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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsens problemområde, en 

problemdiskussion förs och följs av uppsatsens syfte samt en beskrivning av de 

avgränsningar som används. Slutligen uppmärksammas läsaren på uppsatsens 

disposition.  

1.1 Bakgrund 

Som framgått av forskning inom området företagsekonomi har interorganisatoriska 

samarbetsrelationer blivit allt vanligare.1  Genom att samarbeta kan företag uppnå 

ökad effektivitet medelst stordrift och delning av utvecklingskostnader samt ökad 

snabbhet med avseende på anpassning till förkortade produktlivscykler. Vidare kan, 

tack vare den minskade kapitalbindning som outsourcing kan medföra, ökad 

flexibilitet uppnås, samt även ökat inflytande på institutionell nivå.2  

 

För att företag ska kunna uppnå konkurrensmässiga fördelar förespråkar författare 

inom företagsstrategiområdet att de verksamheter som inte utgör företagets 

kärnkompetenser läggs ut på underleverantörer. 3  Om de komponenter eller den 

service vars tillverkning eller tillhandahållande lagts ut på underleverantörer 

fortfarande är mer eller mindre avgörande för företagets verksamhet, uppstår ett 

behov av närmare samarbete med leverantören.4 Enligt Ford et al har tre trender 

kunnat skönjas med avseende på kund–leverantörsrelationer: företag har i ökad 

utsträckning börjat specialisera sig genom att lägga ut vissa aktiviteter på 

underleverantörer, företag har börjat minska antalet leverantörer de använder sig av, 

                                                 
1 Ring & Van de Ven, 1994, Barringer, & Harrison, 2000 i Mol, 2001, Lehtinen, 1996, Gulati, 1998 och Ford, 1998 
2 Bengtsson et al, 1998 
3 Prahalad & Hamel, 1994 och Venkatesan, 1992 
4 Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000  
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och de har börjat utveckla sina relationer med leverantörer mot olika typer av 

samarbeten.5  

 

Med den ökade betydelsen av interorganisatoriska samarbetsrelationer i form av 

exempelvis kund–leverantörsrelationer, följer även behovet av lämpliga processer och 

system för att styra och kontrollera desamma.6 I en artikel om kostnadskontrollens roll 

i nätverksrelationer uttrycker Kulmala et al detta argument: ”As companies focus on 

their core activities and outsource the rest, their success increasingly depends on 

their ability to control what happens in the value chain outside their own 

boundaries.”7 I många fall blir ekonomistyrning en viktig del i dessa styrsystem.8 

Enligt ett situationsberoende synsätt på ekonomistyrning finns det inget styrsystem 

som är universellt och applicerbart på alla organisationer under alla förhållanden.9  

 

Ekonomistyrning, eller ”magangement control” kan enligt Anthony definieras som 

”the process by which managers influence other members of the organization to 

implement the organization’s strategies”10 . Syftet med ekonomistyrning är alltså, 

enligt denna definition, att implementera strategi. Enligt Anthony & Govindarajan 

består ekonomistyrning av ett flertal aktiviteter: planering, koordinering av aktiviteter 

och av olika delar av organisationen, kommunikation av information, utvärdering av 

information, utarbetning av handlingsplaner samt av att influera individer i 

organisationen att eventuellt ändra sitt beteende. 11  Lowes något längre och mer 

omfattande definition av ekonomistyrningssystem inkluderar i större utsträckning de 

aktiviteter som styrning anses bestå av: ”a system of organisational information 
                                                 
5 Ford et al, 1998 
6 Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000  
7 Kulmala et al, 2002, s 38 
8 ibid 
9 Otley, 1980 i Berry et al, 1998, s 305 
10 Anthony & Govindarajan, 2001, s. 6 
11 ibid 



INLEDNING 
 

 3

seeking and gathering, accountability and feedback designed to ensure that the 

enterprise adapts to changes in its substantive environment and that the work 

behavior of its employees is measured by reference to a set of operational sub-goals 

(which conform with overall objectives) so that the discrepancy between the two can 

be reconciled and corrected for.”12 Macintosh & Daft uttrycker att [ekonomi]styrning 

vanligen är en cykel i tre steg: målformulering, prestationsmätning och återkoppling 

för korrigering.13  

 

Enligt ovanstående resonemang är prestationsmätning en viktig del i företagets 

ekonomistyrning. Med hjälp av prestationsmätning kan företagets faktiska prestation 

registreras och jämföras med den prestation som var önskad eller planerad.14 Om 

mätningen visar avvikelser mellan verkligt och planerat mätresultat, kan analys av 

dessa avvikelser bidra till förståelse för var i organisationen, och eventuellt varför, det 

inte gått som planerat.15 Prestationsmätning handlar således också om att fastställa 

standarder för jämförelse och att handla på så sätt att dessa standarder uppnås.16  

1.2 Problemdiskussion  

Hopwood beskriver hur ekonomistyrning och dess element i form av till exempel 

planering och prestationsutvärdering lätt ses som vertikala processer med riktningen 

antingen ned-upp eller upp-ned i en organisations hierarki. I och med att graden av 

interorganisatoriska samarbeten ökar, argumenterar han emellertid att det finns 

anledning att applicera ekonomistyrning och redovisning horisontellt. Även om 

uppmärksamheten från början fästs vid integrering och ”strömlinjeformning” av 

teknologi och produktion i samarbetsrelationer, har även medvetenheten ökat om 
                                                 
12 Lowe, 1971 i Berry et al, 1998, s 67 
13 Macintosh & Daft, 1987 i Berry et al, 1998 
14 Emmanuel, Otley & Merchant, 1990 
15 Anthony & Govindarajan, 2001 
16 Emmanuel, Otley & Merchant, 1990 
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behovet av utbyte och (till och med) integrering av redovisningsinformation. 

Hopwood konstaterar att styrningsprocesser i verkligheten ganska ofta överskrider de 

juridiska organisationsgränserna men att akademisk forskning på området fortfarande 

till stor del koncentrerar sig på traditionella vertikala hierarkier.17 

 

Seal et al betonar också vikten av att ekonomistyrning i ökad utsträckning beaktar 

värdekedjor som börjar och slutar utanför företaget i stället för att enbart fokusera på 

interna flöden och processer. De menar att traditionell ekonomistyrning i för liten 

utsträckning tar hänsyn till de länkar företaget har med leverantörer och kunder.18 

Vidare konstaterar de, efter en serie fallstudier om frågställningar angående 

interorganisatoriska leverantörskedjor, att tankegångar och principer angående 

ekonomistyrning ”har en konstitutionell roll att spela i upprättandet och styrningen 

av tillitsfulla och samarbetsmässiga affärsrelationer”19 samt att det finns intresse av 

ytterligare studier av ekonomistyrning inom långsiktiga utbytesrelationer mellan två 

parter.20  

 

Som nämnts tidigare, är prestationsmätning en viktig del av ett företags 

ekonomistyrning. Mycket har författats inom ekonomistyrningsområdet 

prestationsmätning, inte minst under det senaste årtiondet då traditionell, finansiellt 

inriktad prestationsmätning kritiserats och förslag har utarbetats på modeller som 

integrerar finansiella och icke-finansiella mått. I takt med att interorganisatoriska 

samarbetsrelationer blivit allt vanligare öppnar sig ett nytt utrymme för 

prestationsmätning som styrningsverktyg. För att ett företag ska kunna bedöma 

effektiviteten i sina leverantörsrelationer, och vidta nödvändiga åtgärder för 

                                                 
17 Hopwood, 1996 
18 Berry & Ahmed, 1997 
19 (fritt översatt) Cullen et al, 1999, s. 32 
20 Seal et al, 1999 
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förbättringar, krävs enligt Brewer & Speh att företaget definierar, mäter och 

utvärderar variabler som är kritiska för leverantörsrelationens måluppfyllelse.21  

 

Att prestationsmätning i kund-leverantörssituationer är viktigt visar även mer icke-

akademiska studier. I en survey-undersökning genomförd av den amerikanska 

tidskriften Purchasing och publicerad i Januari 1999, framkommer att större delen av 

de företag som deltog i undersökningen säger sig ha fått en bättre prestation från sina 

leverantörer efter det att man började kartlägga och mäta prestationen i 

leverantörsrelationen. Många av de tillfrågade företagen tyckte även att denna 

förbättring rättfärdigade implementeringen av ett system för prestationsmätning, trots 

de extra kostnader detta medförde. Enligt artikeln har även en del utav de företag som 

deltog i undersökningen infört organisationsfunktioner specialiserade på 

leverantörsutveckling.22 Under förarbetet till denna uppsats har även framkommit att 

stora företag, till exempel svenska SAAB Aerospace och brittiska BAE Systems har 

utarbetat särskilda program för utvärdering av kund – leverantörsrelationen, där både 

kund och leverantör är aktiva.23  

 

Vid studier av de senaste årens artiklar och forskning inom området förefaller det som 

om teoretiska diskussioner om ekonomistyrningsinformationens och därmed 

prestationsmätningens natur, typ och roll i interorganisatoriska samarbetsrelationer 

blivit vanligare. Enligt Seal et al är emellertid den empiriska forskningen inom 

området fortfarande begränsad.24  

 

                                                 
21 Brewer & Speh, 2000, Harland, 1996 
22 Porter, 1999 
23 Gunnar Besson, leverantörsutvecklingsansvarig, SAAB Aerospace och Phil Humphreys, Procurement Director, 
Gripen International 
24 Seal et al, 1999 
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Till följd av diskussionen i detta avsnitt kan ett antal frågor ställas. Hur kan eller bör 

prestationsmätningssystem i kund-leverantörsrelationer utformas? Vad syftar 

prestationsmätning i sådana relationer till? Hur används den information som 

prestationsmätningen ger? Går allmänna principer för prestationsmätning, som 

traditionellt avsett intern prestationsmätning, att applicera på mätning av en extern 

part?  

 

För att dessa frågeställningar ska kunna diskuteras används ett empiriskt exempel. 

Detta exempel utgörs av en studie av tre relationer inom tillverkningsindustrin, mellan 

ett kundföretag och tre av dess leverantörer.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur prestationsmätning i 

interorganisatoriska tvåpartsrelationer bör utformas för att vara effektiv. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsens empiriska exempel av en interorganisatorisk tvåpartsrelation utgörs som 

nämnts av en kund-leverantörsrelation. I uppsatsen kommer kundens mätning av 

leverantörerna att analyseras. Vad resultatet av prestationsmätningen leder till 

kommer emellertid att diskuteras ur både kundens och leverantörens perspektiv. 

 

Med effektiv menas i uppsatsens fall om mätningen leder till det som åsyftas med 

mätningen. 



INLEDNING 
 

 7

1.5 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 diskuteras kunskap, vetenskap, den empiriska studiens ansats samt 

uppsatsens trovärdighet. Vidare beskrivs det praktiska tillvägagångssättet vid arbetet 

med studien och uppsatsen samt den kritik som kan riktas mot vald metod. 

 

I kapitel 3 presenteras ämnesområdet interorganisatoriska relationer vilket utgör den 

första delen i den teoretiska plattform på vilken uppsatsen vilar. 

 

I kapitel 4 beskrivs teorier om prestationsmätning vilka utgör den andra delen av den 

teoretiska plattformen. 

 

I kapitel 5 presenteras resultaten av den empiriska studien. 

 

I kapitel 6 förs en diskussion kring det studerade problemområdet med hjälp av den 

teoretiska plattformen och det empiriska exemplet. 

 

Kapitel 7 innehåller de reflektioner och slutkommentarer uppsatsen gett upphov till. 
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2 METOD 

I detta kapitel presenteras den metod och det tillvägagångssätt som använts vid 

uppsatsens genomförande. Inledningsvis diskuteras kunskap, vetenskap och  

skillnaden mellan de två. Därefter följer en redogörelse för och diskussion av 

ansatsen hos den studie vilken utgör ett empiriskt exempel i uppsatsen. Här diskuteras 

även studiens samt uppsatsens trovärdighet, generaliserbarhet samt objektivitet. 

Därpå beskrivs det praktiska tillvägagångssättet vid studien. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt vilket behandlar kompletterande kritik av uppsatsens metod.  

2.1 Kunskap, vetenskap och metod 

Syftet med att skriva en magisteruppsats är att på något sätt bidra till kunskapen inom 

ett område. Skapa kunskap kan man, enligt Arbnor & Bjerke, först göra då man gör 

medvetna antaganden om verkligheten och då man förstår vad kunskap är och hur den 

skapas.25 För att forskning ska kunna bidra till vetenskaplig kunskap måste den även 

vara inriktad på att ge teoretiska bidrag samt vara genomförd med vetenskapliga 

metoder.26 

 

Metoder kan i stora drag sägas utgöra vägledning för kunskapsalstrande. För att en 

metod ska vara effektiv måste den dock stämma överens med det aktuella problemet 

samt de grundläggande föreställningar som forskaren eller utredaren präglas av. De 

metoder som används måste också vara konsekventa, det vill säga vara 

överensstämmande med varandra.27 

 

                                                 
25 Arbnor & Bjerke, 1994 
26 Lundahl & Skärvad, 1999 
27 Arbnor & Bjerke, 1994 
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För att något ska kunna sägas vara genomfört på ett vetenskapligt korrekt sätt måste 

de fakta som studien grundar sig på vara insamlade efter vetenskapligt accepterade 

normer och krav. Då det dock kan vara svårt att finna universella normer för vad som 

är accepterat, bör en forskare sträva efter att noggrant redovisa hur ett visst resultat 

har uppnåtts.28  

 

För att en studie slutligen ska kunna sägas vara vetenskaplig bör avsikten med studien 

vara att utveckla, verifiera eller falsifiera teori.29  

 

Med den här uppsatsen önskar författarna bidra till den vetenskapliga kunskapen inom 

ämnesområdet företagsekonomi. Därför redogörs i det följande för de val som 

genomförandet av uppsatsen grundas på samt den metod som använts vid 

undersökning, vilka alltså ligger till grund för den kunskap som uppsatsen 

förhoppningsvis kan bidra med. 

2.2 Undersökningens ansats 

Forskning kan ske med hjälp av olika tekniker och informationsinsamlingsmetoder. 

Vilken teknik eller metod som väljs för att genomföra forskningen bestäms av vad 

forskaren eftersträvar men även vilka praktiska begränsningar som kan finnas.  Vidare 

är forskningsmetoden beroende av naturen hos det som utgör forskningsobjekt, antal 

enheter i forskningsobjektet, samt egenskaper hos det som forskaren undersöker. 

Beroende på hur dessa faktorer ter sig blir olika typer av forsknings- samt 

informationsinsamlingsmetoder lämpliga.30 

 

                                                 
28 Arbnor & Bjerke, 1994 
29Lundahl & Skärvad, 1999, Patel & Davidsson, 1994 och Arbnor & Bjerke, 1994 
30 Halvorsen, 1992 
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Då uppsatsen, vilket redogjorts för i uppsatsens inledande kapitel, syftar till att 

analysera prestationsmätning i kund–leverantörsrelationer med hjälp av ett empiriskt 

exempel, diskuteras här ansatsen i den studie som utgör detta exempel. Studien är 

genomförd med en fallstudieliknande metod, vilken, samt även varför denna är vald, 

beskrivs i nästkommande avsnitt. 

2.2.1 Fallstudier 

Enligt tidigare definition bör den metod som används för att alstra vetenskaplig 

kunskap vara överensstämmande med den problemställning som undersökaren 

formulerat. Enligt Yin är undersökningar av typen ”case studies”, eller fallstudier, ett 

sätt att bedriva forskning inom sociala system. Yin definierar en fallstudie som: ”…an 

empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life 

context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not 

clearly evident”31. Eisenhardts definition av en fallstudie är liknande då hon menar att 

en fallstudie är en undersökningsmetodik vilken “...focuses on understanding the 

dynamics present within single settings”32. Den här uppsatsen ämnar, som tidigare 

nämnts, bidra till kunskapen inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet 

företagsekonomi, närmare bestämt området prestationsmätning och dess funktion i 

relationen mellan transaktionsparter. Då prestationsmätning är ett fenomen som kan 

utföras mellan eller av (olika) parter, och uppsatsens empiriska del till viss del består 

av en beskrivning av relationerna mellan sådana parter, bör en fallstudieliknande 

undersökning vara lämplig. Relationer mellan parter, i det här fallet mellan ett 

kundföretag och tre av dess leverantörer, bör i högsta grad kunna sägas utgöra vad 

Yin kallar ett ”socialt system” eller det som Eisenhardt refererar till som en dynamisk 

situation. 

                                                 
31 Yin, 1994, s. 13 
32 Eisenhardt, 1989, s. 534 
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Det resonemang som förs ovan syftar till att förklara varför den studie som ingår i 

uppsatsen kan sägas ha en fallstudieliknande ansats. Varför inte ett annat angreppssätt 

för studien valdes, behandlas i avsnitt 2.8 Kritik av metod.  

 

Keating diskuterar hur fallstudier kan bidra till utveckling av teori. I processen för 

utvecklandet av teori kan tre stadier urskiljas: upptäckandet av ny teori, förfining eller 

förbättring av redan existerande teori samt falsifiering av teori. Syftet med en 

fallstudie som eftersträvar att förfina eller förbättra teori är att fastställa rimligheten 

hos en viss teori. Detta kan åstadkommas genom försök att etablera en teoris 

”livskraftighet” eller genom försök att utveckla teorin till en form som går att pröva. 

Om fallstudier som syftar till att förfina teori jämförs med fallstudier som eftersträvar 

upptäckandet av ny teori, kan skillnaden sägas vara att den förra har en avgjort mer 

teoretisk utgångspunkt och även ett klarare mål med forskningen. Inom de fallstudier 

som syftar till att förfina eller förbättra teori kan det vidare sägas finnas två olika 

typer av fallstudier, de som syftar till att illustrera teori och de som syftar till att 

ytterligare specificera teori. Enligt Spicer 33  ska fallstudier som är illustrerande 

resultera i bevis som kan utgöra stöd för en specifik teori, det vill säga de ska 

undersöka en teoris ”livskraftighet”. Teoriillustrerande fallstudier kan pendla mellan 

att ha som mål att demonstrera rimligheten i ett teoretiskt perspektiv och att applicera 

detta perspektiv för att få en förklaring till ett specifikt fall. En fallstudie vilken kan 

benämnas teorispecificerande utgår från ett teoretiskt perspektiv och försöker sedan 

förfina och operationalisera teorin genom empiriska studier, medan den 

teoriillustrerande fallstudien försöker etablera ett bredare teoretiskt perspektiv. 34 

 

                                                 
33 Spicer, 1990 i Keating, 1995 
34 Keating, 1995 
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Den fallstudieliknande undersökning som i den här uppsatsen utgör empiriskt 

exempel kan, om den typologi som diskuterat ovan används, närmast sägas likna det 

som benämns en illustrerande fallstudie. Syftet med undersökningen och uppsatsen är 

inte att upptäcka ny teori och inte heller att falsifiera teori utan författarna eftersträvar 

snarare att genom sin studie förbättra eller förfina redan existerande teori genom att 

med ett empiriskt exempel undersöka teorins faktiska rimlighet och på så sätt 

ytterligare verifiera denna. 

2.2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Enligt Yin är fallstudien en mångsidig och omfattande metod. En fallstudieansats är 

därför inte att direkt likställa med kvalitativ metod eller forskning, utan kan ha inslag 

av både kvalitativ och kvantitativ metod.35Den fallstudieliknande undersökning som 

utgör empiriskt exempel i den här uppsatsen är dock genomförd medelst kvalitativ 

metod.  

 

Enligt Merriam är det vid en kvalitativ fallstudie den som genomför undersökningen 

som utgör det huvudsakliga instrumentet för insamling och analys av information. 

Merriam menar att det innebär att forskaren på så sätt maximerar sina möjligheter till 

tillgång på och skapande av information. Samtidigt begränsas forskaren av detta då 

det medför en risk för subjektiva bedömningar och för eventuella fel till följd av ”den 

mänskliga faktorn”.36 Vidare skiljer sig, enligt Merriam, analysen i kvalitativ från den 

i kvantitativ metod. Merriam menar att ett kvalitativt tillvägagångssätt utvecklas efter 

hand då insamlandet av information och analys av densamma kan sägas vara en 

dynamisk process. Forskaren fokuserar på vissa delar av informationen beroende på 

                                                 
35 Yin, 1994 och Eisenhardt, 1989 
36 Merriam, 1994 
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hans eller hennes idéer och arbetshypoteser, och antaganden revideras eller verifieras 

efterhand.37  

2.3 Förhållandet teori – empiri 

Precis som Merriam menar Eisenhardt att det för forskning som baserar utveckling av 

teori på fallstudier, är utmärkande med en process där insamlande av information och 

analys är samtidig. Enligt Eisenhardt innebär det här tillvägagångssättet att forskaren 

får ett försprång gällande analys samt att informationsinsamlingen blir mer flexibel då 

justeringar kan ske under insamlandets gång. Exempelvis kan insamlingsinstrument 

som till exempel intervjuguider justeras.38 

 

Enligt Glaser & Strauss är teoretisk känslighet en nödvändighet i kvalitativ forskning. 

Teoretisk känslighet innebär att bli medveten om innebörden av den insamlade 

informationen, vilket hjälper forskaren att fokusera på det som är väsentligt i 

undersökningen. Teoretisk känslighet kan byggas upp av olika faktorer. En faktor är 

den förståelse för informationsmaterialet som forskaren utvecklar under den 

analytiska processens gång. En annan, yttre, faktor är kunskap erhållen genom 

litteraturstudier inom området samt den erfarenhet forskaren har. Enligt Strauss & 

Corbin kan forskaren genom att läsa in sig på relevant litteratur öka sin teoretiska 

känslighet för det studerade området och därmed inse vad i det studerade som är 

relevant.39 

 

Även Yin diskuterar teorins roll vid fallstudieundersökningar. Han menar att för att 

lägga märke till relevanta aspekter i en fallstudie måste forskaren ha en förståelse för 

eller en egen teori om vad det är som studeras. Med ”teori” menar Yin i det här fallet 
                                                 
37 Merriam, 1994 
38 Eisenhardt, 1989 
39 Glaser & Strauss och Strauss & Corbin i Hartman, 2001 
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inte en vetenskapligt fastställd teori, utan teorin är här snarare en arbetshypotes eller 

riktlinje för undersökningen. Vidare menar Yin att redan existerande undersökningar 

eller teorier kan utgöra grunden för en fallstudie. För att förbereda fallstudien bör 

forskaren därför gå igenom och granska litteratur inom det område som är relaterat till 

det som studeras.40  

 

Under den process som utförandet av den empiriska studien samt arbetet med 

uppsatsen utgör, har uppsatsens författare i sin kunskapsinhämtning pendlat mellan 

den teoretiska och den empiriska sfären. Genomförandet av den fallstudieliknande 

undersökningen föregicks av studier av teori samt redan existerande forskning inom 

det undersökta ämnesområdet i fråga. Under själva genomförandet av undersökningen 

fortsatte dock denna process parallellt. Inhämtandet av empirisk information ledde 

även till att ytterligare teoretisk information som kunde vara av intresse samt ha 

relevans för uppsatsen uppmärksammades. Under genomförandet av den empiriska 

studien reviderades, till följd av uppmärksammandet av denna teori samt empiri, även 

den intervjuguide som användes. 

2.4 Trovärdighet 

För att kunna avgöra om den undersökning vilken ligger till grund för de slutsatser 

som uppsatsen leder till är tillförlitlig, och därmed också huruvida uppsatsen som 

helhet är trovärdig, kan begrepp som validitet och reliabilitet diskuteras. Validiteten 

och reliabiliteten hos en undersökning kan styrkas genom att forskaren redogör för 

hur information har samlats in, analyserats och tolkats. På detta sätt har granskaren av 

arbetet en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om huruvida undersökningen är 

valid och reliabel.41 

                                                 
40 Yin, 1994 
41 Merriam, 1994 och Yin, 1994 
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En bred definition av validitet kan, inom kvalitativ forskning, sägas vara huruvida den 

metod som används verkligen undersöker det den är avsedd att undersöka. Validitet 

handlar dock inte bara om vilken metod som praktiskt används, utan även om 

undersökaren och dennes värderingar, perspektiv och erfarenheter.42Denna typ av 

validitet kan benämnas inre validitet, och när det gäller denna typ av validitet anser 

Merriam därför att läsaren bör bedöma huruvida metoden mäter det den avser att mäta 

utefter sin tolkning av forskarens erfarenheter. Validiteten bör inte försöka bedömas 

utifrån ”verkligheten”, eftersom denna aldrig, enligt Merriam, kan sägas vara fri från 

den bedömande personens subjektiva tolkningar. Att bedöma en kvalitativ studies 

validitet genom att jämföra den information som samlats in med hur den så kallade 

verkligheten vilken den inhämtats från ser ut, är alltså inte tillräckligt. Det sätt som en 

studies validitet däremot kan bedömas på är genom att forskaren som genomför 

fallstudien återger de perspektiv som han eller hon har vid genomförandet av studien, 

så att dessa kan granskas av läsaren. Ett sätt att handskas med studiens inre validitet är 

triangulering43, vilket diskuteras längre fram i detta avsnitt.  

