare har dock inte 
identifierat några aktiviteter i denna process som skulle kunna utföras parallellt. Vidare anser 
vi att behörigheten att skriva på originalprotokollet borde kunna ges till någon annan som 
arbetat i processen istället för att potentiellt behöva vänta på att en ansvarig chef finns 
tillgänglig.  
 
Att introducera dessa mätetal kommer sannolikt att leda till att resurser behöver läggas på att 
samla in, tolka och analysera data. LFV behöver då undersöka huruvida detta är något som 
tillför värde till organisationen. Författarna till denna studie anser dock att varje organisation 
kan dra nytta av att mäta och följa upp sina arbetsprocesser. Studiens resultat kan leda till att 
LFV får en mer strukturerad överblick av sina arbetsprocesser, vilket i sin tur kan bidra till att 
nå verksamhetens långsiktiga mål som specificeras i Position 2019. 
 

8.2 Miljö och etik 

Sett ur en etisk synvinkel kan ett introducerande av mätetal/KPIer anses negativt av de 
anställda inom organisationen eftersom de kan känna sig övervakade och kontrollerade av 
chefer och högre anställda. Det är därför viktigt att resultaten av mätningarna inte kopplas till 
enskilda personer utan att de istället utvärderar prestationen hos en grupp eller avdelning. Det 
är även viktigt att alla som arbetar med prestationsmätningar förstår anledningen till detta och 
vilka positiva effekter som kan uppnås. Detta för att förhindra att mätetalen missbrukas 
genom att exempelvis rapportera in data som är felaktig för att få sin grupp/avdelning att se 
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bättre ut. Inom studien valdes, av etiska skäl, att inte namnge de personer som blivit 
intervjuade. De resultat som presenteras i studien har även godkänts av representant på LFV 
och anses därför inte utgöra någon risk för deras räkning. 

Ur miljösynpunkt utgör produkten en negativ påverkan på miljön i form av utsläpp av 
växthusgaser som orsakas av flygplanen som utför flygmätningen. Dock tror författarna att 
även flygplan inom den närmaste framtiden kommer att drivas av fossila bränslen och att 
utsläpp kommer att utgöra en negativ effekt i framtiden. En möjlig förbättring skulle kunna 
vara att utföra flygmätningen med hjälp av förarlösa drönare, som då teoretiskt sätt skulle 
minska utsläppen, men det är inget som studien tagit i beaktande. En förbättring som kan 
minska den negativa miljöeffekten skulle vara att digitalisera dokumenthanterandet i 
processen, för att förhindra onödiga utskrifter och användandet av papper som material. 
Indirekt så skulle en förbättrad arbetsprocess kunna frigöra mer resurser till att exempelvis 
effektivisera flygrutterna för att minimera de negativa effekterna av utsläppen som orsakas. 
Flygmätningen kan även indirekt påverka framtida flygrelaterade aktiviteter kring flygplatsen 
i form av förbättrade flygvägar eller inflygningsprocedurer för flygplan, vilket kan reducera 
negativ miljöpåverkan och effektivisera flygtrafiken. 

8.3 Måluppfyllelse 

Detta kapitel avser att diskutera huruvida studien har uppfyllt syftet och att frågeställningarna 
har besvarats 

• Syftet är att kartlägga och ta fram relevanta nyckeltal (KPIer) för orderprocessen för 
produkten flygmätning, för att möjliggöra uppföljning och utvärdering av processen.  

 

För att uppfylla studiens syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

• Hur ser orderprocessen ut, från mottagande av order till fakturering? 

En korrigerad processkarta för orderprocessen för produkten flygmätning är 
framtagen och presenteras i kapitel 4.3.1.  

• Vilka KPIer är relevanta för att mäta och följa upp orderprocessen? 

Studien har resulterat i tre relevanta KPIer för orderprocessen. Dessa är Ledtid, 
Leveransprecision samt Andel felfria transaktioner 

• Hur kan de olika KPIerna användas för att mäta och följa upp orderprocessen? 

KPIerna kan användas enligt de förslag som ges i kapitel 7.3 

 

I och med att alla frågeställningar har besvarats anses studiens syfte ha uppnåtts. 