 

Yttre validitet behandlar problematiken angående om resultatet av en fallstudie kan 

generaliseras mer än till just det specifika fallet. En vanlig kritik mot fallstudier är att 

man inte kan göra generaliseringar baserade på ett fall. Dock menar Yin att fallstudier 

kan användas för att göra så kallade analytiska generaliseringar, då forskaren strävar 

efter att generalisera vissa resultat till en övergripande teori. Merriam menar att för att 

en studies yttre validitet och generaliserbarhet överhuvudtaget ska kunna diskuteras 

                                                 
42 Kvale, 1997 
43 Merriam, 1994 
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måste studien ha en inre validitet. 44  Uppsatsens externa validitet kommer att 

behandlas vidare i avsnitt 2.2.5 Generaliserbarhet.  

 

Studiens reliabilitet befästs genom att studien utförs på ett sådant sätt så att om exakt 

samma studie genomfördes igen skulle samma resultat uppnås. Med detta inte menat 

att resultaten kan replikeras medelst genomförandet av en ny empirisk studie, utan 

alltså genom att utföra exakt samma studie med exakt samma tillvägagångssätt ännu 

en gång. Målet med att försäkra sig om en studies reliabilitet är att undvika 

felaktigheter och snedvridning av studiens resultat. För att en studie ska kunna 

upprepas måste undersökaren dokumentera tillvägagångssättet vid studien,45 vilket 

också eftersträvats i denna uppsats. 

 

Triangulering är en metod vilken kan användas för att styrka resultaten av en studie. 

Den innebär att man i studien använder sig av flera undersökare, flera 

informationskällor samt flera metoder för att bekräfta studiens resultat.46 Med tanke 

på de olika källor som använts för att få fram den eftersökta informationen i den här 

uppsatsens empiriska studie, bör studien kunna sägas ha uppnått en viss grad av 

triangulering avseende informationskällor. För att få en bild av hur kund – 

leverantörsrelationerna i studien ser ut, intervjuades både kundparten och 

leverantörsparten i relationen. I det avseende triangulering av informationskällor i den 

här studien verkligen kan sägas vara använt är för de frågor där den intervjuade 

personens svar kunde kontrolleras mot skriftligt material eller exakt samma 

frågeställning till en ytterligare intervjuperson.  

                                                 
44 Merriam, 1994 
45 Yin, 1994 
46 Merriam, 1994 och Yin, 1994  
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2.5 Generaliserbarhet 

En vanlig kritik mot fallstudien som undersökningsform är att det är svårt att 

generalisera utifrån en enskild fallstudie. Denna kritik grundas dock oftast på 

jämförelser med statistiska undersökningar, där statistiskt gjorda urval används för att 

göra generella antaganden för en hel population. Enligt Yin handlar det emellertid om 

olika typer av generaliserbarhet vid fallstudier och vid undersökningar av statistik 

natur - utifrån fallstudier kan endast analytiska generaliseringar göras. Resultatet från 

en fallstudie kan inte direkt generaliseras till att gälla för andra fall utan bör istället 

generaliseras till en teori.  Den analytiska generaliseringen innebär alltså att forskaren 

försöker använda det resultat som fås från fallstudien för att generalisera till en allmän 

teori.47  

 

Enligt Merriam är det inte möjligt att lösa problemet med extern validitet, och därmed 

generaliserbarheten hos en studie, om studien inte omfattar flera fall eller om det som 

studeras är unikt för ett specifikt fall. Om man dock ändå anser att generaliseringar 

baserade på ett enda fall är möjliga, så är det enligt Merriam under förutsättning att de 

perspektiv och antaganden vilka undersökningen baseras på redovisas.48 Detta borde 

kunna sägas likna det Yin kallar att göra en analytisk generalisering eller det vilket 

den här uppsatsen ämnar göra, nämligen med hjälp av en teoriillustrerande 

fallstudieliknande undersökning pröva och förhoppningsvis förbättra redan 

existerande teori. Uppsatsens författare ämnar inte utifrån den empiriska studie vilken 

utgör en del i uppsatsen göra generaliseringar till en hel population, inte heller är 

syftet med studien, vilket klargjorts tidigare, att bygga ny teori. Vad studien däremot 

är tänkt att fungera som är ett empiriskt, illustrerande exempel, från vilket uppsatsens 

                                                 
47 Yin, 1994 
48 Merriam, 1994 
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författare hoppas kunna verifiera samt eventuellt utvidga, och därmed förfina redan 

existerande teori. 

2.6 Objektivitet 

Med tanke på föregående diskussioner om en uppsats trovärdighet och 

generaliserbarhet, kan det även vara lämpligt att diskutera objektivitet och vad som 

kan påverka denna. Som tidigare nämnts påverkar forskarens subjektivitet och 

medvetna eller omedvetna inställningar hans eller hennes inställning till 

undersökningen och hur dess resultat tolkas.  

 

Objektivitet kan sägas finnas på olika nivåer. Enligt Lundahl & Skärvad innebär den 

lägsta nivån av objektivitet endast att forskaren återger data korrekt och utan 

vinklingar. Denna typ av objektivitet är oberoende av forskarens egna perspektiv, och 

är en typ av objektivitet som därmed alla forskare bör eftersträva för att forskningen 

inte ska förlora i trovärdighet. Objektivitet på en högre nivå är enligt Lundahl & 

Skärvad mer komplicerad och man menar att fullständig objektivitet aldrig kan 

uppnås. Vad man dock kan göra för att uppnå så hög grad av saklighet och 

objektivitet som möjligt, är att redovisa de perspektiv och antaganden som 

undersökningen baseras på eller som undersökaren har.49  

 

För att ge uppsatsen en så hög grad av validitet och trovärdighet som möjligt, bör 

strävan vara efter att genomföra studien på ett så objektivt sätt som möjligt. Då det 

emellertid är i det närmaste omöjligt, vilket Lundahl & Skärvad påpekar, att vara helt 

objektiv, hoppas uppsatsens författare ändå uppnå den lägre grad av objektivitet 

vilken diskuteras ovan. Detta genom att studien genomförts på ett så korrekt sätt som 

möjligt genom att till exempel alla intervjuer genomförts av båda författarna, 
                                                 
49 Lundahl, & Skärvad, 1999 
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bandspelare använts vid alla intervjutillfällen samt att de intervjuade getts möjlighet 

att kontrollera de utskrivna intervjuerna. En så neutral presentation som möjligt av 

resultaten från den empiriska studien, där egna synpunkter eller slutsatser undviks, har 

eftersträvats.  

 

Uppsatsens objektivitet och trovärdighet kan, vilket ovan nämnts, ytterligare ökas 

genom att det redogörs för eventuella bakomliggande antaganden och perspektiv hos 

dem som genomför studien samt författar uppsatsen.  Merriam menar att då det 

främsta forskningsinstrumentet i kvalitativa fallstudier ofta är de personer vilka utför 

fallstudien, går det inte att undvika att allt som observeras och analyseras så görs 

genom de värderingar och perspektiv vilka undersökarna har. På grund av detta 

präglas egentligen all forskning i någon mån av partiskhet. Denna bias, eller 

partiskhet, kan dock minskas, liksom trovärdigheten kan ökas, genom att det finns en 

medvetenhet hos forskaren om att denna bias faktiskt existerar.50  

 

Några antaganden eller hypoteser gällande det område som undersöks gjordes inte 

innan undersökningens början. Att eventuella omedvetna antaganden kan ha funnits är 

dock inte att utesluta, då båda författarna strax innan arbetet med undersökningen och 

uppsatsen tog sin början läste en kurs vid Linköpings universitet i ekonomistyrning, 

där det område som uppsatsen behandlar ingick som en del i kursen. Dessutom 

intervjuades två personer som arbetar med leverantörsrelationer i syfte att bidra med 

uppslag till undersökningsområden. Därmed väcktes intresset för prestationsmätning i 

kund-leverantörsrelationer i sig, samt ökade kunskapen om att detta fenomen 

förekommer, men intervjuerna bidrog inte till några medvetna antaganden om 

prestationsmätningssystem och deras effektivitet. De inledande veckorna under 

                                                 
50 Merriam, 1994 
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arbetet med uppsatsen ägnades även åt att läsa litteratur och ta del av tidigare gjord 

forskning inom det område som uppsatsen behandlar, vilket även det kan ha påverkat 

till omedvetna antaganden. Detta bidrar dock enligt bland annat Yin och Glaser & 

Strauss positivt till fallstudieprocessen och författarnas teoretiska känslighet, ett 

begrepp vilket diskuterats tidigare i detta kapitel. 

 

De perspektiv som eventuellt kan sägas färga undersökningen och uppsatsen är de 

grundläggande perspektiv vilka författarna präglas av. Då den här uppsatsens 

författare är två universitetsstuderande med inriktning på företagsekonomi är de 

naturligtvis präglade av detta faktum. Den kurs i ekonomistyrning som uppsatsens 

författare genomgick innan arbetet med uppsatsen tog sin början kan också sägas ha 

påverkat den grundläggande kunskap och förförståelse författarna hade för det 

studerade ämnesområdet. Författarna anser sig inta den undersökande studentens 

perspektiv och hoppas genom att redovisa sitt tillvägagångssätt på ett så utförligt och 

neutralt sätt som möjligt kunna uppnå en tillfredsställande grad av objektivitet.  

2.7 Praktiskt tillvägagångssätt  

Då författarna, vilket tidigare redovisats, valt att utföra den empiriska undersökning i 

form av en fallstudieliknande undersökning, redogörs här för hur de företag som ingår 

i studien valts ut. Vidare beskrivs hur själva informationsinsamlandet gått till samt hur 

informationen behandlats. 

2.7.1 Tillvägagångssätt vid den empiriska studien 

Studien som utgör ett empiriskt exempel i denna uppsats består av fyra företag: ett 

”kundföretag”, BT Products och tre av dess leverantörer, Itab Elektronik i Skänninge 

AB, Rimaster AB samt Partnertech AB.  
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Glaser & Strauss menar att ett urval ska vara ändamålsenligt, men inte styrt av 

förutsatta antaganden och idéer om vad som är väsentligt, utan istället av de idéer som 

utvecklas ur den insamlade informationen. Glaser & Strauss benämner detta teoretiskt 

urval, och anger att syftet med denna typ av urval är att upptäcka kategorier, 

egenskaper samt samband mellan kategorier i den insamlade informationen.51 Enligt 

Eisenhardt väljer en undersökare att använda sig av ett teoretiskt urval då 

anledningarna till att göra urvalet är teoretiska och inte statistiska, eftersom en 

statistisk generalisering då inte är det undersökningen syftar till. Vidare menar 

Eisenhardt att även om fall kan väljas slumpmässigt, så är detta varken nödvändigt 

eller eftersträvansvärt vid ett teoretiskt urval. Målet med ett teoretiskt urval är, enligt 

Eisenhardt, att hitta fall som kan replikera eller bygga på teori.52  

 

Tanken med den här typen av urval är att göra sökandet i informationen mer 

systematiskt, samtidigt som det innebär att urvalet sker kontinuerligt under 

undersökningen. Tillvägagångssättet innebär enligt Glaser & Strauss att undersökaren 

har möjligheten att välja att undersöka den eller det som ger mest relevant 

information. Eftersom urvalet sker samtidigt som själva undersökningen, och urval 

och analys därmed följs åt, kan forskaren undersöka det som verkligen framstår som 

viktigt, och inte det som man endast antar är viktigt. Relationerna mellan teori och 

empiri är därför starka vid den här typen av urvalsförfarande.53 

 

Även om Glaser & Strauss diskuterar urval i undersökningar som syftar till att 

generera ny teori, vilket inte är fallet med den här uppsatsens undersökning, så kan det 

icke-sannolikhetsurval som använts i den här undersökningen sägas likna det 

                                                 
51 Glaser & Strauss i Hartman,  2001 
52 Eisenhardt, 1989 
53 Glaser & Strauss i Hartman, 2001 
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teoretiska urval vilket beskrivits ovan, i synnerhet om ett teoretiskt urval tolkas på det 

sätt vilket Eisenhardt beskriver.  

 

Det praktiska valet av kundföretaget skedde genom att tillverkande företag i 

Linköping med omnejd kontaktades med en förfrågan om att delta i undersökningen. 

Till att det var just företag i Linköpingsregionen som kontaktades finns inga andra 

anledningar än de geografiskt praktiska. Att det var tillverkande företag som 

kontaktades beror på att uppsatsens författare genom sin tidigare kunskap inom det 

studerade området antog att det på grund av tillverkningsverksamheten hos denna typ 

av företag borde finnas en chans att antalet underleverantörer skulle vara relativt stort.  

 

Då ett positivt svar erhållits från företaget BT Products i Mjölby rekommenderade en 

kontaktperson på BT Products ”leverantörsföretag” som kunde tänkas vara villiga att 

delta i undersökningen. Initialt föreslogs tre leverantörer av BT Products, men då 

företaget totalt sett använder sig av 153 underleverantörer fanns möjlighet till 

ytterligare undersökningsenheter om så skulle bli aktuellt. De tre förslagna 

leverantörsföretagen kontaktades av författarna själva med en förfrågan om de var 

intresserade av samt hade möjlighet att delta i undersökningen. Företagen upplystes 

naturligtvis om att de blivit rekommenderade av BT Products och att de därför inte 

kunde garanteras total anonymitet. Alla tre företag ställde sig dock positiva till att 

delta i undersökningen. 

 

Samtidigt som processen med att välja ut företag att undersöka pågick, studerades 

teori och tidigare gjord forskning inom det område som avsågs undersökas. En 

intervjuguide utvecklades parallellt med denna process och baserades på den teori 

som inhämtades i processen.  
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För att återknyta till den diskussion om teoretiskt urval som förts tidigare i detta 

avsnitt, påpekas att även om det initiala urvalet av leverantörsföretag delvis kan sägas 

vara styrt av det ”kundföretag” som valdes och att alla tre leverantörerna valdes ut i 

princip samtidigt, så har urvalet till viss del skett kontinuerligt med 

forskningsprocessen – möjligheten att göra ytterligare ett urval och lägga till fler 

leverantörsföretag fanns hela tiden. Uppsatsförfattarna upptäckte också under 

undersökningens gång vilken information det var som var intressant samt verkade 

vara mest väsentlig för de frågeställningar vilka behandlas i uppsatsen. På grund av 

detta reviderades den för intervjuerna med leverantörsföretagen framtagna 

intervjuguiden något efter att intervjuer med det första leverantörsföretaget var 

genomförda. Efter att ha intervjuat personer vid två av de tre leverantörsföretagen 

märktes det att innebörden i den information som erhölls under de olika intervjuerna 

var likartad, men att informationen också föreföll representativ med tanke på 

leverantörsföretagens olikhet. Därmed upplevdes inget omedelbart behov att 

inkludera ytterligare leverantörer i studien än de tre som redan valts ut. 

 

Teoretisk mättnad uppstår i undersökningar då ingen ny information tillförs vid 

ytterligare undersökning. I verkligheten kan dock, enligt Eisenhardt, uppnåendet av 

mättnaden i en undersökning även påverkas av resurser som tid och pengar, då dessa 

kan sätta gränser för när informationsinsamlandet måste avslutas.54 Med tanke på att 

uppsatsens och den empiriska undersökningens tidsram utgörs av endast tio veckor, 

har dessa två sistnämnda faktorer naturligtvis haft inverkan på det antal företag som 

ingått i studien.  

 

                                                 
54 Eisenhardt, 1989 
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Vad gäller de personer som intervjuades på respektive företag, kan dessa snarast sägas 

vara valda med hjälp av ett ändamålsenligt urval, enligt den definition vilken givits 

tidigare i detta avsnitt. Uppsatsförfattarna valde helt enkelt ut de personer på 

respektive företag som de trodde skulle kunna ha kunskaper om det ämnesområde 

som undersökningen behandlar. Urvalet begränsades dock även av vilka personer på 

respektive företag som ansåg sig ha möjlighet att avsätta tid till att delta i 

undersökningen. Vilka personer som intervjuades på respektive företag finns återgivet 

i källförteckningen, och deras respektive position eller funktion kan ses i tabell 2.1. I 

första hand önskades att få tala med personer vilka hade anknytning till 

prestationsmätning samt till kund- respektive leverantörsrelationer. De som 

intervjuades representerade i alla företagens fall försäljnings- respektive 

leverantörsfunktioner, och i leverantörernas fall fanns även intervjupersoner från 

produktionsfunktionen representerade. I ett fall, företaget Rimaster, kunde ingen utav 

de på förhand utvalda intervjupersonerna svara på några frågor rörande ett viss 

område, och ytterligare en person fick då tillkallas för svar på dessa. 

2.7.2 Typer av information  

Den huvudsakliga källan till information i studien utgörs, vilket tidigare framgått, av 

intervjuer med representanter från de fyra olika företag som ingår i den empiriska 

undersökningen. Utöver denna primära informationskälla har dock även information 

insamlats genom studier av dokumentation från respektive företag. 

 

Vad gäller information till uppsatsens teoretiska delar har denna inhämtats genom 

studier av litteratur samt tidigare genomförda studier inom det aktuella området. Den 

tidigare nämnda kursen i ekonomistyrning gav även många uppslag för vilken 

litteratur som kunde vara lämpliga att studera i anknytning till uppsatsen. 
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Bakgrundinformation har till stor del utgjorts av forskningsartiklar inom det studerade 

ämnesområdet. 

 

I syfte att bidra med uppslag till intressanta frågeställningar inom kund-

leverantörsrelationer gjordes även en ”förstudie” till uppsatsen. Förstudien bestod av 

två informella intervjuer med personer i näringslivet med yrkesmässig anknytning till 

och erfarenhet av kund-leverantörsrelationer. Detta finns angivet i källförteckningen. 

 

Typer av intervjuer 

De intervjuer som genomförts i den empiriska undersökningen kan sägas vara av en 

semistandardiserad typ. I semistandardiserade intervjuer är frågorna som ställs enligt 

Lundahl & Skärvad delvis på förhand bestämda och ställs till alla som intervjuas. 

Svaren på frågorna kan dock följas upp med följdfrågor, vilka naturligtvis blir olika 

beroende på den intervjuade och dennes svar. Semistandardiserade intervjuer kan 

även innehålla frågor som endast riktar sig till vissa personer och därför skiftar de 

även ibland från intervju till intervju. Att använda sig av helt standardiserade 

intervjuer, där både frågornas formulering samt ordningsföljd är på förhand helt 

fastlagd, passar bra då man ämnar kvantifiera de svar som erhålls och syftar ofta till 

att samla in så kallade hårda data. Fullständigt ostandardiserade intervjuer å andra 

sidan, innebär att formulering samt ordningsföljd på frågorna är helt fri, vilket ger 

möjlighet att anpassa intervjun helt efter situationen. Ostandardiserade intervjuer är 

vanligare vid kvalitativa undersökningar vilka syftar till att samla in information som 

är ”mjukare” och mer subjektiv. 55  De intervjuer som genomförs i uppsatsens 

empiriska studie syftar i huvudsak inte till samla in hårda, kvantifierbara data  och bör 

därför inte vara fullständigt standardiserade. De kan dock inte heller vara av en helt 

                                                 
55 Lundahl & Skärvad, 1999 
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ostandardiserad typ, då det är svar på ungefär samma frågor som önskas erhållas 

genom intervjuerna. Författarna anser det därför vara lämpligast att använda 

semistandardiserade intervjuer.  

 

De intervjuer som studien bygger på kan vidare sägas vara ostrukturerade. Graden av 

strukturering syftar här på vilket utrymme som ges till den intervjuades svar, och vid 

ostrukturerade intervjuer tillåts den svarande, till skillnad från vid strukturerade 

intervjuer, att själv formulera sina svar utan hjälp av på förhand uppställda 

svarsalternativ.56 Att det är en ostrukturerad typ av intervjuer som valts för den här 

studien beror till stor del på att undersökarna önskade få fram de intervjuades egna 

åsikter och attityder angående det som frågorna behandlade. Då de frågor som 

diskuterades under intervjuerna i stor utsträckning behandlade vad den intervjuade 

hade för uppfattning om olika frågor eller innebar att den intervjuade fritt fick berätta 

om något, ansåg inte författarna att detta var något som skulle kunna täckas in med 

hjälp av på förhand uppställda svarsalternativ.  

 

Intervjuguider 

Innan intervjuerna med de fyra fallföretagen genomfördes, utvecklades en generell 

intervjuguide och med hjälp av denna sedan en för kundföretaget och en för 

leverantörsföretagen.. Frågorna i intervjuguiderna baserades på den teori och 

forskning som författarna studerat innan samt parallellt med det att intervjuguiden 

togs fram. Intervjuguiderna återfinns i Appendix 1 respektive 2.  

 

Eftersom uppsatsförfattarna, då arbetet med att genom intervjuer samla in den 

empiriska informationen redan påbörjats, upptäckte vilken information det var som 

                                                 
56 Lundahl & Skärvad, 1999 
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var intressant samt verkade vara mest väsentlig för de frågeställningar som behandlas 

i uppsatsen, reviderades intervjuguiden något efter intervjuer med det första utav 

leverantörsföretagen. Författarna märkte att de intervjuade lämnade information utan 

att frågorna i guiden var inriktade på just detta.  

 

Som tidigare nämnts var frågorna i intervjuerna varken helt standardiserade eller 

strukturerade. Detta innebär att alla frågor var öppna och den intervjuade gavs därmed 

inga svarsalternativ. Vissa av frågorna följdes dock av följdfrågor, vissa bestämda 

redan på förhand och vissa spontant tillkomna beroende på den intervjuades svar. 

Ibland krävdes förtydligande av frågor, och intervjuarna gav då vissa exempel. Det är 

möjligt att dessa exempel kan ha influerat den intervjuade, men då denne hade 

möjlighet att utveckla sitt svar bedömer författarna att graden av strukturering i 

frågorna inte har påverkats nämnvärt. Då det i många fall uppkom en situation där den 

intervjuade spontant berättade och gav svar på frågor som skulle komma att ställas 

längre fram i intervjun, behövde inte alla frågor i intervjuguiden alltid ställas eller 

ställas i den ordning de var tänkta att ställas. 

 

Intervjuernas praktiska genomförande 

För att underlätta för läsaren redogörs i nedanstående tabell för vilken position de 

intervjuade på respektive företag innehar, för var, när samt under hur lång tid 

intervjun utfördes samt om den intervjuade intervjuades ensam eller om flera personer 

intervjuades samtidigt. Vidare redogörs i tabellen för huruvida intervjuerna spelades 

in på band samt om båda undersökarna närvarade vid intervjun. Vid alla tillfällen 

utom ett genomfördes intervjuerna enskilt med varje person. Vid det tillfälle då så inte 

skedde berodde detta på att de personer som intervjuades inte kunde avsätta tid till två 

enskilda intervjuer. 



METOD 
 

 

 28

 

Som framgår av tabellen är intervjuerna olika långa. Detta beror på den kunskap om 

undersökningsområdet som den intervjuade besatt. Vissa intervjupersoner hade en 

helhetssyn vilket bidrog till en längre intervju, medan andra hade mer detaljkunskap 

om specifika delar i undersökningsområdet varpå dessa intervjuer blev kortare. 

Genom att flera representanter från varje företag har intervjuats är förhoppningen att 

en bred och balanserad bild (trots allt) har erhållits. 

 

Som vidare framgår av tabellen intervjuades representanterna från kundföretaget BT 

Products näst sist. Det kan tyckas vara mer lämpligt att intervjua dessa först, eftersom 

det är deras prestationsmätningssystem som analyseras i uppsatsen. Anledningen till 

att intervjuerna skedde näst sist berodde naturligtvis på samtliga företags 

tillgänglighet. Detta faktum tros emellertid inte ha påverkat studien mer än att vissa 

frågor till de första leverantörerna kunde ha utelämnats. Snarare kan denna turordning 

i intervjuerna ha bidragit till att de första leverantörerna kunde intervjuas utan att 

intervjuarna blivit färgade av BT Products beskrivningar av relationerna och 

prestationsmätningssystemet. 

 

Vad gäller de intervjuades anonymitet i fallen med leverantörsföretagen, informerades 

de innan intervjun tog sin början om att de som företag hade rekommenderats av 

kundföretaget BT Products och därför i den skriftliga uppsatsens inte skulle kunna 

garanteras fullständig anonymitet.  
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Tabell 2.1 Intervjuer 

 
Företag Datum Intervjuperson Intervju- 

längd 
Plats Band- 

spelare 
Antal  
undersökare 
närvarande 
vid intervjun 

Typ 
av 
intervju 

Inköpschef Ca 1 h Inköpschefens 
kontor 
 

Ja 2 Individuell BT 
Products 

2002-
12-02 

Inköpare för 
Elektronik & 
El-mekanik 

Ca 50 min Inköpsavdelningens 
konferensrum 

Ja 2 Individuell 

VD & 
Marknads- 
ansvarig 

Ca 45 min Företagets 
konferensrum 

Ja 2 Individuell 

Ekonomi- 
ansvarig 

Ca 20 min Företagets 
konferensrum 

Ja 2 Individuell 

ITAB 
Elektronik 
i  
Skänninge 

2002-
11-26 

Produktions- 
Chef 

Ca 30 min Företagets 
konferensrum 

Ja 2 Individuell 

Key Account 
Manager 

Partner-
Tech 

2002-
12-03 

Projektledare 
och  
utvecklare 

 
 
Ca 1 h 

Key Account 
Managerns kontor 

Ja 2 Grupp 

Vice VD & 
Admin.chef 

Ca 40 min Företagets 
konferensrum 

Ja 2 Individuell 

Operationschef Ca 50 min Företagets 
konferensrum 

Ja 2 Individuell 

Arbetsledare  
i produktion 

Ca 20 min Företagets 
konferensrum 

Ja 2 Individuell 

Rimaster 2002-
11-28 

Försäljningschef Ca 10 min Företagets 
konferensrum 

Ja 2 Individuell 

 

Intervjuerna genomfördes på så sätt att en av de båda undersökarna ställde frågor 

inom ett av intervjuguidens ämnesområden medan den andra antecknade den 

intervjuades svar och sedan gjordes tvärtom med nästa ämnesområde i intervjuguiden. 

Som framgår av tabell 2.1 spelades alla intervjuer in med hjälp av bandspelare. Detta 

gjordes i syfte att under intervjuns gång registrera så mycket information som möjligt 

samt för att intervjuarna skulle kunna koncentrera sig på samtalet med den 

intervjuade. Alla intervjupersoner fick dock möjlighet att innan intervjuns början välja 
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om intervjun skulle bandas eller ej. Efter att alla intervjuer genomförts skrevs dessa 

ut, ord för ord. De intervjuade fick därefter ta del av intervjuutskriften och även 

möjlighet att göra eventuella korrigeringar. Det utav det som de intervjuade sagt 

vilket uppsatsförfattarna önskade använda som citat i uppsatsen, fick de berörda 

intervjupersonerna möjlighet att ta del av och ge sitt godkännande till innan 

uppsatsens offentliggörande. Alla de intervjuade tillfrågades även om och tillät att 

deras namn angavs i uppsatsens källförteckning. 

2.8 Kompletterande metodkritik 

Som angivits i inledningen till metodkapitlet, ska kunskap för att kunna kallas 

vetenskaplig vara genomförd med en vetenskaplig metod. Då kan vara svårt att 

bestämma vad som är en veteskapligt accepterad metod, bör forskaren ändå sträva 

efter att så noggrant och utförligt som möjligt redovisa hur ett visst resultat har 

uppnåtts. I de tidigare delarna av metoden har vald metod redogjorts för samt 

diskuterats. Därmed är även en stor del av den kritik som kan riktas mot metoden 

behandlad där. Kritiska aspekter som inte tagits upp tidigare i metodavsnittet kommer 

därför att behandlas nedan.  

 

Möjligheten att på basis av fallstudier kunna göra generaliseringar är något som ofta 

kritiseras, och detta har behandlats tidigare i uppsatsen i avsnitt 2.2.5 

Generaliserbarhet. Om avsikten med studien och uppsatsen hade varit att kunna dra 

generella slutsatser om något hade förmodligen en annan typ av undersökning än en 

fallstudieliknande undersökning varit att föredra, på grund av den kritik som tidigare 

riktats mot en fallstudies generaliserbarhet. Anledningarna till att den undersökning 

som utgör empiriskt exempel i uppsatsen valdes att göras just som en 

fallstudieliknande studie beror på, vilket även nämnts tidigare i kapitlet, att det som 

undersöks till viss del utgörs av relationer mellan parter. Avsikten med 
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undersökningen är inte heller att kunna dra generella slutsatser då den snarare är tänkt 

att tjäna som ett exempel. Om en annan typ av ansats skulle väljas är det möjligt att 

denna inte skulle fånga alla de aspekter som en fallstudieansats, vilken är bra för mer 

djupgående studier av en forskningsenhet (i det här fallet uppsatsens definierade fall), 

kan ta hänsyn till. Att välja att göra till exempel en tvärsnittsstudie istället skulle 

kunna vara bra med avseende på att man då skulle kunna jämföra olika 

forskningsobjekt eller scenarion och utifrån dessa sedan göra generaliseringar.57 Då 

uppsatsen dock inte syftar till att jämföra prestationsmätning i eller mellan relationer, 

eller mellan olika fall, är denna undersökningansats inte aktuell för den studie som 

ingår i uppsatsen. Hade syftet emellertid varit att genom jämförelse av flera 

prestationsmätningssystem dra generella slutsatser om prestationsmätning mellan 

kund och leverantör, hade denna ansats förmodligen varit mer lämplig.  

 

En annan aspekt av tillvägagångssättet i den fallstudieliknande undersökningen som 

kan kritiseras, är urvalet av fallföretag, eller närmare bestämt leverantörsföretagen, då 

dessa valdes ut av fallföretaget. Det skulle kunna tänkas att dessa företag valdes ut av 

BT Products för att de har en relativt nära, och god, relation med just dessa 

leverantörer och att prestationsmätningen fungerar väl i dessa leverantörers fall. 

Eftersom BT Products har många leverantörer som presterar bra i mätningarna, vilket 

framgår i avsnitt 5.1.2 Prestationsmätning av leverantörer, tros risken för att urvalet 

inte skulle bli representativt emellertid vara liten. 

2.8.1 Källkritik 

Vad gäller den teoretiska information som används i uppsatsen är den till största del 

baserad på studier av forskningsartiklar. Då prestationsmätning i interorganisatoriska 

tvåpartsrelationer, med tanke på det relativt få antal artiklar som hittades inom detta 
                                                 
57 Halvorsen, 1992 
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specifika område, verkar vara ett ganska outforskat område, har generell teori om 

intern prestationsmätning samt teori om interorganisatoriska relationer i hög grad fått 

komplettera de artiklar som hittades. Detta innebär att den teori som används i 

uppsatsen kan ha missat ytterligare specifika aspekter vilka gäller endast för 

prestationsmätning i interorganisatoriska tvåpartsrelationer. Detta är å andra sidan en 

del av uppsatsens problemområde, att undersöka huruvida generell teori för 

prestationsmätning som styrningsverktyg är applicerbar på interorganisatorisk 

mätning  
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3 INTERORGANISATORISKA RELATIONER 

Detta kapitel är det första av de två kapitel som utgör den teoretiska plattform på 

vilken uppsatsen vilar. Kapitlet inleds med en diskussion om relationer mellan kund 

och leverantör samt varför ett närmare samarbete mellan dessa parter kan vara 

befogat. Därefter följer en diskussion om hur transaktioner kan sägas utföras på ett 

kontinuum där extremerna utgörs av å ena sidan marknad och å andra sidan hierarki 

eller vertikal integration. Härpå följer en redogörelse för vilka faktorer som 

bestämmer hur en transaktion kommer att kontrolleras och styras. 

3.1 Kund-leverantörsrelationer 

Som nämnts i uppsatsens inledning har interorganisatoriska samarbetsrelationer blivit 

allt vanligare på grund av de fördelar som företag kan uppnå genom att samarbeta. 

Traditionellt har inköpsaktiviteten i företag karakteriserats mer av kortsiktighet och 

själva transaktionen, köpet, har varit vad som stått i fokus. Det kan dock finnas ett 

intresse för en relation mellan kund och leverantör som grundas på ett mer långsiktigt 

perspektiv. Att till exempel tala om kund - leverantörsrelationer i form av partnerskap 

står i kontrast till det traditionella sättet att betrakta inköpsaktiviteten. 58  Ett 

partnerskap mellan de parter som transaktionen utförs av kan ses som en mer 

skräddarsydd relation där tanken är att båda parter ska få ökade konkurrensfördelar 

genom det ömsesidiga förtroende, den öppenhet, delade risk och delade fördelar vilka 

utvecklas mellan parterna. En relation av sådan typ ska då resultera i en prestation 

större än den som företagen individuellt skulle kunna uppnå. 59 En fördel som en 

närmare relation med en leverantör kan ge ett företag är bland annat tillgång till 

kunskap som kanske inte finns hos företaget, och som kan bidra till företagets 

                                                 
58 Saunders, 1994 och Ford et al, 1998 
59 Lambert et al, 1996  
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utveckling. Enligt Ford et al kan de kunskaper leverantörer besitter, om rätt 

”utnyttjade”, bidra till att förstärka effekten av de resurser och förmågor som redan 

finns.60 

 

Särskilt då de komponenter eller den service vars tillverkning eller tillhandahållande 

lagts ut på underleverantörer är mer eller mindre avgörande för företagets verksamhet, 

kan ett behov av närmare samarbete med leverantören uppstå.61 Genom att samarbeta 

kan företag, både kunder och leverantörer, öka effektiviteten och produktiviteten i 

sina interna processer. Detta kan beskrivas som en så kallad ”win-win” situation.62 

Med ”win-win” avses då att detta medför ökade fördelar för båda parter, och ska inte 

ses som att alla andra typer av transaktionssituationer skulle vara att betrakta som så 

kallade ”win-lose” situationer. Aktiviteter som gemensam produktutveckling kan till 

exempel vara något som båda parter kan gynnas av och som även kan leda till ett 

närmare och mer långsiktigt beroende, och den kontakt som uppstår i en sådan 

långsiktig relation mellan kund och leverantör kan göra att parterna utvecklar ett 

närmare samarbete.63 

 

Kostnadsreduktioner är en annan typ av fördel som kan komma ur ett närmare 

samarbete mellan kund och leverantör. Att kundföretaget får möjlighet till förbättrad 

vinstgenerering kan vara ytterligare ett resultat av närmare relationer med 

leverantörer. Ford et al menar att detta beror på att kvaliteten på det som 

kundföretaget tillverkar på lång sikt förbättras genom möjligheten att ta del av de 

resurser vilka leverantörerna besitter, bland annat inom områden som 

produktutveckling. Då en leverantör förbättras internt till exempel vad gäller kvalitet 

                                                 
60 Ford et al, 1998 
61 Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000 
62 Ford et al, 1998 och Saunders, 1994 
63 ibid 
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på material eller produktionssätt kommer på lång sikt även detta kundföretaget 

tillgodo.64 

3.2 Styrning och kontroll av interorganisatoriska relationer 

Till följd av det behov av att organisera, koordinera, utföra och kontrollera de 

transaktioner som uppstår mellan aktörer, till exempel i kund-leverantörsrelationer, 

uppkommer transaktionskostnader.65 Transaktionskostnadsteori behandlar vilken typ 

av kontrollstruktur som är lämplig för att kontrollera olika typer av transaktioner. 

Transaktioner kan, enligt transaktionskostnadsteorin, ske genom en marknadslösning, 

genom hierarkier, eller genom olika hybrida former av marknads- och 

hierarkilösningen, med olika integrationsgrad av parterna. Detta kan ses som ett 

kontinuum där marknadslösningen utgör en pol och hierarkin dess motpol (se figur 

3.1). Vilken typ av kontrollstruktur (marknad, hierarki, hybrid form) som väljs, beror 

på hur den specifika relationen för transaktionen ser ut. Genom att välja den 

kontrollstruktur som är mest lämplig kan transaktionskostnaderna minskas, även om 

de aldrig kan elimineras helt.66 

 

Den rena marknadstransaktionen (marknadslösningen) karakteriseras av att det mellan 

de parter som transaktionen utförs inte finns gemensamma åtaganden eller gemensam 

verksamhet, även om parterna handlar med varandra under en längre tidsperiod. I en 

sådan typ av relation rör det sig oftast om transaktioner av standardprodukter som 

bjuds ut till ett stort antal kunder, och kunderna erbjuds standardkontrakt. När 

transaktionen är slutförd är också relationen över.67 Enligt Ouchi är det lämpligt att 

utföra transaktioner med hjälp av en ren marknadslösning då osäkerhet gällande den 

                                                 
64 Ford, D. et al, 1998 
65 Johansson & Mattsson, 1987 
66 Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000 
67 Lambert et al, 1996 
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eller de andra parternas prestation är låg och målinkongruens mellan parterna är hög.68 

Marknadslösningen kännetecknas av att styrning av transaktionen sker genom pris. 

 

Enligt Lambert et al kan en närmare integrerad relation i vissa situationer vara mer 

fördelaktig för båda parter än en marknadslösning.69 Att transaktionsparterna ökar sin 

grad av integration, och organiserar sig så att transaktionen kan utföras i en hierarki 

eller byråkrati kan vara effektivt då både osäkerheten gällande den andra partens 

prestation och målinkongruensen mellan parterna är förhållandevis hög. 70  Det 

föreligger alltså så stor osäkerhet om prestationen och parternas mål att det krävs en 

annan typ av styrning och koordination än den som priset utgör vid 

marknadslösningen. 

 

Exempel på de hybrida former som nämnts tidigare i avsnittet är till exempel det som 

Ring & Van de Ven kallar recurrent contracting samt relational contracting. Ring 

och van de Ven sluter sig nämligen till synsättet att transaktioner kan sägas utföras på 

ett kontinuum, där extremerna utgörs av å ena sidan transaktioner på den öppna 

marknaden och å andra sidan hierarkiska organisatoriska lösningar. Mellan dessa två 

poler placerar de in dessa två typer av transaktioner. Recurrent contracting utgörs av 

tidsbestämda kontrakt och ligger närmare den rena marknadslösningen. Relational 

contracting rör sig mot en hierarkisk organisatorisk lösning.71 I figuren nedan (figur 

3.1) har dessa hybrida former av marknads- och hierarkilösningen placerats in. 

                                                 
68 Ouchi, 1980 i Berry et al, 1998 
69 Lambert et al, 1996 
70 Ouchi, 1980 i Berry et al, 1998 
71 Ring & van de Ven, 1992 i Saunders, 1994 
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Figur 3.1 Utförande av transaktioner 

 

 
Transaktioner av typen recurrent contracting kan, även om det endast rör sig om 

kortare kontrakt och formella och standardiserade kontakter, bli starka relationer. 

Detta kan bero på täta kontakter vid förhandlingar och implementerande av avtal. 

Enligt Saunders kan förbindelser av typen recurrent contracting dock inte sägas vara 

partnerskap då det inte rör sig om tillräckligt långsiktiga förpliktelser och åtaganden 

eller tillräckligt integrerad kommunikation. Vidare påpekar både Lamming och 

Saunders att även om den köpande parten kan söka och få samarbete med 

leverantörerna, behöver det inte innebära ett samarbete på lika villkor. Saunders 

påstår att även om begreppet partnerskap kan implicera en jämlikhet mellan parter så 

har det bevisats att så ofta inte är fallet i kund - leverantörsrelationer. 72 

 

Sättet att se transaktioner som utförda på ett kontinuum mellan marknad och hierarki 

kan dock kritiseras. Powell anser exempelvis att marknaden inte kan ses som en 

startpunkt, och hierarkier kan inte ses som slutet på kontinuumet och utvecklingen. 

                                                 
72 Lamming, 1993 i Saunders, 1994 och Saunders, 1994 
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Han menar att detta är en för stel och mekanisk syn på transaktioner då det inte fångar 

den komplexitet som transaktioner i verkligheten innebär. Powell menar vidare att den 

mångfald av transaktionsrelationer som finns inte kan fångas av marknad, hierarki 

eller de hybrida former av dessa som antas finnas på kontinuumet. Powell refererar 

bland annat till Goldberg som menar att en stor del ekonomisk aktivitet sker genom 

komplexa kontraktsliknande multipartsförhållanden vilka pågår under en längre tid, 

och att denna typ av beteende delvis är skyddat från de krafter som marknaden präglas 

av.73 

3.2.1 Faktorer som avgör behovet av styrning i en transaktion 

Enligt transaktionskostnadsteorin kan styrinstrument hos de ovan nämnda hybrida 

formerna av marknad och hierarki antingen vara liknande de mekanismer som 

förekommer i en marknadslösning, eller liknande de som används i en hierarki eller 

byråkrati. Även om de poler som diskuterats, marknad respektive hierarki, kan 

betraktas som extremfall så är i en interorganisatorisk relation ett utav mönstren, eller 

mekanismerna, dock förmodligen dominerande. Det marknadsbaserade mönstret 

innebär att det är marknadsmekanismen som styr. Om transaktionsförhållandet 

däremot karakteriseras av ett byråkratiskt mönster, är det en byråkratisk mekanism, 

vilket är den dominerande styrmekanismen i en hierarki, som styr.74  

 

Om företaget väljer att använda sig av kontraktsöverenskommelser för att utföra en 

transaktion kan det sägas finnas tre dimensioner som bestämmer hur 

transaktionsförhållandet och hur kontroll och styrning av det ser ut. Dimensionerna 

utgörs av transaktionen i sig, den miljö transaktionen utförs i samt av de parter mellan 

vilka transaktionen sker. Inom varje dimension kan sedan olika situationsberoende 

                                                 
73 Powell, 1990 i Thompson et al, 1991 
74 Van der Meer-Kooistra & Vosselman., 2000 
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faktorer undersökas. Vad gäller själva transaktionen, är det huruvida den kräver 

specifika investeringar, hur ofta den utförs eller upprepas, över hur lång tid 

transaktionen sträcker sig samt mätbarheten hos de handlingar och den output som 

transaktionen rör sig om, som avses. Med avseende på transaktionens miljö är det 

osäkerhet om hur framtiden kommer att te sig, hur hög marknadsrisken vilken berör 

transaktionen är samt institutionella faktorer som till exempel lagar, som är av 

intresse. Gällande de parter mellan vilka transaktionen utförs är det 

informationsasymmetri, parternas rykte, huruvida och i hur stor utsträckning 

transaktionsparterna har tidigare erfarenhet av samarbete, parternas attityd till risk 

samt deras respektive förhandlingsstyrka, som undersöks.75  

 

Om en transaktion styrs av marknadsmekanismen, uppvisar de tre olika 

dimensionerna vissa karakteristika. Utmärkande för transaktionen i sig är att den i stor 

utsträckning inte kräver investeringar i specifika tillgångar. Om det rör sig om ett 

längre marknadsliknande förhållande förkommer vanligtvis transaktionen ofta, det vill 

säga den har en hög grad av repetition. Kvantiteten och kvaliteten hos säljarnas output 

kan enkelt mätas. Oftast rör det sig om korta till medellånga 

kontraktsöverenskommelser. Den miljö som transaktionen utförs i karakteriseras av 

en låg grad av osäkerhet. Som nämnts tidigare kan en köpare, på grund av att all 

information som behövs finns i priset, välja en ny leverantör direkt då relationen med 

en annan avslutats. Detta innebär att det inte medför speciellt stora kostnader för den 

ena parten att vända sig till någon annan för att utföra transaktionen. Karakteristika 

hos själva parterna mellan vilka transaktionen utförs är egentligen inte relevant vid en 

marknadslösning - relationer kan påbörjas eller avslutas utan problem. 

                                                 
75 Van der Meer-Kooistra & Vosselman., 2000 
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Informationsasymmetri existerar inte då priset ska reflektera all information. Båda 

parter befinner sig med andra ord i samma situation.76  

 

I det som kan sägas vara markandsmekanismens motpol, den hierarkiska, 

byråkratiska mekanismen, har de tre dimensionerna något annorlunda utseende. Till 

skillnad från en marknadslösning så karakteriseras en transaktion baserad på 

byråkratiska mekanismer av att det för transaktionens skull krävs investeringar i 

specifika tillgångar, och att man kan kontraktera om dessa investeringar.77 Enligt 

transaktionskostnadsteorin gäller att ju högre grad av specifika investeringar en viss 

transaktion kräver, desto mer beroende blir parterna av varandra och desto högre blir 

kostnaderna för att vända sig till en annan part istället. 78 Transaktionen utmärks också 

av att den upprepas regelbundet vid en byråkratisk eller hierarkisk lösning. Kvantitet 

och kvalitet av det den säljande parten presterar kan mätas enligt kontrakterade regler. 

Kontraktsöverenskommelserna är oftast medellånga till långa. Beroende på den högre 

osäkerhet som finns i den här typen av transaktion kan det hävdas att förtroende är 

viktigt mellan parterna i relationen. Styrning och kontroll av den här typen av 

transaktion bygger på styrinstrument vilka är inriktade på direkt ingripande från den 

köpande partens sida och de beror också på vilken typ av aktiviteter som sker mellan 

parterna samt vilka investeringar som eventuellt krävs av dem. Om köparen kan styra 

säljaren direkt eller inte beror dock på vilken förhandlingssituation parterna befinner 

sig i. Det som även är utmärkande för parterna i en byråkratilösning är att de 

kompetenser de besitter tillskrivs mer vikt än vid en marknadslösning. Det kan också 

sägas finnas en mer positiv inställning till att dela risken mellan parterna än det gör i 

                                                 
76 ibid 
77 Van der Meer-Kooistra & Vosselman., 2000 
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en ren marknadslösning. Båda transaktionsparterna har normalt inte samma 

förhandlingsstyrka i de fall byråkratiska mekanismer styr.79 

 

Av den diskussion som hittills förts bör alltså framgå att transaktioner kan utföras 

genom olika grad av integration och samarbete mellan parter. Vad som bestämmer 

eller influerar hur och på vilket sätt dessa transaktioner kommer att styras är de 

faktorer vilka diskuterats ovan. 

                                                 
79 Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000 
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4 PRESTATIONSMÄTNING 

I föreliggande kapitel, som utgör den andra delen i uppsatsens teoretiska 

referensram, definieras begreppen prestation och mätning. Vidare redogörs för 

ekonomistyrning, prestationsmätningens roll i denna samt vad som kännetecknar 

användning av prestationsmätning i allmänhet. Kapitlet avslutas med en beskrivning 

av prestationsmätning i interorganisatoriska relationer i synnerhet. 

4.1 Definitioner av begrepp 

4.1.1 Prestation 

Emmanuel et al framhåller att termen prestation (performance) är mycket oklar i en 

organisatorisk kontext. De menar att just termen prestation används så ofta på grund 

av att man inte vill närmare definiera vad man verkligen menar med prestation. Att 

hitta en precis definition på vad prestation är, är alltså svårt.80 

 

Själva ordet prestation har minst två betydelser. Det kan antingen innebära utfört 

arbete eller fullgörande, det vill säga ett neutralt resultat som uppnås genom till 

exempel ett visst handlande. Men ordet kan också betyda utmärkt arbete, något 

(positivt) som åstadkommits ofta trots svårigheter.81 

 

Det engelska ordet performance kan innebära ”the execution of an action” och vidare 

”something accomplished”, med andra ord även det något som uppnås genom ett visst 

                                                 
80 Emmanuel et al, 1990 
81 Nationalencyklopedin på Internet, www.ne.se, 2003-01-02 och Svenska Akademins ordlista över svenska språket, 
1998 
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handlande. Ordet kan emellertid också avse det sätt på vilket något verkar ”the 

manner in wich a mechanism performs”.82 

 

I företagsekonomisk litteratur har begreppet prestation definierats som ”…vad som 

har åstadkommits, har utförts eller genomförts eller som i framtiden ska 

åstadkommas, utföras eller genomföras…”83. Ett flertal engelskspråkiga författare 

inom ämnesområdet företagsekonomi som diskuterar prestation, gör det också med 

avseende på resultatet, eller ”output” av till exempel en handling.84 När Mintzberg 

behandlar aktiviteten performance control beskriver han den som ”concerned with 

after-the-fact monitoring of results”85 och uttrycker dess syfte som “to regulate the 

overall results of a given unit”86. En annan användning av begreppet performance i 

den engelskspråkiga litteraturen är den vilken uttrycker performance som inte bara 

”output” av en aktivitet, utan även som effekten av denna aktivitet. Med denna effekt 

avses vanligen olika typer av (finansiella) lönsamhetsmått.87  

 

I uppsatsen används emellertid begreppen prestation och ”performance” med 

innebörden ”output” eller ”neutralt resultat” om inte annat anges. 