8.4 Reliabilitet och validitet 

Många av de artiklar och den litteratur som använts i studien har relaterat till Supply Chain 
Management och flöden av fysiska produkter. Även om orderprocessen för flygmätning inte 
handlar om en fysisk produkt anser vi ändå att de tankesätt och idéer som hittats i den 
studerade litteraturen kan användas även för denna orderprocess. De mätetal som studien 
resulterat i anses ha hög reliabilitet, då de är omnämnda i flertalet av de studerade artiklarna 
och på så sätt får antas som relevanta för studien. Dock kan de förenklingar som gjorts i denna 
studie ge en missvisande bild av hur processen fungerar i verkligheten. Författarna till studien 
hade inte möjlighet att själva sitta och arbeta med processen, och har exempelvis inte följt en 
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order från mottagande av beställning till leverans, vilket hade kunnat öka studiens 
trovärdighet. Insamlingen av data har till största del skett genom intervjuer med anställda som 
arbetar inom processen, samt genom att studera interna dokument och historiska data över 
ordrar. Då intervjuerna var av öppen och ostrukturerad karaktär kan det vara svårt att få 
liknande resultat om samma studie skulle utföras på nytt, vilket kan anses ha negativ effekt på 
studiens reliabilitet. Den historiska data som använts i studien är sekundär och tillhandahölls 
av LFV, därför kan studiens författare inte med säkerhet säga att datan är korrekt, men vi har 
utgått från att den är det. Författarna anser att studiens validitet är god då LFV har bekräftat 
att de resultat som studien gett upphov till är relevanta för dem och att de uppmätta värdena är 
rimliga. 
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9 SLUTSATS/REKOMMENDATIONER 
Avslutningsvis presenteras här de slutsatser och rekommendationer studien har resulterat i. 
 
Först och främst anser studiens författare att det viktigaste är att kontinuerligt arbeta för att 
förbättra sina arbetsprocesser. Detta kan exempelvis göras genom att ha möten med jämna 
mellanrum, där förbättringsförslag tas upp och diskuteras. I det processbaserade arbetssättet är 
det av central betydelse att de ingående aktiviteterna faktiskt adderar värde i någon mån. En 
viktig åtgärd då blir att analysera om någon eller några aktiviteter inom processen är av icke-
värdeskapande karaktär och om så är fallet, eliminera dessa från processen. Vi anser även att 
en viktig del är att följa upp avvikelser i processen och att fastställa vad som karakteriserar en 
avvikelse och bestämma vilka åtgärder som ska tas när dessa uppstår, samt vem som är 
ansvarig. För de olika mätetalen föreslår vi att LFV sätter upp lämpliga mål och utser 
ansvariga till att utföra mätningarna. Exempelvis kan målet för mätetalet Leveransprecision 
sättas till en viss procent. För att vidare få svar på hur organisationen presterar kan så kallad 
”benchmarking” utföras, vilket innebär att jämföra sig med konkurrenter eller liknande 
organisationer. Detta är dock något som är utanför studiens ramar, men kan vara ett område 
för framtida studier. Vi rekommenderar även att sätta upp lämpliga tidsintervall för när hur 
ofta mätningarna ska utföras, samt hur utvärdering och uppföljning ska gå till för de olika 
mätetalen. Något som LFV kan utföra med hjälp av det som framkommit i denna studie är att 
uppdatera deras nuvarande processkarta för produkten flygmätning, med hjälp av den 
processkarta som visas i kapitel 4.3.1. Vi rekommenderar även att undersöka om det förslag 
som presenteras i kapitel 6.1 är applicerbart för processen. Då stora delar av främst 
överföringar inom verksamheten fortfarande sköts analogt är ett förslag helt enkelt att arbeta 
med att digitalisera dessa överföringar och andra moment som i dagsläget behandlas manuellt. 
Digitalisering av överföringar minskar väntetider och därmed ledtider i processen, och bidrar 
allmänt till effektivisering av arbetet. Slutligen rekommenderar vi LFV att undersöka om 
denna rapport kan vara till användning för andra arbetsprocesser inom verksamheten, då 
många av de mätetal som tagits fram även kan appliceras på andra processer.  
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BILAGOR 
Bilaga 1: Ursprunglig processkarta för produkten flygmätning 
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Bilaga 2: Visualisering över mätetalet Ledtid för 4, respektive 6 veckors utlovad leverans 

 
 
 

 
 
 
 
Bilaga 3, det totala antalet KPIer som hittades i den studerade litteraturen: 
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