4.1.2 Mätning 

Mätning är i sig en aktivitet med innebörden att ”fastställa utsträckningen av något 

som (vanligen) kan anges med siffror”88. Det kan dock påpekas att mätning eller 

uppskattning av något inte nödvändigtvis behöver ske i kvantitativa termer. Det som 

mäts blir emellertid intressant först när det jämförs med eller relateras till något, 

                                                 
82 Encyclopædia Britannica Online, http://search.eb.com/dictionary, 2003-01-08 
83 Ax et al, 2002, s 627 
84 Mintzberg, 1983 och Emmanuel et al, 1990 
85 Mintzberg, 1983, s 74 
86 ibid, s 75 
87 Anthony & Govindarajan, 2001 
88 Nationalencyklopedin på Internet, www.ne.se, 2003-01-02 
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exempelvis en standard eller ett mål.89 Begreppet mätning diskuteras också ofta i 

samband med prestationer och blir således mer konkret; ”Ett prestationsmått utgör ett 

tal eller en annan storhet som i komprimerad form ger information om en 

prestation.”90 

 

På detta resonemang bygger tankarna om den cybernetiska modellen för 

ekonomistyrning (se figur 4.1). Denna modell innebär att information skapas genom 

att ett faktiskt uppmätt utfall jämförs med en standard, ofta i form av planerat utfall. 

Om avvikelser från det planerade resultatet upptäcks bör åtgärder vidtas. Ett uttryck 

för detta är till exempel ”plan-do-check-act”-cykeln.91 

 

Figur 4.1 Den cybernetiska styrningsmodellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Emmanuel et al, 1990, Mintzberg, 1983, Lambert et al, 1998, Thompson, 1967 
90 Mossberg, 1977 i Ax et al, 2002, s 628 
91 Lindvall, 2001 
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Enligt Mintzberg krävs standardisering av ”output” för att prestationer ska kunna 

kontrolleras. Standarder kan exempelvis utgöras av mål, budgeter och operativa 

planer, med avseende på vilka prestationer kan mätas.92 Med Lambert et al s ord kan 

en standard definieras som ett “benchmark” eller en norm.93 

 

Även Emmanuel et al hävdar att man för att kunna mäta (en organisations) prestation 

först måste veta vad det är man försöker åstadkomma eller prestera och de anger 

vidare fem huvudtyper av standarder som prestationer kan jämföras med. Standarder 

kan utgöras av historisk prestation hos organisationen, prestation hos liknande 

organisationer, förhandsuppskattningar av organisationens förväntade prestation, 

efterhands-uppskattningar av prestationen samt den prestation som krävs för att uppnå 

vissa specificerade mål.94 

 

I uppsatsen avses med begreppet mätning registrering och utvärdering av prestationer, 

det vill säga output eller neutralt resultat. 

4.2 Ekonomistyrning och prestationsmätning  

Att mäta och utvärdera prestation i ett företag kan ha olika syften, alla med (viss) 

anknytning till ekonomistyrning. Huvudsakligen används prestationsmätning som ett 

verktyg för att skaffa sig information om verksamheten, men den kan också utnyttjas 

för att motivera till bättre prestationer samt för att främja en lärprocess i företaget.95 I 

detta avsnitt återfinns en redogörelse för dessa olika syften. Dessförinnan diskuteras 

kortfattat ekonomistyrning. 

                                                 
92 Mintzberg, 1983 
93 Lambert et al, 1998 
94 Emmanuel et al, 1990 
95 Mintzberg, 1983 och Ewing & Samuelson, 1998 
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4.2.1 Ekonomistyrning 

Som nämnts i uppsatsen inledning är ekonomistyrningens uppgift att implementera 

strategi. Otley & Berry uttrycker ekonomistyrningens funktion som att balansera de 

olika krav som finns i och omkring en organisation för att organisationen ska fungera, 

och vidare att se till att dessa olika krav fortlöpande tillfredsställs. Vidare definierar 

Otley & Berry styrning genom att hävda att minst fyra krav måste vara uppfyllda för 

att en verksamhet ska kunna sägas vara styrd. Det första kravet är att det måste finnas 

mål för den verksamhet som skall styras. Utan ett mål eller syfte finns det nämligen 

ingen mening med att styra eller kontrollera. Det andra kravet är att det måste gå att 

mäta huruvida de mål som verksamheten syftar till uppfylls. För det tredje måste det 

gå att förutsäga resultatet så att eventuella korrigeringar kan planeras och utvärderas 

på förhand. Det fjärde kravet innebär att det måste finnas en möjlighet och förmåga 

att handla så att avvikelser från det mål som ska uppnås kan minskas.96  

 

Styrning av organisatorisk verksamhet kan sägas förekomma på tre olika nivåer; den 

strategiska, den taktiska och den operativa nivån. Anthony menar att man bör skilja på 

ekonomistyrning (taktisk nivå), strategiformulering (strategisk nivå) och kontroll av 

det faktiska arbetet (operativ nivå). Det som skiljer dessa tre åt är främst dess olika 

tidsperspektiv samt hur information hanteras. Aktiviteterna planering och styrning 

förekommer på alla tre nivåerna, men i olika stor utsträckning. På den strategiska 

nivån är tidsperspektivet längst och de mått som används för utvärdering oftast av 

finansiell natur samt relativt aggregerade. Planering är den aktivitet som är viktigast 

på den strategiska nivån.  

 

                                                 
96 Otley & Berry, 1980 i Berry et al, 1998 
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Nästa nivå utgörs av den taktiska, vilken har till uppgift att bryta ned och 

implementera strategier. Här är tidsperspektivet kortare och informationen som 

används både finansiell och icke-finansiell. På taktisk nivå kan planering och styrning 

sägas vara lika viktiga. Lindvall diskuterar begreppet traditionell ekonomistyrning och 

menar att den taktiska styrningen kan sägas vara densamma som det han benämner 

traditionell ekonomistyrning. Traditionell ekonomistyrning definierar Lindvall som: 

”Att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland 

organisationens medlemmar”.97  

 

På den operativa nivån utförs företagets faktiska verksamhet och här är 

tidsperspektivet som kortast. Om mätetal förekommer är de här i mindre utsträckning 

finansiella och ligger istället närmare produktionsverksamheten. Den viktigaste 

aktiviteten i detta fall är styrning av verksamheten. Detta resonemang sammanfattas i 

Figur 4.2. Lindvall är dock av uppfattningen att gränserna mellan de olika nivåerna av 

styrning suddas ut och att modern verksamhetsstyrning har inslag av både strategiska 

och operativa frågor.98 

                                                 
97 Lindvall, 2001, s. 46 
98 Lindvall, 2001 och Anthony & Govindarajan, 2001 
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Figur 4.2 Styrning i tre nivåer 
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Egen figur bearbetad efter Anthony & Govindarajan, 2001, s 6 och Lindvall, 2001, s 46-52 

 

Enligt vissa författare är det möjligt att med hjälp av definitionen av traditionell, eller 

taktisk, ekonomistyrning visa att styrning av verksamheter i grund och botten handlar 

om påverkan på mänskligt beteende, då verksamheten i en organisation ju faktiskt 

består av mänsklig aktivitet. Med hjälp av ekonomisk information försöker man 

således påverka beteende då man antar att den som har tillgång till informationen 

kommer att bete sig på önskvärt sätt. Man ska dock komma ihåg att då det rör sig om 

mänskligt beteende kan detta aldrig förutses helt. 99 

                                                 
99 Merchant, 1985 och Otley, 1994 i Lindvall, 2001 
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4.2.2 Prestationsmätningens roll i ekonomistyrning 

Information är som framgått betydelsefull som underlag för företagets 

ekonomistyrning. Ett syfte med prestationsmätning är att skaffa information om 

tillståndet och utvecklingen i ett företag. Denna information ligger sedan till grund för 

beslutsprocesser på såväl strategisk och taktisk som operativ nivå i organisationen och 

verksamheten och bör därför också reflektera olika dimensioner av verksamheten.100 

 

Kald & Nilsson kom efter en studie till slutsatsen att det viktigaste 

användningsområdet för prestationsmätning är som beslutsunderlag på strategisk 

ledningsnivå. Trots att utformningen av prestationsmätningssystemen också visat sig 

vara mer inriktad på den strategiska ledningens behov, angavs användning av 

mätresultaten som beslutsunderlag på operativ nivå som näst viktigaste 

användningsområde. Enligt studiens resultat används prestationsmätning 

förhållandevis mycket för att jämföra olika affärsenheter samt för att underlätta arbete 

med kvalitetsförbättring.101 

 

Kaplan & Cooper framhåller att prestationsmätning och mätresultat kan användas för 

att rikta ledningens uppmärksamhet mot verksamhetsområden där det kan finnas 

utrymme för strategiska förbättringar. Detta förutsätter dock att mätinformationen 

används med syftet framåtkoppling (feed-forward) istället för återkoppling (feed-

back), och att mätningen omvandlas från att ha haft en passiv, administrativ karaktär 

till att stimulera prestation i verksamheten.102 Med hjälp av prestationsmätning kan 

den faktiska prestationen jämföras med den prestation som var önskad, förväntad eller 

som det fanns förhoppningar om. Om mätningen visar avvikelser mellan verkligt och 
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101 Kald & Nilsson, 2000 
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planerat, eller önskat, mätresultat, kan analys av dessa avvikelser bidra till förståelse 

för var i organisationen, och eventuellt varför, det inte gått som planerat.103 Emmanuel 

et al påpekar att det är viktigt att vara medveten om att själva prestationsmätningen 

således bara är en del av styrningen i en organisation. En annan viktig del är alltså att 

fastställa standarder för jämförelse och att handla på så sätt att dessa standarder 

uppnås.104  

 

Mätning ger inte bara information till ledningen om prestation i organisationen utan 

signalerar också nedåt i organisationen vad som anses viktigt. 105  Eftersom 

ekonomistyrning och prestationsmätning anses bidra till implementeringen av ett 

företags strategi, är det viktigt att de delar av verksamheten som följs upp och 

utvärderas verkligen är förenliga med företagets strategi. Detta bygger på tanken att 

det som mäts, och vidare belönas, kommer att uppmärksammas av medarbetarna i 

företaget och har uttryckts på sätt som: ”what gets measured gets done”106 och ”what 

you measure is what you get”107.108  

 

Ytterligare ett syfte med prestationsmätning kan vara att skapa en lärprocess, eller en 

lärande organisation. Detta förutsätter emellertid att prestationsmåtten är härledda ur 

företagets strategi, att man faktiskt mäter det man avser att mäta, samt att 

informationen verkligen lagras, rapporteras och utvärderas.109  

                                                 
103 Anthony & Govindarajan 2001och Emmanuel et al, 1990 
104 Emmanuel et al, 1990 
105 Saunders, 1994 
106 Anthony & Govindarajan, 2001, s. 442 
107 Kaplan & Norton., 1992, p 71 
108 Lönnqvist & Lind, 1998, Lindvall, 2001 och Maskell, 1991 i Beamon, 1999 
109 Ewing & Samuelson, 1998 
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4.3 Användning av prestationsmätning 

Med tanke på prestationsmätningens roll i ekonomistyrning, vilken redogjordes för i 

föregående avsnitt, presenteras här ett antal faktorer som bör has i åtanke vid 

konstruktion av prestationsmätningssystem och genomförande av prestationsmätning.  

4.3.1. Val av prestationsvariabler 

En viktig aspekt av prestationsmätning är hur prestationsmätningssystem utvecklas 

och utformas. Vid utformandet av ett sådant system bör stor vikt läggas vid valet av 

prestationsmått. Beslut om vad som ska mätas bör fattas med avseende på att måtten 

ska inkludera alla relevanta aspekter av det som ska mätas. Överväganden bör också 

göras angående hur ofta mätning ska göras, hur och när måtten bör uppdateras samt 

hur flera individuella mått kan integreras i ett system. Vidare bör en viss grad av 

precision i mått och mätning eftersträvas då en del av informationsvärdet annars går 

förlorat. Prestationsvariablerna bör också vara begripliga för dem som mäts och 

utvärderas med hjälp av dem.110  

 

I anslutning till hur ett prestationsmätningssystem bäst utformas finns även en 

diskussion om vilket antal mått som bör användas vid mätning. Enkelhet är något som 

ett flertal författare påpekar bör gälla vid utformandet av prestationsmätningssystem 

och denna enkelhet antas kunna uppnås genom användande av relativt få 

prestationsmått. Problemet kan då dock bli att måtten blir för allmängiltiga och inte 

fångar alla variationer.111 Ewing & Samuelsson påpekar dock att en fördel med att 

endast använda sig av ett fåtal mått är att medarbetare i organisationen inte behöver ta 

hänsyn till en mängd parallella variabler. Vidare hävdar Ewing & Samuelsson att en 

bred uppsättning prestationsmått mer fungerar som ett system för att fånga upp 
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felaktigheter än för att koncentrera företagets ansträngningar till områden som 

bedöms som kritiska eller viktiga.112 Enligt Keebler et al har mätning traditionellt 

utförts rent praktiskt med attityden ju mer desto bättre. Dessa författare menar 

emellertid att i stället för att använda ett stort antal mått bör ambitionen vara att 

använda mer relevanta, pålitliga och differentierade mått, vilka speglar de utmärkande 

dragen hos det som mäts.113 Om flera mått eller variabler används bör dessa tilldelas 

en inbördes viktning om man vill kunna göra en aggregerad övergripande 

bedömning.114 

 

Likväl som det finns olika åsikter om hur många mått som bör användas vid 

prestationsmätning, har det också diskuteras om måtten bör vara av finansiell eller 

icke-finansiell natur. Dixon et al har argumenterat att finansiella mått, som till 

exempel intäkts-, kostnads- och resultatmått, samt avkastningsmått som ”return-on-

investment”115, inte är förenliga med produktionsstrategier som betonar kvalitet och 

just-in-time.116 De hävdar att målkongruens, det vill säga överensstämmelse mellan 

strategi, handling och mått, är lättare att uppnå med icke-finansiella mått, som till 

exempel kundnöjdhet, marknadsandel, tillväxt i antal enheter, kvalitet, produktivitet 

och processeffektivitet117. Tanken bakom detta är att eftersom icke-finansiella mått 

ofta har en tydligare koppling till operativ verksamhet, bör det vara lättare för operativ 

personal att relatera sin egen arbetsinsats till organisationens övergripande mål.118 

Även Scapens hävdar att moderna mätsystem bör stödja innovativa strategier och att 

                                                 
112 Ewing & Samuelson, 1998 
113 Keebler et al, 1999 i Bask & Juga, 2001 
114 Merchant, 1998 
115 Merchant, 1998 och Lönnqvist & Lind, 1998 
116 Japansk produktionsfilosofi med fokus på eliminering av lager (i leverantörskedjor). Källa: Saunders, 1994, s 181 
117 Dixon, 1990 i Kald & Nilsson, 2000, Merchant, 1998, Lönnqvist & Lind, 1998 och Suomala & Kulmala, 2001 
118 Dixon, 1990, i Kald & Nilsson, 2000 
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icke-finansiella prestationsmått, som till exempel ledtid, bör utvecklas och 

användas.119 

 

Kald & Nilsson menar att med tanke på ökad konkurrens så måste företag också bli 

mer uppmärksamma på marknadens och kundernas krav.120 Även Brinker påpekar att 

för att uppnå långsiktig lönsamhet kan företag inte bara se till finansiell prestation, 

utan måste även beakta kundnöjdhet, kvalitet, uppfinningsrikedom och innovation, 

flexibilitet samt hur effektiva organisationens processer är. 121 

 

Trots att traditionell prestationsmätning kritiserats för att fokusera för mycket på 

finansiella mått, och att både akademiker och praktiker förespråkat större 

hänsynstagande till icke-finansiella variabler, kan kritik även riktas mot dessa 

variabler. Kald & Nilsson påtalar att icke-finansiella mått som är direkt relevanta för 

den operativa verksamheten ofta är lättare att manipulera än finansiella mått och inte 

har samma krav på sig att vara särskilt precisa. Det finns varken generella 

rekommendationer för hur icke-finansiella mått ska räknas fram eller någon praxis för 

hur eller ens om de ska granskas, internt eller externt.122 Vidare uttrycker Emmanuel 

et al två anledningar till att använda sig av just finansiella mått på prestation: för det 

första kan man med finansiella prestationsmått mäta den avkastning finansiärer får 

och för det andra signalerar denna typ av mått hur det går för företaget som sådant 

med avseende på finansiell ställning.123 

 

Tanken att det som mäts kommer att uppmärksammas av dem vars prestation mäts, är 

viktigt att ta i beaktande vid konstruktion av prestationsmätningssystem. Om man 
                                                 
119 van Hoek, 1998 
120 Kald & Nilsson., 2000 
121 Brinker 1997 i Suomala & Kulmala, 2001 
122 Brancato, 1997 och Eccles & Mavrinac, 1995 i Kald & Nilsson, 2000 
123 Emmanuel et al, 1990 
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fokuserar på fel variabler vid mätning av prestation, kan detta innebära att de mål som 

är viktiga för organisationen inte uppmärksammas. Mått, eller variabler, ska därför 

vara relaterade till de mål som organisationen har.124 Även Soumala & Kulmala anger 

definierandet av lämpliga kritiska framgångsfaktorer som en viktig del i utformandet 

av prestationsmätningssystem.125 

 

För att avvikelseanalys ska kunna göras i syftet att uppmärksamma brister i 

verksamheten, måste slutligen standarder fastställas för varje utvald 

prestationsvariabel.126 

4.3.2 Prestationsmätningens genomförande 

Beamon anser att det kan vara svårt att hitta en generell modell för hur ett 

prestationsmätningssystem bör se ut. Detta menar hon beror på att olika typer av 

organisationer och situationer kräver olika typer av karakteristika hos ett 

prestationsmätningssystem.127 Hur väl man än lyckas med själva utformningen av 

prestationsmätningssystemet bör man emellertid också vara medveten om att det 

endast utgör ett verktyg. Huruvida det blir framgångsrikt eller inte beror på hur det 

används.128 Förutom det som bör beaktas vid valet av prestationsvariabler att mäta och 

utvärdera efter, bestäms ett prestationsmätningssystems effektivitet av ett antal 

villkor. 

 

För att ett system för resultatkontroll ska fungera effektivt krävs enligt Merchant att 

tre villkor är uppfyllda. Den som mäts och utvärderas måste ha kunskap om vilka 

konkreta resultat som är önskade, och vilken avvägning som gäller mellan olika 

                                                 
124 Saunders, 1994, Merchant, 1998 och Beamon, 1999 
125 Suomala & Kulmala, 2001 
126 Anthony & Govindarajan, 2001 och Emmanuel et al, 1990 
127 Beamon, 1999 
128 Suomala & Kulmala, 2001 



PRESTATIONSMÄTNING 
 

 

 55

resultat. Det räcker inte med en generell önskan om att exempelvis öka värdet för 

aktieägare. Vidare måste den som mäts har möjlighet att påverka dessa önskade 

resultat. Slutligen måste resultaten på de prestationsmått, eller mätvariabler, som valts 

ut verkligen gå att mäta i praktiken på ett meningsfullt sätt.129  

 

Enligt Merchant bör mätningen genomföras på ett objektivt sätt. Denna objektivitet 

kan uppnås genom att mätningen görs av en oberoende part eller att mätningen 

granskas av en oberoende part. Prestationen bör vidare mätas i lämplig tid i 

förhållande till när prestationen uppnåddes.130 

 

Soumala & Kulmala anser att ett mätsystems implementering påverkas av ledningens 

stöd, medarbetarnas deltagande, väl genomförda analyser av dagsläget och de mål 

som uppställts, samt vilken motivation det finns för att utnyttja systemet.131 Kald & 

Nilsson menar att enligt både akademiker och praktiker påverkas kvaliteten på 

planering och utvärdering i ett företag i hög grad av de tekniska resurser och lösningar 

som finns att tillgå för datainsamling.132 

 

För varje mätvariabel som inkluderats i ett prestationsmätningssystem bör en 

målsättning fastställas, eftersom resultatkontroll åsyftar att motivera till prestation. 

Enligt Merchant påverkar prestationsmålsättningar beteende på två grundläggande 

sätt. Dels utgör dessa målsättningar konkreta mål som den som mäts medvetet kan 

eftersträva. Dels innebär specifika prestationsmålsättningar en möjlighet för den som 

mäts att tolka och förstå sin prestation. Med andra ord skiljer prestationsmålsättningar 

                                                 
129 Beamon, 1999 och Merchant, 1998 
130 Merchant, 1998 
131 Suomala & Kulmala, 2001 
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goda prestationer från dåliga prestationer.133 Tanken att det som mäts kommer att 

uppmärksammas av medarbetarna i företaget bygger på olika teorier om motivation, 

som till exempel förväntansteori. Enligt denna teori är en individs motivation 

beroende av dennes förväntan på vad ett visst resultat leder till. Vidare är 

motivationen beroende av att det som prestationen leder till tillskrivs vikt av 

individen.134 För att stimulera till prestation rekommenderas således instiftande av 

relevanta belöningar och eventuellt bestraffningar och dessa kan således variera 

beroende på vem det är som mäts.135 

4.4 Prestationsmätning i interorganisatoriska relationer 

En stor del av den litteratur som finns inom området interorganisatorisk 

prestationsmätning behandlar denna med avseende på hela leverantörskedjor. Då 

uppsatsen syftar till att analysera prestationsmätning i tvåpartsrelationer redogörs i 

detta avsnitt för de aspekter av prestationsmätning i interorganisatoriska relationer 

som bör gå att applicera även på denna typ av relation. Vidare beskrivs aspekter som 

uttryckts gälla specifikt för interorganisatorisk prestationsmätning i kontrast till intern 

prestationsmätning. 

 

Att använda sig av prestationsmätning i kund – leverantörsrelationer förefaller leda 

till ett flertal fördelar för de parter som ingår i relationen. Exempelvis kan enligt 

Keebler et al prestationsmätning i samarbetsrelationer bidra till ökad transparens, eller 

insyn i respektive samarbetspartner, den kan precisera ineffektiviteter i samarbetet, 

den kan bidra till minskade kostnader och den kan vara behjälplig vid förbättrande av 

service.136  
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Suomala & Kulmala påpekar att prestationsmätning i samarbetsrelationer borde kunna 

ge parterna relevant information om drivkrafterna för finansiell prestation, likaväl 

som den interna prestationsmätningen gör det internt i företag.137 

 

Devisen ”what gets measured gets done” gäller enligt Bask & Juga likaväl i 

interorganisatoriska relationer som internt i organisationer. 138  Eftersom 

prestationsmätningssystem i samarbetsrelationer bör ha kopplingar till strategi, på 

samma sätt som interna prestationsmätningssystem, bör ett prestationsmätningssystem 

i en interorganisatorisk relation variera beroende på vilken strategi som finns för 

relationen och hur det operativa arbetet i relationen fungerar.139  

 

Beamon riktar kritik mot prestationsmätning i leverantörskedjor och menar att den 

inte fångar upp alla aspekter den borde då den oftast består av ett mått, i många fall 

kostnad. Eftersom en koppling mellan prestationsmått och företagets övergripande 

strategi bör eftersträvas i prestationsmätning uppger Beamon att mer än ett 

prestationsmått bör användas. I en leverantörskedja förekommer olika typer av 

aktiviteter och dessa kan därför inte fångas av endast ett mått. Vidare argumenterar 

Beamon att prestationsmätning i leverantörskedjor ofta inte är kongruent med 

övergripande mål och strategier samt att den inte tar osäkerhetsaspekter med i 

beaktande.140 

 

I kontrast till Beamons resonemang om att använda för få mått står Hughes et als 

argument att det i interorganisatoriska relationer i leverantörskedjor kan bli 

                                                 
137 Suomala & Kulmala, 2001 
138 Bask & Juga, 2001 
139 Keebler et al, 1999 i Bask & Juga, J., 2001 
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nödvändigt att standardisera mätningarna och verkligen fokusera på centrala mått. 

Syftet är att undvika överflöd av information i de fall då flera olika mätsystem ska 

integreras.141 En målsättning bör vara att hitta relevanta, pålitliga och differentierade 

mått, snarare än att använda en uppsjö av mått. 142 

 

I en artikel som behandlar en fallstudie av den amerikanska dryckesindustrin betonar 

Bommer et al betydelsen av att känna till kunders behov och preferenser. Författarna 

till artikeln framhåller därför vikten av att leverantörer har en metod eller ett system 

för att avgöra vilka servicefaktorer olika kunder betraktar som viktiga, samt hur 

kunderna värderar leverantören och dess konkurrenters prestation avseende dessa 

servicefaktorer. Om ett företag inte har information om detta finns risk för att resurser 

satsas antingen på serviceområden där man redan presterar bra eller på områden som 

kunden inte uppfattar som viktiga eller ens nödvändiga.143  

4.4.1 Leverantörsutvärdering 

Trots att det i interorganisatoriska relationer rör sig om två eller fler parter, förefaller 

det som om litteraturen ofta behandlar prestationsmätning ur ett perspektiv, nämligen 

kundens. Utvärdering och mätning av en leverantörs förmåga och prestation spelar en 

viktig roll i leverantörsrelationer. Utvärdering hör ihop med utveckling och 

förbättringsprogram avsedda för leverantörer och det man upptäcker genom att mäta 

och utvärdera en leverantörs prestation kan utgöra ett område med 

förbättringsbehov.144 

 

                                                 
141 Hughes et al, 1998 i Bask & Juga., 2001 
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143 Bommer et al, 2001 
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Enligt Saunders har kvalitetskontroll av leverantörer traditionellt fokuserat på kontroll 

av inkommande varor. Denna typ av kontroll fokuserar på att upptäcka problem och 

kan därför inte sägas bygga på någon högre grad av tillit från kund gentemot 

leverantör. Saunders menar vidare att den här typen av kontrollstrategi kan vara dyr. 

Då fel på inköpta varor upptäcks kan det leda till förseningar på andra ställen i 

leverantörskedjan, vilket till sist påverkar slutkunden. För att försäkra sig mot detta 

tvingas ett företag då hålla kostsamma reservlager. För att undvika detta och istället 

försöka öka effektivitet och produktivitet bör strategier användas som motiverar 

leverantören att göra rätt från början och leverera helt felfria varor. Inköpsfunktioner 

kan därför använda sig av förebyggande strategier genom att välja kompetenta 

leverantörer och genom att implementera leverantörsprogram för att uppnå de mål 

som önskas.145  

 

Utvärderingsprogram som syftar till utveckling av leverantörer och produkter bör 

enligt Saunders vara inriktade på den förmåga och de kompetenser som 

leverantörerna besitter. Konventionella mått som kvalitet och leveranssäkerhet räcker 

bara för att mäta nuvarande prestation. En anledning till att det inte räcker att använda 

inköpspris som grund för utvärdering av leverantörer, är att ett lågt inköpspris (ofta) 

inte kan uppväga problem med kvalitet och leveranssäkerhet.146 

 

Enligt Saunders räcker det dock inte med att bara mäta leverantörers prestation. 

Leverantörerna bör även ges olika typer av incitament, till exempel för att investera i 

förbättringsåtgärder. Här kan exempelvis belöningar i form av framtida kontrakt eller 

order, men också mer symboliska belöningar som uppnåendet av en viss 
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leverantörsstatus, spela en viss roll. Feedback gällande sämre prestationer samt krav 

på att leverantörer själva analyserar eventuella problem är också viktigt.147 
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5 EMPIRISK STUDIE 

I kapitlet presenteras resultaten av den empiriska studien. Efter en kortfattad 

beskrivning av fallföretagen följer, för respektive företag, en redogörelse för 

relationen med leverantörerna respektive kunden, samt för prestationsmätningen i 

relationen och vad denna leder till. 

5.1 BT Products 

BT Industries grundades 1946 och har sedan dess huvudsakligen tillverkat el-drivna 

och manuella lagertruckar. Inom detta produktsegment har företaget utvecklats till att 

bli världsledande. År 2000 förvärvades BT Industries av Toyota, genom ett offentligt 

bud, och tillsammans innehar företagsgruppen drygt 20 procent av den totala 

världsmarknaden av truckar.148  

 

Geografiskt är BTs affärsverksamhet indelad i tre delar; BT Europe med 40 procent 

av BTs totala försäljning; Raymond, som representerar Nordamerika med 40 procent; 

och BT International, som representerar resten av världen, med 20 procent. 149 

Praktiskt bedrivs verksamheten genom olika sälj-, marknadsförings-, service- och 

tillverkande bolag.150 Huvudkontoret och delar av produktionen ligger i Mjölby. 

 

Vårt fallföretag, BT Products, ligger även det i Mjölby och är en tillverkande enhet 

inom koncernen. Bolaget förser huvudsakligen BT Europe, men även Raymond och 

BT International, med motordrivna och manuella truckar. 75 procent av truckarnas 

värde utgörs av inköpt material och BT Products spenderar ca SEK 1,1 miljarder per 

år i inköp av material och komponenter. Bolaget har 153 leverantörer av 
                                                 
148 BT Industries Årsredovisning 2001 
149 Ulf Iversen, Inköpschef BT Products, 2002-12-02 
150 BT Industries Årsredovisning 2001 
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produktmaterial och dessa levererar tillsammans ca 10000 artikelnummer. Bolagets 

totala omsättning är SEK 2,5 miljarder och antalet anställda 1200 stycken.151 

5.1.1 Beskrivning av leverantörsrelationerna 

Samtliga tre leverantörer som ingår i fallstudien är leverantörer till BT Products inom 

området elektronik och el-mekanik. För närmare beskrivning av respektive leverantör, 

se avsnitt 5.2 ITAB Elektronik i Skänninge, 5.3 PartnerTech och 5.4 Rimaster. 

 

Av de ca SEK 1,1 miljarder BT Products spenderar på inköp av material och 

komponenter varje år används SEK 200 miljoner till el- och elektronikkomponenter. 

Av dessa 200 miljoner representerar ITAB Elektronik i Skänninge152 mellan 15 och 

20 miljoner, PartnerTech ca 15 miljoner kronor och Rimaster 20 miljoner kronor. I 

detta avseende är alltså dessa leverantörer jämnstora och tillhör de större 

leverantörerna BT Products har inom elektronik och el-mekanik. 

 

En stor anledning till att BT Products valt dessa tre leverantörer är att de geografiskt 

ligger nära BT Products. Inom el och elektronik sker ofta ändringar, 

omkonstruktioner, komponenter slutar tillverkas och måste bytas ut etc. Därför 

underlättas arbetet av att ha leverantörer inom detta komponentområde nära till hands. 

 

ITAB tillverkar och levererar elektroniska kretskort, PartnerTech datorstyrda 

manöverhandtag och Rimaster olika typer av kablage. BT Products har alternativa 

leverantörer av de här komponenterna, och ett byte av leverantör i dessa tre fall ses 

inte som något oöverstigligt problem. Enklast är att byta leverantör av kablage. 

 

                                                 
151 Ulf Iversen, Inköpschef BT Products, 2002-12-02 
152 Benämns ITAB i resten av detta avsnitt 
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”[inom kablage] …kan vi i princip byta rakt av med ett visst varsel på två månader 

eller så.” 

 

(Inköpare för elektronik och el-mekanik, BT Products, 2002-12-02) 

 

BT Products anser sig vara beroende av dessa leverantörer på kort sikt, men på längre 

sikt endast av ITAB. ITAB tillverkar bland annat en typ av elektronik som BT 

Products själva konstruerat och sedan helt överlåtit ansvaret för till ITAB. ITAB har 

alltså en unik tillverkningskompetens i detta fall. Eftersom det ofta också är små serier 

som BT Products beställer av dessa äldre komponenter, bedöms det som relativt svårt 

att hitta en annan leverantör som kan vara intresserad av tillverkningen. 

 

BT Products har, förutom tillverkning, lagt ut även utvecklings- och 

konstruktionsarbete på ITAB och PartnerTech, men inte på Rimaster. 

 

Hos ITAB och Rimaster har BT Products installerat viss testutrustning, i övrigt har 

BT Products inte investerat i dessa två företags maskinparker. Hos PartnerTech 

däremot äger BT Products en hel del verktyg som används i tillverkningen av 

manöverhandtagen.  

 

Med både ITAB och PartnerTech praktiserar BT Products öppna kalkyler, vilket rent 

praktiskt innebär att BT Products får insyn i dessa leverantörers produktkalkyler med 

avseende på materialkostnader, materialomkostnadspålägg och vinstmarginal. 

Omvänt har leverantörerna emellertid inte samma insyn. Däremot får alla leverantörer 

ta del av BT Products försäljningsprognoser och produktionsplanering genom de 12-

månaders leveransplaner som uppdateras och skickas varje vecka. 
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De strukturerade kvartalsmöten som har börjat praktiseras i samband med införandet 

av leverantörscertifieringsprogrammet anses enligt BT Products själva ha ökat deras 

möjligheter att påverka leverantörerna. 

 

”…så fort vi har ett möte bokar vi in ett datum för nästa möte och sätter 

handlingsplaner, tidsplaner och alla vet vem som gör vad. Det är mer strukturerat än 

vad det var innan.” 

 

(Inköpare för elektronik och el-mekanik, BT Products, 2002-12-02) 

 

BT Products anser sig också ha saker att lära av leverantörerna i studien, vilka de 

bedömer vara experter inom sina respektive områden, och är beredda och villiga att ta 

till sig av leverantörernas kunskap. Innan leverantörscertifieringsprogrammet infördes 

upplevde BT Products leverantörsrelationerna, och kravställandet, som mer 

enkelriktade. BT Products ställde krav och leverantörerna fick ”skäll” om det blev fel, 

oavsett vem som orsakat felet. Nu finns en vilja hos BT Products att även granska sina 

egna rutiner vid eventuella fel. 

 

Relationen med de tre leverantörerna beskrivs som öppen och nära, vilket BT 

Products tror vara ett resultat av den geografiska närheten som innebär att parterna 

kan träffas personligen oftare än när leverantören till exempel finns utomlands. 

 

Inköpsavdelningen vid BT Products träffar leverantörerna årligen vid 

prisförhandlingar, kvartalsvis vid inplanerade kvalitetsmöten, vid uppstart av nya 

projekt samt om akuta leveransproblem uppstår. På inköpsavdelningen är det 
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kommersiella inköpare, planerare, konstruktörer och kvalitetssäkrare som sköter 

kontakterna med leverantörerna. Det finns en filosofi om att respektive funktion hos 

BT Products inköpsavdelning ska ha direktkontakt med relevant funktion hos 

leverantören, så att inte alla kontakter ska behöva gå genom inköparen med 

kommersiellt ansvar. Därför utgör de inplanerade kvartalsmötena, enligt den 

intervjuade inköparen, ett bra tillfälle för samtliga funktioner hos parterna att 

informera sig om vad som pågår mellan de olika funktionerna. Den intervjuade 

inköparen är i kontakt med leverantörerna genomsnittligt en gång i veckan.  

5.1.2 Prestationsmätning av leverantörer 

Av BT Products 153 leverantörer benämns 110 huvudleverantörer. Dessa är 

klassificerade som A- och B-leverantörer, medan övriga 43 leverantörer, som är 

relativt små och lätt kan bytas ut, benämns C-leverantörer. Klassificeringen grundas 

på antalet artiklar som leverantören levererar till BT Products, volymvärdet samt hur 

lätt det är att byta ut leverantören. 

 

Leverantörsutvecklingprogram  

Ett visst utvecklingsarbete sker med alla leverantörer, men med A-leverantörerna 

genomför BT Products ett strukturerat utvecklingsprogram för att  

 

”...genom ett bredare och djupare samarbete med strategiska leverantörer snabbare 

nå uppställda mål och förväntningar.” 

 

 (Inköpschef, BT Products, 2002-12-02) 
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För dessa A-leverantörer finns en rad kriterier som BT Products förväntar sig ska 

uppfyllas (se tabell 5.1 nedan).  

 

Tabell 5.1 PT Products utvecklingskriterier för A-leverantörer 

 

 
Källa: BT Products presentationsmaterial 

 

Genom att skapa team av köpare och säljare, planerare och planerare samt 

kvalitetstekniker och kvalitetstekniker, med respektive leverantör, söker BT Products 

uppnå utveckling inom tre områden; kommersiella villkor och resultat, logistik och 

kvalitet. Inom respektive delområde finns en checklista vilken arbetas igenom på de 

kvartalsmöten som sker med varje leverantör. Checklistan återfinns i Appendix 3. 

                                                 
153 ISO 9000 är ett internationellt erkänt system i vilket ett oberoende organ utvärderar och certifierar företag med 
avseende på kvalitetskrav. Källa: Saunders, 1994 och www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/index.html, 2003-01-06 

Kriterier Mål 

Leveranssäkerhet Max 1,5 % fel 

Leverans av rätt kvantitet max 2 % fel 

Felutfall Ett mål per leverantör (BTs vision: max 100 ppm) 

Ledtid Max 10 arbetsdagar (BTs vision: 5 dagar) 

Leveransfrekvens Enligt BTs standard 

Hög volymflexibilitet  

Kvalitetsavtal med ppm-mål Mål för 2002: 1000 ppm 

Krav vid miljöbedömning  

Godkänt kvalitetssystem  ISO 9001 alternativt ISO 9002153 

Konkurrenskraftiga priser  

Årliga kostnadsreduceringar 4 % per år 



EMPIRISK STUDIE 
 

 

 67

Leverantörscertifieringsprogram 

BT Products har mätt kvalitet och leveranssäkerhet sedan 1989. Sedan 1999 driver 

emellertid företaget även ett leverantörscertifieringsprogram i vilket samtliga 

huvudleverantörers prestation mäts med avseende på tre parametrar; kvalitet, 

leveranssäkerhet och service, som tillsammans kan ge 100 poäng.  

 

Kvalitetsmässiga prestationer kan som mest ge 45 poäng, varav 35 poäng för antalet 

ppm154 och 10 poäng för att korrigerande svar på reklamationer kommer in inom en 

viss tid (20 dagar). 

 

Leveranssäkerhet kan ge upp till 35 poäng och innebär att material inte får levereras 

senare eller tidigare till BT Products godsmottagning än vad inköpsorder eller 

leveransplaner anger.  

 

Service ger upp till 20 poäng av vilka BT Products inköpsfunktion sätter sju poäng, 

konstruktionsfunktionen fyra poäng, planeringsfunktionen fem poäng, 

garantifunktionen två poäng och godsmottagningen två poäng, utefter kriterier som 

respektive avdelning bedömer som avgörande för god service. Hur själva 

prestationerna omvandlas till poäng kan ses i appendix 4. 

 

Dessutom kan en leverantör få två bonuspoäng om den är godkänd enligt ISO 

14001155 miljökrav eller har uppnått minst 80 procent av kraven i BT Products egna 

miljöbedömning. Tre bonuspoäng kan även erhållas om leverantören når upp till det 

                                                 
154 Parts-per-million, ett mått på antalet felaktiga produkter per million som tillverkas/levereras  
155 ISO 14000 är en serie standarder som hjälper företag och organisationer att bygga upp och bedriva ett strukturerat 
och systematiskt miljöarbete. Källa: www.smelink.se/startadriva/miljokval/miljo/mkrav/varforkrav.htm, 2003-01-06 
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ppm-mål som överenskommits i kvalitetsavtal med BT Products. Den totala 

poängsumman kan emellertid aldrig bli större än 100.  

 

Registrering och sammanställning av leverantörernas resultat i leveransprecisions- 

och kvalitetsmätningarna sker automatiskt med hjälp av BT Products datasystem. De 

inleveranser som sker jämförs med leveransplanerna och systemet innehåller formler 

som räknar ut poängen för respektive leverantör. Dessa resultat skickas från BT 

Products till leverantörerna en gång i månaden, medan servicebedömningsresultaten 

förmedlas tillsammans med den sammanställning av mätresultaten på samtliga 

parametrar som kommuniceras till leverantörerna varje kvartal.  

 

I slutet av året summeras mätresultaten och leverantörerna klassificeras som 

certifierad om de fått totalt mer än 90 poäng, som kvalificerad om de fått mellan 75 

och 89,9 poäng eller som okvalificerad om de fått under 75 poäng. Tidigare under 

programmets existens krävdes 85 poäng för att bli certifierad, och år 2001 uppnådde 

76 av de 110 huvudleverantörerna denna poäng eller mer. Innevarande år (2002) har 

kraven emellertid höjts till 90 poäng och i mätningarna hittills (november) ligger 61 

leverantörer över denna nivå. 10 stycken ligger hittills under 75 poäng. 

 

Följder av en viss prestation 

För att leverantörerna ska ha skäl att förbättra sina prestationer, och på så sätt 

klassificera sig som certifierade, anger BT Products att de ger dessa leverantörer olika 

typer av fördelar. En certifierad leverantör kan till exempel se fram emot utveckling 

av långsiktigt partnerskap med BT Products, tryggheten att fortsätta vara leverantör 

till BT Products, företräde vid nya affärer framför leverantörer som inte är certifierade 

eller som inte deltar i programmet, möjlighet att teckna flerårsavtal, att öka sin 
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effektivitet samt att utnyttja BT Products certifikat i marknadsföringssyfte. Vidare 

finns möjligheten att öka affärerna med BT globalt sett. Om något av bolagen i BT-

koncernen signalerar ett behov av en viss komponent,  

 

”då använder vi det här programmet för att kunna visa upp för våra systerbolag att så 

här duktiga är de här leverantörerna” 

 

 (Inköpschef BT Products, 2002-12-02) 

 

Inköpschefen på BT Products ser också en annan fördel som leverantörerna kan dra 

nytta av, och som inte är knuten till ett visst resultat. Varje leverantör får  

 

”...helt gratis, varje kvartal, veta precis vad vi tycker om dem.” 

 

 (Inköpschef BT Products, 2002-12-02) 

 

De certifierade leverantörerna blir också bjudna av BT Products till ” 

Certifieringsfesten” - ett årligt evenemang med mat och underhållning där de tilldelas 

en plakett med inskriptionen ”Certifierad leverantör till BT”. Enligt inköpschefen på 

BT Products hänger leverantörerna ofta upp denna plakett på ett synligt ställe hemma 

på företaget, till exempel i receptionen. Vidare tävlar de certifierade leverantörer som 

även tillhör leverantörsklasserna A eller B om BT Products utmärkelse ”Årets 

leverantör”. En annan symbolisk men påtaglig följd av leverantörernas prestation är 

att deras namn placeras på det BT Products inköpsavdelning internt benämner sin 

”wall of fame” och ”wall of shame”, baserat på hur de presterar i mätningarna. Detta 

innebär att alla inköpsavdelningens besökare kan se hur en viss leverantör presterar. 
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En leverantör som vid årets slut ligger under 75-poängsnivån, och därmed under 

gränsen till kvalificerad, kallas till ett möte med BT Products. Under förutsättning att 

leverantören i fråga vill fortsätta leverera till BT Products uppmanas den att utarbeta 

en åtgärdsplan. Det räcker inte att bara komma upp till 75 poäng i fortsatta mätningar 

utan denna åtgärdsplan måste utgöra ett försök till avsevärd prestationsförbättring. 

Efter två uppföljande möten avgörs om leverantören lyckats förbättra sin prestation 

tillräckligt, i vilket fall den enligt inköpschefen ”släpps av kroken”. Om prestationen 

inte förbättrats börjar BT Products att avveckla leverantören genom att plocka bort 

affärer och sluta göra förfrågningar om nya affärer. Målet är emellertid att alla sämre 

presterande leverantörer ska förbättra sin prestation, inte avvecklas. Detta inte minst 

eftersom vissa leverantörer, beroende på vilken eller vilka produkter de levererar, 

enligt inköpschefen kan vara svåra att avveckla och ersätta. 

5.1.3 Syfte med prestationsmätning 

BT Products har flera syften med den mätning de gör av sina leverantörer. För det 

första ser företaget leverantörscertifieringsprogrammet som ett sätt att utveckla 

långsiktiga partnerskap med sina leverantörer. 

 

Med programmet åsyftar BT Products för det andra att motivera leverantörerna till 

bättre prestationer genom de fördelar som nämndes i föregående stycke. Programmet 

fungerar emellertid också som en utgallringsmetod av leverantörer som presterar 

mindre bra. BT Products avser nämligen att ha så få okvalificerade leverantörer som 

möjligt och detta ska uppnås antingen genom utvecklingsarbete gemensamt med den 

sämre presterande leverantören för att ”höja” den till nivån kvalificerad, eller genom 

att sluta använda den som leverantör. 
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Leverantörsmätningarna används även för internt bruk på BT Products 

inköpsavdelning. Målsättning för och utvärdering av personalen på 

inköpsavdelningen sker med utgångspunkt i hur leverantörerna presterar. 

5.1.4 Prestationsmätningens resultat 

BT Products upplever att leverantörsutvecklings- och leverantörscertifierings-

programmen bidrar till utveckling av långsiktiga partnerskap med leverantörerna 

vilket också är ett av syftena med prestationsmätningen.  

 

Den aggregerade leveransprecisionen för alla 153 leverantörerna har enligt BT 

Products inköpschef förbättrats från 14 procent fel år 1995 till 1,9 procent år 2001. 

Kortare ledtider från leverantörerna och högre leveranssäkerhet bedöms ge lägre 

kapitalbindning samt även fördelar i form av färre störningar i produktionen. Även 

prisutvecklingen av leverantörernas produkter har förbättrats. På ett index där år 1990 

representerar 100 ligger priserna nu på 62,9 och detta tros delvis vara tack vare kraven 

på prisreducering. 

 

Förbättrad kvalitet på levererade produkter leder till färre reklamationer och mindre 

omarbete i BT Products produktion. Inom detta område har inte så stora förbättringar i 

mätt prestation uppnåtts, men det beror enligt inköpschefen till stor del på vissa 

problem med själva mätningen. Den faktiska kvaliteten har förbättrats sedan 

leverantörsprogrammen började. Problematiken ligger i att vid mätning av ppm 

registreras varje fel, på varje levererad komponent, som en ppm. Ett feltryck på 10 

000 etiketter, på en rulle, registreras som 10 000 ppm och ger således ett stort utslag i 

statistiken, även om felet är mycket enkelt att åtgärda och egentligen inte innebär 

något för BT Products produktion. Jämförelsevis betyder en förbättring i kvalitet på 

hydralcylindrar, från 15 ppm till en ppm, en enorm skillnad i produktionen även om 
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det knappt syns i statistiken. På BT Products funderar man över hur man ska hantera 

denna problematik.  

 

Problematiken med att en felaktig komponent får så stort utslag i ppm-statistiken har 

även en annan aspekt. Leverantörer som levererar relativt få komponenter ”drabbas” 

lite hårdare i mätningarna och får svårare att nå BT Products vision på 100 ppm. Om 

en leverantör exempelvis levererar 300 komponenter per månad så innebär ett fel per 

månad ett utslag på 3333 ppm den månaden.156 Idag finns inget sätt att hantera detta 

på BT Products eftersom man befarar att alltför mycket subjektivitet skulle byggas in 

i systemet om särskilda bedömningar gjordes till fördel för dessa leverantörer, som 

dessutom utgör ett fåtal. Istället uppmuntras leverantörerna att leverera helt utan fel, 

för att kunna få höga poäng på kvalitetsparametern. 

 

Mätningen av leveranssäkerhet bygger, enligt de intervjuade på BT Products, på bra 

kontakter och kommunikation mellan respektive funktion hos leverantörerna och hos 

BT Products. Om planerarna hos respektive företag har kommit överens om ändrat 

leveransdatum är det viktigt att planeraren hos BT Products verkligen gör ändringen i 

datasystemet, annars kommer leverantören få fel i statistiken. Dessa fel kan emellertid 

korrigeras retroaktivt och de anses snarare bero på den mänskliga faktorn än på 

problem med själva mätsystemet. 

5.2 ITAB Elektronik i Skänninge 

ITAB Elektronik är ett affärsområde inom ITAB Industries. Inom detta affärsområde 

konstrueras och produceras kundanpassad elektronik i små och medelstora serier. 

Dotterbolagen inom affärsområdet Elektronik erbjuder helhetskoncept med 

                                                 
156 (1/300)*1000000 ≈ 3333 
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totalansvar för elektronikproduktionsprocessen och verkar inom områdena 

”Trafiksystem”, ”Produktion/Utveckling” samt ”Egna produkter”.157  

 

Dotterbolaget ITAB Elektronik i Skänninge, som ligger knappt en mil norr om 

Mjölby, verkar inom området Produktion/Utveckling och sysslar huvudsakligen med 

produktion men utför även visst utvecklingsarbete.158 Bolaget tillverkar inga egna 

produkter utan arbetar uteslutande med kontraktsbaserad produktion. 159  ITAB 

Elektronik i Skänninge hade år 2001 46 anställda och en omsättning på cirka SEK 47 

miljoner.160 Vidare är bolaget sedan 1998 certifierat enligt ISO 9002.161 

5.2.1 Beskrivning av relationen med BT Products 

Sedan starten 1974-75 har ITAB Elektronik i Skänninge162 varit leverantör till BT och 

BT representerar idag cirka 60 procent av ITABs totala försäljning. Bolaget levererar 

olika typer av elektroniska kretskort som är specifika för BT. 

 

Det finns ett antal produkter som ITAB producerat för BT sedan slutet av 1970-talet 

och som fortfarande produceras. Om dessa produkter tror ITABs produktionschef att 

BT släppt [produktions]kunskapen och ITABs VD förmodar att ITAB är ganska 

ensamma om att kunna tillverka dem. Vad gäller nyare produkter anser de båda att 

denna produktion i princip skulle kunna läggas ut på vilken tillverkare som helst. 

                                                 
157 ITAB Industri AB Annual Report 2001 
158 www.itab.se 
159 ITAB Industri AB Annual Report 2001 
160 Nicklas Johnson, VD och marknadsansvarig, ITAB Elektronik i Skänninge, 2002-11-26 
161 ITAB Elektronik Presentationsmaterial  
162 benämns hädanefter ITAB 
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”…annars tror jag att vi helt klart är utbytbara som leverantörer.” 

 

 (VD, ITAB, 2002-11-26) 

 

Utvecklingen av de produkter ITAB tillverkar för BT Products sker huvudsakligen på 

BT Products. I vissa fall har dock ITABs produktionsavdelning varit med i 

utvecklingsarbetet, närmare bestämt gäller det utvecklingsprojekt av fyra produkter. 

En annan aktivitet som skett gemensamt med BT vid något eller några tillfällen är 

leverantörsförhandling. Exempelvis höjde ett företag, som levererar en väldigt 

kostnadsdrivande komponent i BT Products produkter, priset på denna komponent 

kraftigt. ITAB gick då samman med BT Products och ett antal andra av BT Products 

leverantörer och förhandlade med denna leverantör. 

 

BT Products äger ingen tillverkningsutrustning hos ITAB och alla maskiner utom en 

gammal testutrustning kan ITAB använda i tillverkning till andra kunder. Däremot 

behövs ibland maskiner eller verktyg hos ITABs underleverantörer för komponenter 

som slutligen ingår i BTs produkter. I dessa fall står BT för investeringarna och äger 

således maskinerna och verktygen i fråga hos underleverantören.  

 

Genom de leveransplaner som BT Products skickar till sina leverantörer veckovis, och 

som löper ett år framåt i tiden, får ITAB viss insyn i BT Products 

försäljningsprognoser och produktionsplanering. I de senaste utvecklingsprojekten har 

BT Products fått ökad insyn i ITABs kostnadsstruktur genom att ställa krav på öppna 

kalkyler. ITAB har redan framgångsrikt praktiserat öppna kalkyler med en annan 

kund, och VD tror därför att det kommer att fungera bra även med BT, men 
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”…man är väl lite fundersam. Inte att man inte vill visa sina kalkyler, men vi har ju 

krav från vår koncern vad gäller lönsamhet och vilken nivå vi ska ligga på, så vi får 

se om BT kan acceptera den nivån och om vi kan komma överens.” 

 

 (VD, ITAB, 2002-11-26) 

 

Huruvida ITAB har någon möjlighet att påverka BT Products, eller samarbetet med 

BT Products, anser både VD och produktionschefen att så till viss del är fallet. Detta 

nämns främst gälla i de gemensamma produktutvecklingsprojekt de två företagen har, 

då ITAB har möjlighet att komma med förslag på hur produktionen kan anpassas för 

ITABs maskinpark. Vidare anser ITABs VD att den leverantörsutveckling som BT 

Products genomför även skulle kunna kallas kund- och leverantörsutveckling, då man 

arbetar gemensamt för att utvecklas. Även ITABs ekonomiansvarige uttryckte att viss 

påverkan av BT Products är möjlig, men att det som gäller i slutändan är vilket pris 

företaget tar ut. 

 

ITAB tror sig ha vissa fördelar gentemot andra leverantörer beträffande relationen till 

BT Products, nämligen den geografiska närheten och den historiskt sett långa 

relationen. Samtliga intervjupersoner på ITAB framhöll betydelsen av att ha haft BT 

som kund under så pass lång tid, vilket kan sammanfattas med kommentaren  

 

”Vi känner varann så väl.” 

 

 (Ekonomiansvarig, ITAB, 2002-11-26) 

 



EMPIRISK STUDIE 
 

 

 76

Rent praktiskt sköts kontakterna mellan ITAB och BT mellan olika funktioner 

beroende på ärende. De kommersiella frågorna, som avtals- och prisförhandlingar, 

hanteras av ITABs VD som då står i kontakt med BTs inköpsavdelning. 

Produktionsmässiga frågor gällande exempelvis leveranstider sköts av ITABs 

produktionschef eller produktionsledare. De tekniska frågorna avseende projekt och 

produkter handhas av ITABs teknikansvarige medan kvalitetsmässiga frågor sköts av 

kvalitetssystemansvarig. Representanter för de båda företagen träffas också i samband 

med de kvartalsvisa kvalitetsmötena. Kommunikationen av BT Products 

leverensplaner sker varje vecka. 

5.2.2 Utformning av prestationsmätningssystem 

ITAB har inget system för ranking av sina kunder, vare sig med avseende på andel av 

omsättning eller på prestation. Inte heller finns något utarbetat 

prestationsmätningssystem för kunderna. Däremot genomför ITAB 

kundundersökningar i enkätform vartannat år, och planerar att i framtiden ta 

professionell hjälp med dessa. 

 

För att tillgodose BT Products krav, och för att kunna jämföra med BT Products 

mätresultat, mäter ITAB internt leveranssäkerhet och kvalitet, det senare i form av 

felutfall och reklamationsnivåer. Även effektivitet mäts internt men resultaten av 

dessa mätningar kommuniceras inte till BT Products.  

 

Enligt ITABs produktionschef är BT Products en av de få kunder ITAB har som gör 

sådana detaljerade och frekventa mätningar att relevant information om prestation kan 

kommuniceras till leverantören snabbt. 
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”BT har ett ganska avancerat system för att mäta.” 

 

 (Produktionschef, ITAB, 2002-11-26) 

5.2.3 Syfte med prestationsmätning 

Informationen som erhålls genom BT Products prestationsmätningar används på ett 

aktivt sätt av ITAB. Reklamationsmåtten används i syfte att signalera var det kan 

finnas problem i produktionen och således grund för förbättringsarbete. Mätresultaten 

på leveranssäkerhet fungerar som jämförelsemått dels för att tillgodose BT Products 

krav och dels för framtida målsättningar och förbättringar. 

 

”Syftet är ju alltid att uppfylla och överträffa kundens krav och förväntningar.” 

 

 (VD, ITAB, 2002-11-26) 

5.2.4 Prestationsmätningens resultat 

ITAB upplever BT Products mätningar huvudsakligen som positiva. Dels får företaget 

tillgång till information om sin prestation ur ett ”externt” perspektiv. Dels upplevs 

mätningarna ha en motiverande effekt med uppmuntran till förbättrad prestation. 

Mätresultaten används också som referens mot eventuella nya kunder. 

 

Även om det är BT Products som står för mätandet och för kraven som formuleras i 

leverantörsutvecklings- och certifieringsprogrammen, så används resultaten av 

mätningarna enligt ITABs VD som underlag för gemensam diskussion. 
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”…den statistik vi får tillbaka från dem tittar vi på tillsammans och kommer fram till 

gemensamma lösningar.” 

 

 (VD, ITAB, 2002-11-26) 

 

I och med att ITAB hittills under leverantörscertifieringsprogrammet presterat bra 

med avseende på leveranssäkerhet (100 procent de senaste tre åren), upplevs inte 

mätningarna som speciellt betungande. Däremot erfars problem med vissa av måtten 

BT Products använder och ibland med själva mätningen. 

 

Problemet för ITAB, med att mäta de parametrar BT Products mäter, har enligt VD 

hittills varit att det krävs bra verktyg för att kunna göra dessa mätningar, vilket man 

inte haft fram till nu. Sammanställningen av data har skett mer eller mindre manuellt. 

Detta avser VD emellertid råda bot på genom det nya affärssystem som ska 

implementeras hos ITAB. 

 

Vidare tillverkar och levererar ITAB relativt komplicerade produkter i lite mindre 

volym. Detta gör att ppm-mätningen ses som lite bekymmersam då företaget får 

väldigt svårt att nå ned till BT Products vision 100 ppm. ITABs VD har emellertid 

förståelse för att BT Products har behov av ett generellt sätt att mäta och uttrycker att 

det är svårt att veta hur mätningen annars skulle kunna gå till. 

 

Ett annat problem är enligt ITAB att en del av den felstatistik som kommer från BT 

Products ofta är haltande. För de fel som registrerats på BT Products har det inte alltid 

fastställs vem som har orsakat felet, och det inträffar ibland att felet uppstått först 
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efter det att produkten tagits emot av BT Products. ITABs VD kommenterar 

situationen på följande sätt. 

 

”Det är en sak vi tillsammans jobbar med, att få ned andelen fel orsakade av BT.” 

 

 (VD, ITAB, 2002-11-26) 

5.3 PartnerTech Åtvidaberg AB 

PartnerTech utvecklar och tillverkar elektronikprodukter på uppdrag av ledande 

tillväxtföretag, men även av etablerade företag med stabila volymer.163 Företaget äger 

inga egna produkter utan sysslar uteslutande med kontraktstillverkning. PartnerTech 

arbetar efter devisen ”delivers power to create”, med innebörden att frigöra kundernas 

resurser så att dessa kan ägna tid och kraft åt sin kärnverksamhet.164 

 

Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden; telekommunikation, informations-

teknologi/mekatronik och medicinsk teknik. IT/Mekatronik är det största 

affärsområdet med över 50 procent av omsättningen. PartnerTech har nio tillverkande 

enheter, varav sex i Sverige, två i Polen och en i USA. Den största enheten, med 550 

av PartnerTechs totalt 1100 anställda, ligger i Åtvidaberg, fem mil öster om Mjölby. 

Vidare finns ett försäljningskontor i Kina.165 PartnerTech har en omsättning på SEK 

1,2 miljarder av vilka cirka 50 procent representeras av PartnerTech Åtvidaberg. 

Samtliga produktionsenheter är certifierade enligt ISO 9001 och några, inklusive 

enheten i Åtvidaberg, är miljöcertifierade enligt ISO 14001.166 

                                                 
163 PartnerTech Presentationsmaterial  
164 Nils Sagmar, Key Account Manager, PartnerTech, 2002-12-03 
165 Nils Sagmar, Key Account Manager, PartnerTech, 2002-12-03 
166 www.partnertech.se 
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5.3.1 Beskrivning av relationen med BT Products 

BT Products är kund inom affärsområdet IT/Mekatronik. PartnerTech levererar en typ 

av styrsystem till BT Products truckar, närmare bestämt datorstyrda manöverhandtag. 

Dessa har utvecklats tillsammans med BT Products och är således helt kundspecifika. 

Det första gemensamma utvecklingsprojektet började 1997, men innan dess hade 

PartnerTech vissa ströuppdrag för BT Products. Från början levererades styrhandtag 

till mindre truckar men relationen har utvecklats till att inkludera fler och fler 

utvecklingsprojekt och leveranser av styrhandtag till olika truckmodeller. 

 

BT Products representerar cirka två procent av PartnerTechs omsättning (SEK 25 

miljoner av SEK 1,2 miljarder) och de intervjuade anser inte att PartnerTech är 

beroende av BT Products ur produktionssynpunkt. Däremot innehar BT Products en 

större andel av PartnerTechs utvecklingsarbete: av 25 utvecklare inom mekanik 

arbetade ett tag fem personer endast med BT Products projekt. Av denna anledning 

bedöms BT Products, trots den lilla andelen av omsättningen, vara en viktig kund och 

samarbetet beskrivs som lärorikt för PartnerTechs egna konstruktörer, inte minst på 

grund av BT Products höga krav avseende produkternas tålighet och 

kostnadseffektivitet. 

 

BT Products betraktas av PartnerTech som en stabil kund, men också som en kund 

med tillväxtpotential. De potentiella möjligheterna till utökade affärer bedöms av 

PartnerTech ha sin grund i dels att BT Products är ett omsättningsmässigt stort 

företag, och dels att företaget tycks utvecklas mot att praktisera outsourcing i en högre 

grad. 

 



EMPIRISK STUDIE 
 

 

 81

PartnerTech levererar en helhetslösning från utveckling till tillverkning till BT 

Products. Även om de anser att detta erbjudande är unikt, är de medvetna om att BT 

Products skulle ha kunnat köpa motsvarande lösning på alternativt sätt, om än med 

större investeringar och fler [samarbets]parter. 

 

” Vårt erbjudande är unikt. BT Products hade kunnat lösa det på annat sätt men då 

hade det krävts mer insatser från dem själva.” 

 

 (Key Account Manager, PartnerTech, 2002-12-03) 

 

Alla investeringar som är specifikt relaterade till en viss kunds produkter, exempelvis 

monterings- och testutrustning, betalas och ägs av kunden i fråga. I BT Products fall 

tas kostnaden för produktspecifika investeringar upp som en startkostnad på offerten.  

 

Gentemot alla sina viktigare kunder tillämpar PartnerTech öppna kalkyler, så även till 

BT Products. PartnerTech har i sin tur viss insyn i BT Products försäljningsprognoser 

och produktionsplanering, genom de leveransplaner som BT Products skickar till 

leverantörerna veckovis. 

På PartnerTech upplever man att man har möjlighet att i viss utsträckning påverka BT 

Products. Även om BT Products äger produkten och PartnerTech tillverkar den utifrån 

BT Products specifikationer är det upp till PartnerTech att föreslå förändringar som 

kan förbättra produkten eller reducera kostnaderna. 

 

PartnerTech har, genom de kvartalsmöten som hålls, möjlighet att till viss del påverka 

alla sina kunder men  
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”Jag tycker BT är [förhållandevis] lyhörda. Har vi förslag på förändringar och 

förbättringar så överväger de det. Det är inte så att det bara en part som är 

kravställande.” 

 

 (Key Account Manager, PartnerTech, 2002-12-03) 

 

Den intervjuade projektledaren/utvecklaren resonerar även att en anledning till att BT 

Products inledningsvis inte specificerar alla detaljer i ett utvecklingsprojekt kan vara 

att de vill ha PartnerTechs förslag till lösningar.  

 

Relationen med BT Products beskrivs som mycket nära. Inte sällan ringer BT 

Products om ett problem uppstår, och en representant för PartnerTech beger sig då till 

BT Products i Mjölby. Detta skedde även vid intervjutillfället.  

 

”Det är som om de vore här, på en annan avdelning.” 

 

 (Projektledare och utvecklare, PartnerTech, 2002-12-03) 

 

Närheten i relationen upplevs uteslutande som positiv av båda intervjupersonerna på 

PartnerTech. De påtalar emellertid även vikten av ömsesidighet i relationer. 

 

”För att bägge parter ska tjäna på det här så krävs att bägge parter ställer krav så att 

vi tillsammans utvecklar den verksamhet vi håller på med.” 

 

(Key Account Manager, PartnerTech, 2002-12-03) 
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Den strukturerade kontakten mellan PartnerTech och BT Products sker på de 

kvalitetsmöten som sker på fast kvartalsbasis. Den person som är Key Account 

Manager har det övergripande ansvaret för ”relationen” men bedömer att han 

förmodligen är den som har minst kontakt med BT Products. 

 

Inom utvecklingsprojekten hålls kontakterna mellan utvecklingstekniker och inköpare 

hos BT Products och utvecklare/konstruktörer hos PartnerTech. Dessa kontakter sker 

dagligen per telefon och e-post och därutöver träffas parterna ungefär en gång i 

veckan. 

 

Med avseende på själva produktionen sköts löpande kontakter med BT Products av 

fabriken i fråga och till fabriken skickas leveransplaner från BT Products veckovis. I 

övrigt sker kontakterna efter behov. Så länge allt fungerar i produktionen krävs inga 

speciella kontakter, utan endast om något går fel, eller om BT Products vill göra 

ändringar eller omprioriteringar. 

5.3.2 Utformning av prestationsmätningssystem 

PartnerTech har inget system för ranking av sina kunder. Antingen väljer PartnerTech 

att leverera till en kund eller inte, beroende på om de anser sig ha nödvändig 

kapacitet, och därefter betraktas alla kunder som lika viktiga. Prestationsmätning av 

kunderna sker inte heller. Däremot har en diskussion börjat föras om regelbunden 

undersökning av kundernas åsikter om PartnerTech, i form av kundenkäter.  

 

För att tillgodose BT Products krav mäter PartnerTech leveransprecision och kvalitet 

internt. Detta mäts för övrigt gentemot alla kunder eftersom de flesta kunder 

utvärderar PartnerTech efter dessa parametrar. BT Products anses dock ha gått längre 
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i sitt leverantörscertifieringsprogram med avseende på antal parametrar och det 

faktum att även ”mjuka” aspekter som service inkluderats i mätningarna.  

 

PartnerTech svarar på alla reklamationer med en avvikelserapport, där de redovisar 

vad som gått fel och specificerar vilka åtgärder som kommer att vidtas för att det inte 

ska hända igen. 

5.3.3 Syfte med prestationsmätning 

Syftet med prestationsmätningen, för både PartnerTech och BT Products bedöms av 

PartnerTech vara att fokusera uppmärksamheten på områden med 

förbättringspotential.  

 

”…kan man ta bort waste, i vid bemärkelse, så kan man ta bort cost, och så kan ju 

alla parter tjäna pengar, det är ju ett win-win förhållande.” 

 

 (Key Account Manager, PartnerTech, 2002-12-03) 

 

Resultaten av mätningarna används också som underlag för PartnerTechs arbete med 

att bibehålla ”certifierad leverantör”-status, för att på så sätt öka möjligheterna att dels 

behålla BT Products som kund, och dels att bli tillfrågad om nya affärer. 

5.3.4 Prestationsmätningens resultat 

Den prestationsmätning som BT Products genomför och som följs av kvartalsvisa 

kvalitetsmöten, innebär varken något nytt eller unikt sätt att arbeta för PartnerTech. 

Det faktum att BT Products mätsystem är så pass strukturerat och utvecklat, inte minst 

med avseende på ”mjuka” faktorer, bedömer emellertid Key Account Managern ha 

lett till förbättrade relationer med BT Products. 
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Vidare värdesätter PartnerTech den fasta agenda på kvartalsmötena med BT Products, 

som mätresultaten ger upphov till. På detta sätt tydliggörs dels vad BT Products 

tycker är viktigt och dels vilka områden som behöver bearbetas. 

 

Mätresultaten uppges av Key Account Managern ha bidragit till ett samspel mellan 

kund och leverantör. Exempelvis reklamerade BT Products ett tag en hel del 

produkter som PartnerTech inte hittade något fel på. BT Products var lyhörda för 

detta, granskade sina rutiner, och upptäckte att felet uppstod hos dem själva.  

 

För att undvika diskussion och frustration i till följd av mätresultaten är det viktigt att 

båda parter mäter på samma sätt och att båda parter har samma definitioner på de mått 

som mäts, anger den intervjuade Key Account Managern. Därför lägger man från 

PartnerTechs sida, redan under uppstartandet av projekt med nya kunder, mycket 

möda vid att parterna ska vara överens om och tydligt förstå definitioner samt övriga 

regler och begränsningar. Under förutsättning att parterna är överens om måtten 

upplever PartnerTech inga problem med de parametrar som mäts. Rent praktiskt har 

PartnerTech ett MPS-system167 som hanterar sammanställningen av mätresultaten. 

 

En relativt stor del av PartnerTechs verksamhet gentemot BT Products utgörs av 

utvecklingsprojekten, vars prestation inte mäts av BT Products i det nuvarande 

leverantörscertifieringsprogrammet. En sådan mätning anges inte ha saknats hittills av 

PartnerTech, men den intervjuade Key Account Managern och projektinköparen på 

BT Products har diskuterat möjligheten att utvärdera PartnerTechs förmåga att göra 

korrekta kostnadsförlag och tidsuppskattningar vid nya projekt. Problemet med en 

                                                 
167 Material- och produktionsstyrningssystem 
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sådan utvärdering anses vara att förutsättningarna och specifikationerna hinner 

förändras så mycket under projektets gång att både tid och kostnad normalt har 

påverkats relativt mycket vid projektets slut. Även i detta fall framhåller den 

intervjuade Key Account Managern vikten av att använda enkla mått som parterna 

definierar på samma sätt. 

 

”…det får inte bli så komplicerat att vi inte tror på det vi får fram. Det måste vara 

något vi kan mäta och BT kan mäta och där vi mäter på samma sätt.” 

 

 (Key Account Manager, PartnerTech, 2002-12-03) 

 

5.4 Rimaster 

Rimaster AB är en kontraktstillverkare av produkter innehållande el, elektronik och 

mekatronik. Företaget erbjuder ett helhetsansvar, från konstruktion till leverans och 

service, och en del i affärsidén är att genom kundunika lösningar kunna skapa ett 

mervärde utöver den fysiska produkt som levereras. Företaget grundades 1982 och 

ligger i Rimforsa, fyra mil sydost om Mjölby. 

 

Rimasters omsättning uppgick 2001/2002 till SEK 123 miljoner. Under år 2002 har 

företaget genomgått en omstrukturering som innebar uppsägning av 90 personer, och 

har idag 110 anställda.168 Rimaster är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

                                                 
168 Rimaster AB Årsredovisning 2001/2002 
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5.4.1 Beskrivning av relationen med BT Products 

BT Products har varit kund hos Rimaster sedan 1994. Huvudsakligen tillverkar och 

levererar Rimaster kablage169, men på sistone även en del styrskåp170, till BT Products. 

Utvecklingsarbetet för dessa produkter har utförts av BT Products. 1996 fick Rimaster 

BT Products utmärkelse ”Årets leverantör”. 

 

BT Products representerar mellan 20 och 23 procent av Rimasters omsättning och är 

en av deras omsättningsmässigt två största kunder. Tillverkning för BT Products utgör 

den största delen i Rimasters produktion och i tillverkningen arbetar 11 av 70 

personer enbart med BT Products produkter. En eventuell förlust av BT Products som 

kund bedöms inte vara avgörande för Rimasters verksamhet, men skulle få stora 

konsekvenser. 

 

Rimaster anser, och värdesätter, att BT Products är en stabil kund. Eftersom BT 

Products är en stor kund i förhållande till hur mycket de spenderar på inköp av 

material och komponenter, bedömer man på Rimaster att det finns god möjlighet att få 

fler uppdrag.  

 

Under den kris som Rimaster haft det senaste året, upplevdes BT Products aldrig 

tvivla på Rimasters kapacitet att överleva. Operationschefen säger sig därmed ha 

upplevt en viss lojalitet från BT Products och att detta föder lojalitet mot BT Products 

från Rimasters sida. 

 

                                                 
169 kabelstammar 
170 skåp med inbyggt kablage 
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Med tanke på det nära förhållande som sägs finnas mellan Rimaster och BT Products 

samt på Rimasters prestationer hittills, tror man sig inte vara direkt utbytbar som 

leverantör. Däremot är man medveten om att Rimaster inte är ensamma om att 

tillverka kablage. Med andra ord tror man sig vara en viktig, men inte oersättlig 

leverantör för BT Products.  

 

”De kommer ju troligtvis inte tappa speciellt mycket leveranser om Rimaster skulle 

försvinna på ett eller annat sätt. Mer än att det skulle medföra besvär för dem, 

huvudbry, det är jag övertygad om.” 

 

 (Operations manager, Rimaster, 2002-11-28) 

 

Förutom en testutrustning som BT Products nyligen tillhandahållit är inga maskiner i 

Rimasters produktion specifika för BT Products. 

 

Genom leveransplanerna som BT Products skickar varje vecka får Rimaster viss insyn 

i BT Products försäljningsprognoser och produktionsplanering. I de prisförhandlingar 

som sker en gång om året behandlas valutaförändringar och BT Products får även 

information om Rimaster har lyckats reducera materialpriser eller effektiviserat 

produktionen. Även om Rimaster inte använder öppna kalkyler gentemot BT 

Products, får BT Products, enligt Rimasters vice VD, i princip full information ändå. 

 

Samtliga intervjupersoner på Rimaster anser att BT Products lyssnar på Rimaster om 

de senare har idéer och argument för hur man förändra i produktionen eller i 

komponenterna. Produktionstekniker hos Rimaster har också börjat samarbeta med 

BT Products tekniker.  
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”Vi upplever att vi får relativt bra respons på förslag som vi har och som kanske kan 

förenkla för oss och som förhoppningsvis gör det billigare för dem i förlängningen.” 

 

 (Vice VD & Administrativ chef, Rimaster, 2002-11-28) 

 

Relationen med BT Products beskrivs av samtliga intervjupersoner som mycket nära. 

Främst gäller det relationen på operativ nivå, och på vilken det vuxit fram kontaktnät 

mellan individer anställda hos BT Products och Rimaster. Tack vare dessa kontaktnät 

har det utvecklats en förmåga att effektivt och informellt lösa vardagliga operativa 

problem. Det händer till och med att dessa anställda träffas vid sidan av arbetet, 

vilket, enligt arbetsledaren i produktionen, gör att produktionen också fungerar bättre. 

Denna problemlösningsförmåga på operativ nivå ses inte enbart som positiv av 

ledningen i Rimaster, eftersom de ofta inte får information om att problemen faktiskt 

förekommit och därmed inte känner till områden med förbättringsbehov. Samarbetet 

på strategisk nivå beskrivs inte som lika nära. 

 

En bidragande orsak till närheten i relationen tror arbetsledaren i produktion vara den 

geografiska närheten.  

 

”…är det något som är akut för dem så är det en timmes resväg för oss. … Jag tror 

det är viktigt för BT, att känna stödet om det skulle krisa.” 

 

 (Arbetsledare i produktion, Rimaster, 2002-11-28) 
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Förutom på de inplanerade kvartalsmötena, händer det att representanter från de båda 

företagen träffas mer ostrukturerat om behov finnes. Annars sköts kontakten vanligen 

per telefon och e-post. 

 

Kontakterna med BT Products sköts av olika funktioner inom Rimaster, beroende på 

vilken frågeställning det gäller. Ekonomiska och kommersiella frågor handhas av 

marknadsavdelningen, operativa frågor av arbetsledare och planerare. I produktionen 

har arbetsledaren kontakt med arbetsledaren på BT Products dagligen, oftast två eller 

tre gånger om dagen. I specifika produktionsfrågor involveras ibland 

produktionstekniker. 

5.4.2 Utformning av prestationsmätningssystem 

I nuläget har inte Rimaster något utarbetat system för utvärdering eller 

prestationsmätning av kunder. I stället arbetar man i tvärfunktionella förbättringsteam 

med kunderna på olika typer av kvartalsmöten. Rimaster avser att under första 

halvåret 2003 införa både ett kundrankingsystem, för att vid behov kunna prioritera 

resurser, samt ett system för att utvärdera kunderna. Inom ramen för detta 

utvärderingssystem kommer Rimaster att undersöka hur bra kunderna är på att lägga 

prognoser, hur ofta de flyttar order, om de beställer på avtalat sätt, betalningsförmåga, 

etc.  

 

Rimaster mäter sin egen prestation, i tillverkningen, på ett antal parametrar: 

effektivitet, leveranssäkerhet, reklamationer, andel direkt tid (den andel av total tid 

som läggs på arbete med en viss kunds produkt), förädlingstid (andel av den totala 

genomloppstiden som är värdeskapande) och väntetid (egentligen ledig kapacitet). 

Tidigare fanns en uppsjö av nyckeltal, men de här parametrarna har tagits fram för att 

uppnå en tydligare koppling mellan nyckeltal och strategi. Rimaster har säkerställt 
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automatisk datafångst på dessa parametrar och håller även på att träna arbetsledare 

och andra i avvikelsehantering. 

 

På de parametrar som även BT Products mäter, säger sig Rimaster själva ställa högre 

krav än BT Products. Detta är emellertid ingen anpassning utan fastslogs innan BT 

Products började med sina strukturerade mätningar. 

5.4.3 Syfte med prestationsmätning 

Syftet med att införa ett system på Rimaster, för prestationsmätning av kunder, är att 

skaffa sig information om hur väl respektive kund sköter sina åtaganden. Denna 

information är tänkt att sedan ligga till grund för en konstruktiv dialog med kunderna. 

 

”…det går inte att ha en vettig dialog om man inte har information om vad som 

faktiskt händer. Det blir en massa pajkastning annars.” 

 

 (Vice VD & Administrativ chef, Rimaster, 2002-11-28) 

 

Resultaten av de parametrar som mäts internt i Rimaster ser operationschefen som ett 

sätt att  

 

”…hålla tempen på min organisation.” 

 

 (Operations manager, Rimaster, 2002-11-28) 

 

Informationen från BT Products mätningar används i Rimasters arbete för att 

bibehålla ”certifierad leverantör”-status, och på så sätt få möjlighet att tillverka större 

volymer eller ytterligare produkter. 
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5.4.4 Prestationsmätningens resultat 

BT Products leverantörscertifieringsprogram anses av Rimaster ha haft positiva 

följder i form av motivation att fortsätta prestera bra gentemot BT Products. Inte 

minst har utmärkelsen ”Årets leverantör” gett upphov till mycket stolthet i 

organisationen.  

 

”Om vi får sänkt betyg så kommer ju ett helt företag här att vara mer eller mindre 

förkrossade den dagen.” 

 

 (Vice VD & Administrativ chef, Rimaster, 2002-11-28) 

 

Rimaster har enligt dem själva har haft 100 poäng varje år sedan BT Products började 

med sitt certifieringsprogram och därför vet man inte om mätningarna i sig gett 

upphov till några förbättringar. Eftersom Rimaster har visionen att vara ”Europas 

bästa kontraktstillverkare” anser man dock att ju fler kunder som mäter, och ju mer 

detaljerat de mäter, desto bättre. Då får Rimaster konkreta ”objektiva” resultat att 

förbättra sig gentemot och att kommunicera till presumtiva kunder.  

 

Mätningarna BT Products gör inom leverantörscertifieringsprogrammet anses på 

Rimaster vara huvudsakligen omfattande och bra. Operationschefen skulle dock vilja 

att BT Products mätte Rimaster, och sig själva, på parametern förädlingsgrad eller 

förädlingstid, för att få en uppfattning om hur snabb man är på att förädla sina 

produkter. 

 

Ytterligare ett positivt resultat av BT Products mätningar är de diskussioner som 

uppstår vid eventuella fel. Enligt Rimasters arbetsledare i produktion är BT Products 
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ganska ”hårda” när det blir fel, men de kommer också med förslag på hur Rimaster 

kan göra förändringar och förbättringar. Exempelvis reklamerade BT Products en hel 

del av vissa typer av kablage, men hjälpte då Rimaster med testutrustning. 

 

De problem med mätningarna som ibland kan uppstå är att de olika parterna har olika 

uppfattning om vilket leveransdatum som gäller, att det uppstår skillnad i leveranstid 

efter en omplanering. 
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6 DISKUSSION 

Genom prövning av teori mot uppsatsens empiriska exempel diskuteras i detta kapitel 

inledningsvis varför det kan vara befogat med prestationsmätning i 

interorganisatoriska relationer och därmed intressant att studera och analysera 

denna. Därefter diskuteras effektiv prestationsmätning i kund-leverantörsrelationer. 

6.1 Interorganisatoriska relationer 

Som diskuterats i kapitel tre, ”Interorganisatoriska relationer”, kan en transaktion rent 

teoretiskt sägas utföras på ett kontinuum mellan de två extremerna marknad 

respektive hierarki. Enligt det resonemang som van der Meer-Kooistra & Vosselman 

för utifrån transaktionskostnadsteorin, krävs på grund av det som karakteriserar 

transaktionssituationen då vissa förhållanden föreligger, ibland en större grad av 

styrning och kontroll av transaktionen och mellan de parter som den utförs. 

Transaktionen kommer då att likna transaktioner i en hierarkilösning. Styrning och 

kontroll bygger här mer på direkt handling från den köpande partens sida, till skillnad 

från vid den rena marknadslösningen där det är priset som utgör styrmekanism.  

 

I den fallstudieliknande undersökning som utgör empiriskt exempel i uppsatsen rör 

det sig om transaktioner mellan ett företag och tre utav dess leverantörer. Om dessa 

transaktioner varit av typen ren marknadstransaktion, hade styrning av transaktionen 

skett genom pris och den köpande parten hade inte behövt ägna sig åt direkt styrning 

och kontroll av den säljande parten. Transaktionerna hade då alltså skett med 

marknadsmekanismen som styrmekanism. De kund-leverantörsrelationer som 

uppsatsen använder som exempel kännetecknas dock av att det är något annat än 

endast pris som styr transaktionen.  
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6.1.1 Beroende och utbytbarhet 

Om en transaktion enligt det resonemang som förs i kapitel tre ska kunna sägas vara 

mer styrd av hierarkiska styrmekanismer än av de(n) som finns vid en 

marknadslösning, nämligen priset, utmärks transaktionen av att det krävs vissa 

specifika investeringar för att transaktionen ska kunna utföras. I fallet med BT 

Products och de tre leverantörerna som ingår i den empiriska studien kan det i viss 

grad sägas finnas gemensamma investeringar i transaktionerna. BT Products uppger 

att man hos två utav leverantörerna äger testutrustning för att kunna testa den produkt 

som köps och att man hos en utav de tre, PartnerTech, även äger viss del av de 

verktyg som krävs för produktion av den produkt man köper. En utav leverantörerna, 

ITAB, uppger också att BT Products vid behov kan investera i verktyg hos ITABs 

underleverantörer, om det rör sig om en komponent som ska ingå i den produkt som 

BT Products köper av ITAB.  

 

Även andra typer av aktiviteter som kan ses som ”investeringar i transaktionen” kan 

sägas försiggå mellan parterna. BT Products har även annat utvecklings- och 

konstruktionsarbete utlagt på ITAB och PartnerTech än just det som har med en viss 

produkt att göra. Bland annat uppger ITAB att företaget tillsammans med BT 

Products bedriver produktutveckling för att kunna anpassa produktionen av de 

komponenter som går till BT Products produkter för den maskinpark som ITAB har. 

ITAB själva anser till och med att det här rör sig om ett utvecklingsarbete för både 

kunden och leverantören, då man angående detta arbetar gemensamt. Med anledning 

av detta resonemang bör det kunna sägas att de parter som ingår i transaktionerna, det 

vill säga BT Products och dess leverantörer, har mer gemensamt arbete eller 

aktiviteter än vad en transaktion vilken liknar en ren marknadstransaktion har. Att 

bestämma den exakta graden av detta är dock svårt enbart på basis av den information 
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som framkommit i den empiriska studien. För att göra det krävs mer exakt 

information angående investeringar. Det kan emellertid konstateras att graden av 

specifika investeringar förefaller variera något mellan de tre relationerna. Trots att det 

alltså inte går att avgöra exakt hur mycket gemensamt arbete transaktionsparterna har, 

så bör det faktum att det förekommer gemensamma ”investeringar” ändock kunna 

sägas utgöra en indikation på att transaktionerna inte är rena marknadstransaktioner, 

utan kännetecknas av faktorer som borde göra styrning med hierarkiska 

styrmekanismer tillämplig.  

 

Hur lång tid BT Products använt sig av respektive underleverantör skiftar, men då det 

rör sig om mellan sex till nästan 30 år bör det kunna sägas att relationerna tidsmässigt 

är relativt långa, och sådana relationer styrs oftare med hierarkiska eller byråkratiska 

styrmekanismer än med marknadsmekanismen. BT Products själv anser att alla de tre 

leverantörerna på lång sikt är relativt lätt utbytbara med avseende på de produkter och 

tjänster de tillhandahåller. Vad gäller en utav leverantörsparterna, ITAB, har BT 

Products gällande en viss produkt lagt över allt ansvar för konstruktion och 

tillverkning av denna på ITAB, och man menar därför att man är mer beroende av 

denna leverantör, jämfört med de andra två. Det faktum som diskuterats ovan, 

nämligen att det finns en viss grad av transaktionsspecifika investeringar, torde 

innebära att det medför vissa problem eller kostnader för BT Products att snabbt byta 

leverantör, något som inte hade varit fallet vid en ren marknadslösning. Detta innebär 

att det från BT Products håll föreligger ett visst beroende av leverantörerna, även om 

det främst är kortsiktigt. Hade det här rört sig om en ren marknadstransaktion hade så 

alltså inte varit fallet, då en leverantör istället hade varit direkt utbytbar.  
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Även omvänt föreligger visst beroende. Det faktum att de produkter BT Products 

köper av leverantörerna är specifika för BT Products hos dessa leverantörer, torde 

innebära att leverantörerna till viss grad är bundna till tillverkning av dessa 

komponenter med avseende på uppbindande av tillverkningsresurser. Ett av 

leverantörsföretagen, ITAB, är till stor del beroende av BT Products som kund, då 

närmare 60 procent av företagets totala försäljning utgörs av affärer med BT Products. 

Leverantören Rimaster uppger att BT Products är en viktig kund, men att man inte 

står och faller med dem då de inte utgör mer än ca 20 procent av företagets 

omsättning. PartnerTech anser sig inte vara så beroende av BT Products då det gäller 

försäljning, eftersom denna endast utgör en liten del av den totala omsättningen. Med 

avseende på utvecklingsarbete anser man däremot BT Products som viktig då 

företaget utgör 25 procent av PartnerTechs utvecklingsarbete.  

6.1.2 Kommunikation och kontakt mellan transaktionsparterna 

Förutom att relationerna karakteriseras av att de alla pågått under en längre tid, verkar 

kontakterna mellan den köpande och den säljande parten också ske relativt frekvent, 

och, enligt vad parterna själva påstår, även vara informella. BT Products hävdar själva 

att relationen med de tre aktuella leverantörerna är öppen och nära, och detsamma 

anger även alla tre leverantörerna. Förutom möten där kvalitetsförbättring diskuteras 

träffas BT Products och respektive leverantör även vid prisförhandlingar, 

uppstartande av nya projekt samt då akuta problem uppstår. BT Products uppger att 

dess inköpsfunktion är i kontakt med respektive leverantör varje vecka. Detta visar 

alltså på att kontakten mellan kund och leverantör är regelbunden, vilket också är vad 

som karakteriserar den typ av transaktion som ligger närmare hierarkilösningen än 

marknadslösningen. Enligt det resonemang om hybrida former av marknad och 

hierarki som Ring & Van de Ven för, kan det dock även i transaktioner som ligger 

relativt nära marknadslösningen uppstå starka relationer. Detta menar man beror på att 
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det även om det rör sig om korta kontrakt mellan parter, kan det röra sig om relativt 

täta kontakter vid förhandlingar och implementering av avtal. Att kommunikationen 

och kontakten mellan kunden och dess leverantörer är så pass regelbunden och 

strukturerad som den i undersökningen förefaller vara, skulle kunna vara ett resultat 

av detta. Det skulle dock även kunna bero på att transaktionen är just sådan att den 

kräver styrning i form av mätning och utvärdering av dessa leverantörers prestation.  

6.1.3 Parternas kompetenser 

Ytterligare något som kännetecknar transaktioner liknande hierarkilösningen är att de 

kompetenser som parterna har tillskrivs större vikt än de skulle göra om det rörde sig 

om rena marknadstransaktioner. BT Products anser inte att det endast är 

leverantörerna som ska lära sig och utvecklas i relationen. Det uttrycks att man 

betraktar de tre leverantörerna som experter inom sina respektive områden, och 

hävdas att man är villig att lära sig av leverantörernas kunskap. Det de tre 

leverantörerna uttrycker styrker detta påstående: Rimaster menar att BT Products 

lyssnar på företaget gällande eventuella förslag till förbättringar. PartnerTech säger 

sig även de uppleva det som att BT Products lyssnar till deras idéer, och uttrycker det 

till och med så att det inte endast är en part, det vill säga den köpande, som kan ställa 

krav i relationen. ITAB har produktutvecklingsprojekt tillsammans med BT Products, 

och man anser även att det som BT Products benämner leverantörsutveckling skulle 

kunna ses som leverantörs- och kundutveckling. 

6.1.4 Behov av styrning i det empiriska exemplets relationer 

Med anledning av ovanstående diskussion kan det hävdas att själva transaktionen i det 

empiriska exemplet karakteriseras av att den köpande parten intresserar sig för och 

med hjälp av klassificering, utvärdering av leverantörens prestation samt 

utvecklingsarbete försöker styra och kontrollera det som transaktionen rör sig om. 
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Detta indikerar följaktligen inslag av hierarkiska eller byråkratiska styrmekanismer. 

Kundföretaget självt, BT Products, menar att avsikten med att utvärdera, och på så 

sätt styra, leverantörerna är att man med dessa leverantörer vill utveckla ett närmare 

och mer långsiktigt samarbete, och från dem även få en bra, eller förbättrad, 

prestation. Alla de tre leverantörsföretagen som ingår i studien uppger även att de 

anser att BT Products utvärdering av dem och deras prestation är bra, och att denna 

utvärderings- och utvecklingsverksamhet har lett till närmare och bättre relationer 

med BT Products.  

 

Med utgångspunkt i de fakta om studiens transaktionsparter som finns tillgängliga, 

kan inte avgöras exakt var på kontinuumet mellan marknad och hierarki som 

transaktionerna skulle kunna sägas befinna sig. Dock, med anledning av ovanstående 

resonemang och diskussion om vad vissa av de så kallade situationsberoende 

faktorerna karakteriseras av i fallet med kund – leverantörsrelationerna i uppsatsens 

studie, bör det kunna sägas att transaktionerna inte utgörs av rena marknadslösningar. 

Transaktionssituationerna kan snarare sägas ha inslag av de typer av styrmekanismer 

som kan återfinnas i hierarkier eller byråkratier. Att detta är fallet i relationerna 

mellan BT Products och de tre undersökta leverantörerna beror, vilket framgår av 

resonemanget ovan, på att transaktionen utmärks av vissa faktorer. Transaktionen 

utmärks av att parterna har gemensamma aktiviteter, den köpande parten har i vissa 

fall investerat i den säljande partens maskinpark eller utveckling, samt av att en viss 

grad av styrning och kontroll av transaktionen därför är nödvändig för den köpande 

parten. Då det som här diskuteras är interorganisatoriska relationer av typen kund-

leverantörsrelationer, handlar relationen fortfarande huvudsakligen om en 

handelstransaktion. Således bör resonemanget kunna föras, att transaktionen 

visserligen ligger nära marknadslösningen men att transaktionsparterna ändå har så 
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pass mycket gemensamma aktiviteter och ”investeringar”, att den styrmekanism som 

styr deras gemensamma aktiviteter mer liknar den som är utmärkande för en hierarkis 

transaktionssituation. Den köpande parten, det vill säga BT Products, kan därför inte 

förlita sig till endast priset som styrmekanism. 

 

Eftersom transaktionerna och relationerna i den empiriska studien tycks kännetecknas 

av faktorer som innebär ett visst behov av styrning, och därmed prestationsmätning, 

bör dessa transaktioner och relationer kunna fungera som studieobjekt med avseende 

på prestationsmätning i interorganisatoriska tvåpartsrelationer av typen kund-

leverantörsrelationer. 

6.2 Effektiv prestationsmätning i kund-leverantörsrelationer 

Med detta avsnitt avses att analysera hur prestationsmätning i interorganisatoriska 

tvåpartsrelationer, av typen kund-leverantörsrelationer, bör utformas för att vara 

effektiv. Detta görs genom att såväl teori angående vilka krav som generellt kan 

ställas på prestationsmätning, som den teori som finns angående vilka krav som kan 

ställas specifikt på prestationsmätning i interorganisatoriska relationer, diskuteras och 

prövas mot det exempel som den empiriska undersökningen utgör.  

 

Inledningsvis kan det konstateras att eftersom ekonomistyrning, vilket också framgått 

av diskussionen i kapitel fyra, syftar till implementering av strategi, och 

prestationsmätning som nämnt utgör ett viktigt element i ekonomistyrningen, åsyftar 

även prestationsmätning till syvende och sist implementering av strategi.  

 

Prestationsmätning har ett antal funktioner som är avgörande för dess möjlighet att 

bidra till strategiimplementering. Ur dessa funktioner, vilka redogjordes för i kapitel 

fyra, kan tre huvudfunktioner urskiljas. Den första är att inhämta information om 
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tillståndet hos det som mäts, för att analys av denna information ska kunna avgöra 

huruvida och till vilken grad den strategi som avses implementeras verkligen 

implementeras. Den andra funktionen är att genom de prestationsmått som används 

signalera vad som är viktigt för den mätande parten och således vad som är väsentligt 

för denna parts strategi. Prestationsmätningens tredje huvudfunktion kan sägas bidra 

indirekt till strategiimplementeringen, till följd av att prestationsmätningen motiverar 

den som mäts till prestation, genom att denne uppmärksammas på vad som är viktigt 

och eventuellt belönas efter prestation. 

 

Kundföretaget i uppsatsens empiriska undersökning, BT Products, har formulerat 

strategin att bredda och fördjupa samarbetet med strategiska leverantörer. Målet med 

denna strategi är att BT Products tillsammans med leverantörerna snabbare ska kunna 

nå uppställda mål för och förväntningar på det som presteras. BT Products strategi för 

själva leverantörsrelationerna skulle således kunna betraktas som att gemensamt med 

leverantörerna förbättra deras prestation. Det är då denna strategi som BT Products 

avser att implementera med hjälp av sina leverantörsutvecklings- och 

leverantörscertifieringsprogram, det vill säga med hjälp av prestationsmätning. 

6.2.1 Prestationsmätning som informationsinhämtning 

En viktig aspekt av prestationsmätning är, vilket påpekas i kapitel fyra, att inhämta 

information angående för den mätande parten kritiska faktorer. Informationen är 

nödvändig för att kunna utvärdera företagets tillstånd och för att kunna fatta beslut. 

Information om var i organisationen eller verksamheten något inte gått som planerat, 

och delvis varför, kan uppnås genom analys av avvikelser mellan verklig prestation 

och planerad prestation. Som nämnts i avsnittet om prestationsmätningens roll i 

ekonomistyrning, kan mätresultaten och utvärdering av dessa användas för att rikta 

ledningens uppmärksamhet mot verksamhetsområden med förbättringsbehov eller 
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förbättringspotential. Detta är vad som anges gälla för prestationsmätning generellt. 

På liknande sätt kan prestationsmätning och dess mätresultat i kund-

leverantörsrelationer enligt Saunders och Keebler et al användas för att precisera 

ineffektiviteter i samarbeten, vilket kan leda till att områden, viktiga för samarbetet 

och med utrymme för förbättringar, uppmärksammas. Vidare resoneras att 

prestationsmätning och –utvärdering i en kund-leverantörsrelation hör ihop med 

utvecklings- och förbättringsprogram för leverantörer. 

 

BT Products har det uttalade syftet att med prestationsmätningen urskilja vilka 

leverantörer som presterar undermåligt. Urskiljningen görs med avsikt att arbeta med 

dessa leverantörer för att förbättra deras prestation eller att sluta använda dem som 

leverantörer. Informationsinhämtning, vilken sker genom mätningen, sker inom 

ramen för det som BT Products kallar sitt ”leverantörscertifieringsprogram”. 

Mätningen avser alltså att för BT Products uppmärksamma brister i leverantörernas 

prestationer och sedan utvärdera hur man kan agera för att prestationen ska förbättras. 

Eftersom leverantörerna får ta del av mätresultaten och även har möjlighet att utreda 

de fel som BT Products reklamerar kan BT Products prestationsmätning bidra till 

upptäckt av brister inte bara hos leverantörerna, utan också i BT Products hantering av 

produkterna. Ett av leverantörsföretagen, Rimaster, avser för övrigt att implementera 

ett kundutvärderingssystem som syftar till att skaffa information om huruvida 

kunderna lever upp till sina åtaganden eller om de brister däri.  

 

Den information som BT Products erhåller via mätningarna används, som redan 

nämnts, för att kunna arbeta med leverantören i avseende att förbättra och utveckla 

dess prestation. Leverantörerna anser sig, med avseende på information, dock också 

kunna dra fördel av BT Products prestationsmätning. ITAB hävdar att man använder 
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de mätresultat och feedback man får genom BT Products rapportering av 

mätresultaten för att hitta områden med förbättringsbehov i den egna organisationen, 

men också att informationen ligger till grund för det gemensamma arbetet med BT 

Products. Även PartnerTech anser sig ha uppfattat syftet med BT Products mätning 

och utvärdering som att skaffa information om eventuellt förbättringsbehov eller –

potential, och menar att de även själva använder den information de får till just detta, 

för att på så sätt få behålla statusen som ”certifierad leverantör” till BT Products, samt 

eventuellt även få möjlighet till ytterligare affärer med dem. Även leverantören 

Rimaster säger sig använda den information man får genom BT Products rapportering 

av mätresultaten på detta sätt. 

 

Med anledning av ovanstående verkar det som om det sätt på vilket 

prestationsmätning används mellan parterna i studien, med avseende på 

informationsanskaffning och -användning, är det samma som förespråkas i teorin. 

Kundföretaget använder sig här av prestationsmätning för att skaffa sig information 

om den prestation som transaktionen mellan leverantör och kund rör sig om för att 

kunna avgöra om denna lever upp till de standards och krav som kunden ställer. Detta 

är även syftet med intern prestationsmätning, där man utvärderar om företaget och 

dess verksamhet lever upp till de mål som finns. Således förefaller det, om man 

använder sig av den empiriska studien som exempel, som om syftet med 

prestationsmätning, med avseende på att ge information, grundläggande kan sägas 

vara det samma interorganisatoriskt, från kund mot leverantör, som 

intraorganisatoriskt, det vill säga inom en organisation. Med avseende på att använda 

mätinformationen för att hitta områden med förbättringspotential, är det här inte bara 

den mätande parten som kan dra fördel av informationen, utan även den part som 

mäts, det vill säga leverantörerna.  
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Viktning och differentiering av mått 

För att genom prestationsmätning kunna skaffa sig rätt information, det vill säga 

sådan information som är relevant med tanke på den strategi man önskar 

implementera, måste lämpliga prestationsmått och variabler användas. För att den 

mätande parten ska erhålla relevant och intressant information bör ett antal aspekter 

övervägas vid val av antal och typ av mått. I kapitel fyra diskuteras val av 

prestationsvariabler i allmänhet gällande prestationsmätning, och där påpekas att 

enkelhet, med avseende på typ av samt antal mått, är något som bör gälla vid 

utformande av prestationsmätningssystem. För att all den information som önskas ska 

fångas upp av systemet krävs dock att de prestationsvariabler som mäts verkligen 

mäter det de avser att mäta och fångar alla aspekter av det man önskar mäta. 

Mätningen bör även vara objektiv. Måtten bör därför, som Keebler påpekar, vara både 

relevanta för det som mäts samt differentierade, för att verkligen spegla det som man 

avser mäta. Flera författare påpekar att man bör eftersträva precisa mått för att inte 

information ska gå förlorad vid mätningen. Utformaren av ett 

prestationsmätningssystem bör beakta hur individuella mått kan integreras och viktas 

för att fånga in så mycket relevant information som möjligt. Bland annat påpekar 

Beamon att då det rör sig om mätning mellan flera parter, där det rör sig om flera 

olika aktiviteter, kan detta inte fångas med endast ett mått utan här behövs en 

uppsättning relevanta mått.  

 

Även om enkelhet är något som förespråkas gällande prestationsmätningssystem 

innebär det även en fara, då det kan medföra att mätsystemet förbiser aspekter vilka 

kanske borde mätas. Enkelhet kan innebära att prestationsmätningen å ena sidan 

förlorar i finmaskighet, men att det å andra sidan blir lättare att hantera, och att 
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mätvariablerna blir lättare att förstå för den part som mäts. Det bör även tas i 

beaktande hur pass ofta den mätande parten önskar göra utvärderingar av den andra 

parten och dess prestation, då detta är av betydelse för med vilken frekvens mätningar 

görs. 

 

BT Products mäter sina huvudleverantörer och deras prestation på tre parametrar, 

vilka man benämner ”kvalitet”, ”leveranssäkerhet” samt ”service”. Alltså får det antas 

att det är inom dessa områden BT Products anser att information om leverantören och 

dess prestation är viktig att erhålla. Dessa parametrar är viktade så att kvalitet utgör 

45 %, leveranssäkerhet 35 % och service 20 % av den maximala poängsumman 100 

poäng. Inom parametrarna finns ytterligare viktning då kvalitet är uppdelat på dels 

ppm, vilket utgör 35 av 45 poäng, samt dels att leverantören svarar på reklamationer 

inom ett visst antal dagar, vilket utgör resterande 10 poäng. Då det för BT Products 

rör sig om mätning av en leverantörsprestation verkar mått som leveranssäkerhet och 

kvalitet (hos den levererade produkten) vara källor till information som kan vara 

relevant för transaktionens natur. Dessa två mått är, enligt Saunders, även att betrakta 

som konventionella mått vid mätning och utvärdering av leverantörer och deras 

prestation.  

 

Med anledning av ovanstående kan det alltså antas att det BT Products i första hand 

anser sig behöva information om, för att upptäcka brister och förbättringsmöjligheter, 

är kvaliteten på det leverantörerna tillhandahåller och hur säkra/pålitliga leveranserna 

av detta är. Serviceaspekten ges minst vikt av de parametrar som mäts. 

 

Parametern ”service” är viktad på så sätt att olika funktioner har rätt att sätta olika 

antal poäng. BT Products inköpsfunktion har möjlighet att sätta maximalt sju poäng, 
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konstruktionsfunktionen fyra poäng, planeringsfunktionen fem poäng, 

garantifunktionen två poäng och godsmottagningen två poäng. Dessa ”servicepoäng” 

sätts utefter vad varje mätande funktion bedömer vara ”god” service. 

 

Mätsystemet bör kunna sägas vara relativt differentierat, då det använder sig av mått 

vilka tar olika aspekter i beaktande. Ett mindre differentierat mätsystem hade kanske 

bara mätt variabler som kvalitet och leveranssäkerhet, vilka i BT Products fall mäts 

kvantitativt. BT Products har dock även valt att mäta serviceaspekten, vilket fångar 

sådant som inte är kvantitativt mätbart och som de två övriga variablerna förmodligen 

inte kan inkludera.  

 

BT Products anser själva att kvaliteten på leverantörernas prestation har förbättrats på 

grund av prestationsmätningen. De säger sig dock ha vissa problem med mätning av 

parametrarna kvalitet och leveranssäkerhet, vilket kommer att diskuteras längre fram. 

Alla leverantörerna uttrycker att mätningen av dem och deras prestationer uppfattas 

som positiv. PartnerTech, som uppger sig bli mätta på olika parametrar av de flesta av 

sina kunder, framhåller parametern ”service” i BT Products mätsystem som bra på 

grund av att man anser att denna fångar ”mjuka” aspekter vilka övriga parametrar kan 

missa. Denna leverantör betraktar även graden av strukturering i BT Products mät- 

eller utvärderingssystem som hög, vilket de menar är positivt. I undersökningen 

förefaller det uppskattas av den part som mäts att mätsystemet är strukturerat samt 

innehåller olika typer mått.  
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Kommunikation av mätresultat 

BT Products sammanställer, rapporterar och delger leverantörerna mätresultat för 

leveransprecision och kvalitet en gång per månad. Varje kvartal görs bedömningen på 

serviceparametern och då sammanställs även resultatet för denna samt de andra två 

parametrarna. I slutet av varje år görs ytterligare en sammanställning avseende alla 

mätparametrar. Som diskuterats ovan är hur ofta, eller med vilken frekvens, 

mätningen sker något som bör tas i beaktande vid utformningen av ett 

prestationsmätningssystem, och hos BT Products kan mätning och rapportering av 

resultat alltså sägas vara relativt strukturerad och regelbunden.  

 

Den kvartalsvisa sammanställningen av mätresultaten kommuniceras ut vid ett möte 

mellan representanter för berörda funktioner hos BT Products samt respektive 

leverantör. BT Products menar att dessa möten utgör bra tillfällen för att informera sig 

om vad som sker hos den andra parten. Med tanke på att prestationsmätningen ska 

generera information, och helst göra detta genom användning av differentierade mått 

vilka fångar in så mycket relevant information som möjligt, bör dessa möten kunna 

sägas utgöra ett komplement till den information som fås fram genom mätningarna. 

Dock kan dessa möten kanske inte ses som speciellt objektiva ”mätinstrument”, vilket 

är något annat som förespråkas att prestationsmätningsinstrument bör vara. Mätning 

av de andra parametrarna sker dock per automatik via BT Products affärssystem och 

denna mätning bör därför vara att betrakta som förhållandevis objektiv.  
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Problem som försvårar inhämtning av relevant information 

Som nämndes ovan finns, enligt både den mätande parten samt de som mäts, vissa 

problem med prestationsmätningen och de parametrar som förkommer i 

leverantörsutvärderingssystemet. Från BT Products håll anser man att kvaliteten på 

leverantörernas prestation har förbättrats, men att själva mätresultaten inte gjort det. 

Detta tror man dock kan bero på problem med måttet ppm då detta mått innebär att 

varje fel hos varje komponent registreras, vilket alltså innebär att skillnaden i felutslag 

kan bli mycket varierande beroende på typ av komponent. Ett fel kan i termer av ppm 

alltså verka allvarligt, och ge stort utslag i prestationsmätningssystemet, även om det 

egentligen är ett mindre fel som inte är komplicerat att åtgärda. Detta problem är BT 

Products själva medvetna om och önskar åtgärda. Ett ytterligare problem med ppm-

måttet är att det, enligt både BT Products och ITAB, innebär att leverantörer som 

levererar relativt få men komplicerade produkter drabbas hårdare av mätningarna och 

därmed får svårt att uppnå det generella mål för måttet som BT Products ställt upp. 

(För exempel på ppm och uträkning av detta mått, se kapitel 5.1.3 

Prestationsmätningens resultat) Detta sistnämnda problem vet BT Products idag inte 

hur man ska kunna hantera utan att istället behöva lita till subjektiva bedömningar av 

de drabbade leverantörerna. BT Products uppmanar således helt enkelt leverantörerna 

att istället försöka leverera helt utan fel. ITAB ser det som något bekymmersamt att 

de på grund av den relativt lilla volym de levererar av sin produkt, samt produktens 

grad av komplexitet, drabbas i ppm-mätningarna på ovan nämnda sätt, men uttrycker 

samtidigt förståelse för BT Products uttryckta behov av att kunna göra objektiva 

mätningar. Vidare påpekar denna leverantör ytterligare problem med 

prestationsmåtten, då de upplever att de fel som måtten registrerar ibland är svåra att 

härleda till antingen kunden eller leverantören. De upplever att fel ibland kan vara 
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orsakade av BT Products, men att dessa ändå registreras som fel orsakade av 

leverantören. 

 

Som Beamon argumenterar angående prestationsmätningens genomförande (4.3.2 

Prestationsmätningens genomförande), kan det vara svårt att hitta en allmän modell 

för hur ett prestationsmätningssystem bör utformas. Beamon menar att 

prestationsmätningssystem är beroende av den situation som de mätande parterna 

befinner sig i och att olika situationer gör att prestationsmätningssystemen kräver 

olika typer av karakteristika. Med anledning av de problem som upplevs med måtten i 

det empiriska exemplets prestationsmätningssystem, kan det därför diskuteras om det 

i det här fallet är lämpligt att utvärdera alla leverantörer med hjälp av samma mått. 

Med hjälp av olika mått för exempelvis leverantörer som levererar produkter som 

uppvisar olika grad av komplexitet, skulle kanske en något mer ”rättvis” mätning 

kunna göras. Ett prestationsmätningssystem bör dock även vara enkelt att använda 

och förstå, samt för den mätande parten gå att använda för jämförelser, och sådan 

aspekter skulle gå förlorade vid användandet av olika mått för olika parter. Då den 

part som mäter bör vilja ha information som går att använda för jämförelser, samtidigt 

som det för den mätande parten, enligt den diskuterade teorin om prestationsmätning, 

även handlar om att motivera den part som mäts till (bra) prestation, rör det sig 

således om en avvägning mellan att använda sig av samma mått för alla parter, och få 

jämförbar information, och att använda sig av rättvisande mått som motiverar den 

enskilda parten till prestation.  

 

Som tidigare nämnts är det viktigt att mätsystemet mäter det verkligen avser att mäta, 

med hjälp av precisa mått, samtidigt som det inte bör vara för komplext och därmed 

svårbegripligt och svåranvänt. BT Products mät- och utvärderingssystem verkar ta 
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enkelheten i beaktande då det endast använder sig av tre mätparametrar. Dock, med 

tanke på ovanstående diskussion om de problem som finns med mätningarna, kanske 

de instrument man använder sig av inte fångar exakt det man vill mäta. Detta innebär 

då att, trots att man valt ut parametrar som ska ge den information man bedömer vara 

intressant och relevant, alltså inte får rätt information. 

 

PartnerTech och Rimaster har även de synpunkter på de parametrar som ingår i 

mätsystemet. PartnerTech, vilka även har utvecklingsverksamhet tillsammans med BT 

Products, anser att denna typ av verksamhet inte fångas upp av det nuvarande 

systemet. PartnerTech anser sig inte direkt ha saknat mätning på denna punkt, men 

berättar att man tillsammans med BT Products har diskuterat möjligheten att även 

utvärdera PartnerTechs förmåga att göra korrekta kostnadsförslag och 

tidsuppskattningar gällande nya projekt.  PartnerTech menar dock att 

förutsättningarna ändras så pass mycket under implementeringen av ett projekt att 

denna mätning skulle bli svår att genomföra. Även Rimaster har vissa synpunkter på 

vad som ingår i mätsystemet. Operationschefen hos denna leverantör menar att det 

skulle vara bra om BT Products även mätte leverantören på förädlingstid, för att få en 

uppfattning om hur produktiv leverantören är. 

 

Med anledning av ovanstående kan alltså diskussionen föras huruvida BT Products 

mätsystem verkligen ger BT Products den informationen om leverantören och dess 

prestation man önskar få med mätningen. Systemet inkluderar parametrar vilka verkar 

vara relevanta för att få information om prestationen hos en leverantör. De 

mätinstrument som används verkar till största delen utgöras av objektiva, automatiska 

instrument, med undantag av parametern service. Mätningen sker regelbundet och 

sammanställs och rapporteras även med regelbundenhet. Det som brister i 
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informationsinhämtningen verkar vara det faktum att prestationsmåtten ibland ger 

felaktiga resultat. 

 

Med anledning av den diskussion som förts i 6.2.1 Prestationsmätning som 

informationsinhämtning, det vill säga diskussionen om prestationsmätningens 

utformande för att ge den mätande parten rätt information om brister och 

förbättringsbehov, kan sammanfattningsvis sägas att de krav som gäller för denna 

utformning enligt generell teori om prestationsmätning, också tycks gälla för mätning 

i interorganisatoriska relationer.  

 

Huruvida båda parter i en interorganisatorisk relation av typen kund-

leverantörsrelation, mäter varandra kan diskuteras. Om leverantören mäter kundens 

prestation har även det till viss del behandlats i de teoretiska och empiriska delarna av 

uppsatsen. Inga av leverantörerna uppgav dock ha ett utarbetat system för utvärdering 

av leverantören. Rimaster sade sig emellertid ha planer på att införa ett 

kundutvärderingssystem samt ett system för ranking av kunder. Genom ett sådant 

system hoppas man kunna få information om hur väl respektive kund sköter sina 

åtaganden, för att sedan använda denna information i en dialog med kunden. Att 

använda prestationsmätning för att få information om motpartens prestation verkar 

alltså vara syftet även för leverantörsparten. 

6.2.2 Prestationsmätning för signalering av vad som är viktigt 

Eftersom prestationsmätning enligt ett flertal författare är ett medel för att 

implementera strategi, krävs att de parametrar som mäts är förenliga med den strategi 

som ska implementeras. Detta gäller enligt Bask & Juga även i relationer i 

leverantörskedjor. Det gäller alltså för utformaren av mätsystemet, oavsett om det 

gäller intern eller interorganisatorisk mätning, att välja mått eller variabler som 
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signalerar ”rätt” med avseende på vad den som mäter till syvende och sist vill uppnå 

med mätningen. Som nämnts kan BT Products strategi för relationen betraktas som att 

gemensamt med leverantörerna förbättra deras prestation. Med hjälp av de parametrar 

BT Products mäter i sitt leverantörscertifieringsprogram, det vill säga 

leveranssäkerhet, kvalitet och service, signalerar de till sina leverantörer vilka 

prestationsområden de anser är viktiga. Således förefaller denna funktion i 

prestationsmätningen användas i den empiriska studiens kund-leverantörsrelation på 

samma sätt som teorin menar att prestationsmätning syftar till att göra, det vill säga 

signalera vad den mätande parten värdesätter.  

 

Valet av mätvariabler och vad man följaktligen vill signalera kan till exempel göras 

med avseende på om variablerna ska vara finansiella eller icke-finansiella. Om 

kunden mäter leverantörerna avseende pris blir signalen en annan än om 

leverantörerna mäts på innovationsförmåga. I det empiriska exemplet säger sig BT 

Products ha önskan att leverantörerna ska utveckla sitt arbete och förbättra sin 

prestation, vilket skulle kunna tolkas som en önskan om innovationskapacitet hos 

leverantörerna. PartnerTech, som gör en del utvecklingsarbete för BT Products 

utvärderas dock inte på detta utvecklingsarbete i sig. Eftersom PartnerTech inte säger 

sig sakna bedömning på en dylik parameter, även om de tycker att en sådan mätning 

skulle vara bra, tycks systemet, i det empiriska exemplet, fungera som det ser ut ändå. 

Detta skulle kunna bero på att det helt enkelt är så att för att kunna uppnå de krav och 

målsättningar på kvalitet, leveranssäkerhet och service som BT Products sätter, så 

måste leverantörerna bedriva visst utvecklings- och förbättringsarbete. Om så är fallet 

bör BT Products kunna sägas ha lyckats med att rikta uppmärksamhet mot de aspekter 

som är kritiska för att deras strategi om förbättrad prestation ska kunna uppnås. 

Anledningen till att systemet fungerar såtillvida att leverantörerna utvecklar sitt arbete 
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och förbättrar sin prestation, skulle emellertid också kunna vara att de belöningar som 

statusen ”certifierad leverantör” innebär, till exempel förnyade kontrakt, ytterligare 

affärer och så vidare, är tillräckligt motiverande i detta avseende.  

 

Ett annat exempel den empiriska undersökningen utgör på hur en mätande part kan 

signalera vad som är viktigt är de bonuspoäng som BT Products inkluderat i systemet, 

för leverantörer som uppfyller vissa miljökrav respektive för dem som har uppnått 

med BT Products överenskomna kvalitetsmål.  

 

Vid valet av antalet prestationsvariabler måste enligt teorin en avvägning ske mellan 

enkelhet, det vill säga ett mindre antal mått, och möjlighet att fånga många olika 

aspekter av det som mäts, vilket även diskuterats i avsnitt 6.2.1 Prestationsmätning 

som informationsinhämtning. Med avseende på signalering från den mätande parten 

av vad den värdesätter kan det argumenteras att användande av ett för stort antal 

prestationsvariabler kan göra systemet svårbegripligt och otydligt. Enligt Ewing & 

Samuelson bidrar ett mätsystem med för många prestationsvariabler endast till att 

fånga upp felaktigheter, i stället för att utgöra ett sätt att koncentrera ansträngningar 

till områden som anses kritiska och viktiga. Den prestationsmätning som förekommer 

i den empiriska studien görs, som nämnts, på tre variabler. 

 

Med tanke på prestationsmätningens funktion att signalera vad som är viktigt för den 

mätande parten är det inte bara viktigt att välja ut prestationsmått som är relevanta. 

Även prestationsmåttens relativa vikt i systemet har betydelse eftersom mätaren med 

hjälp av viktning kan signalera vad som är viktigast av det som mäts. I den empiriska 

studien har prestationsmåtten som tidigare nämnts viktats med 45 poäng eller procent 

för kvalitet, 35 för leveranssäkerhet och 20 för service. Det faktum att studiens 
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samtliga leverantörer under intervjuerna knappt nämnde variabeln service utan i 

princip uteslutande behandlade variablerna kvalitet och leveranssäkerhet skulle kunna 

illustrera att den part som mäts fokuserar mest på de variabler som väger tyngst i 

systemet. Att det, med anledning av diskussionen om antal variabler ett 

prestationsmätningssystem bör innehålla, skulle kunna tyda på att leverantörerna inte 

har möjlighet att fokusera på mer än två parametrar, och därför inte uppmärksammar 

parametern service i samma utsträckning, är svårt att avgöra. Då BT Products 

mätsystem dock är uppbyggt genom viktning av mätparametrarna, där kvalitet och 

leveranssäkerhet ges störst vikt, kan denna fokusering på kvalitet och 

leveransprecision bero på den relativt mindre vikt som parametern service ges. 

 

Centralt för teori om prestationsmätning är alltså att prestationsmätningen ska 

signalera vilka aspekter som den mätande parten anser vara viktiga, för att 

uppmärksamma den part som mäts på dessa. Det faktum att leverantörernas 

prestationer enligt BT Products har förbättrats sedan mätningarna började, med 

avseende på de variabler som ingår i prestationsmätningssystemet, kan tolkas som att 

signaleringen fungerar och att leverantörerna därför koncentrerar sig på att förbättra 

just dessa prestationer. Om så är fallet skulle detta alltså innebära att devisen ”what 

gets measured gets done” är applicerbar. Det som leverantörerna uppmärksammar är 

alltså det som de mäts på och belönas efter. Detta är något som resoneras vara fallet i 

intern prestationsmätning, och med tanke på hur det förefaller vara i det empiriska 

exemplet, verkar detta även fungera då det gäller mätning av en extern part. Att en 

part uppmärksammar det som den mäts på och belönas efter är även något som måste 

sägas vara starkt knutet till motivationsteori, till exempel förväntansteori, vilken 

nämns i kapitel fyra, och är därför inget som kan sägas höra ihop med just 
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intraorganisatorisk prestationsmätning. Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.2.3 

Prestationsmätning som motivationsfaktor. 

 

Förbättringen i resultat skulle emellertid också kunna bero på att leverantörerna i 

fråga själva mäter sig internt på parametrarna leveranssäkerhet och kvalitet och 

strävar efter att förbättra sina resultat på dessa. Samtliga tre leverantörer säger sig 

internt mäta leveranssäkerhet. Rimaster angav att denna parameter valdes innan, och 

således oberoende av, BT Products samt att de själva ställer högre krav på sig än vad 

BT Products gör. ITAB och PartnerTech uppger att de internt mäter både 

leveranssäkerhet och kvalitet eftersom BT Products, liksom andra kunder, utvärderar 

dem efter detta.  

 

Prestationsmätningen i studiens interorganisatoriska relationer kännetecknas av att 

båda parter i respektive relation till viss del mäter leverantörens/ “sin” prestation med 

samma variabler. Leverantörernas syfte med att mäta sin egen prestation på samma 

variabler som kunden gör, tycks, i studiens relationer, vara dels att leverantörerna 

verkligen vill uppnå och överträffa kundens krav, men också att kontrollera kunden 

tillbaka med avseende på hur den mäter. Det förefaller således praktiskt, ur ömsesidig 

kontrollsynpunkt, att både kunden och leverantören mäter den prestation som mäts, 

och att de gör det med samma parametrar eller prestationsmått. En förutsättning för att 

två parter ska kunna enas om att mäta prestation dem emellan med samma 

prestationsmått, är att de båda har de nödvändiga resurserna, till exempel i form av 

informationsteknologiska system, för att kunna hantera denna mätning. 

 

Enligt Bommer et al är det viktigt för leverantörer att ha en metod för att skaffa sig 

kunskap om vad deras kunder värdesätter. Frånsett kundenkäter, i ITABs fall 
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vartannat år och i PartnerTechs fall mer oregelbundet, har inget av 

leverantörsföretagen i undersökningen i nuläget något system för utvärdering av sina 

kunder. Vad BT Products värdesätter, vilket uttrycks genom parametrarna de mäter 

leverantörerna på, har emellertid uppfattats av leverantörerna i undersökningen. ITAB 

utnyttjar mätresultaten som nya målsättningar för att de ska kunna överträffa BT 

Products krav avseende de parametrar som BT Products mäter. PartnerTech tolkar 

även den fasta agendan för gemensamma möten, som prestationsmätningen i 

leverantörscertifieringsprogrammet resulterar i, som vad BT Products tycker är 

viktigt. De faktorer som en kund mäter och utvärderar sina leverantörer efter, och som 

behandlas under gemensamma möten, skulle således kunna fungera som en sådan 

metod eller system för att få tillgång till kunskap om vad kunden värdesätter som 

Bommer et al förespråkar.  

6.2.3 Prestationsmätning som motivationsfaktor 

Prestationsmätningens tredje huvudfunktion utgörs av den motiverande effekt 

prestationsmätning är tänkt att ha, vilken beskrivits i teorikapitlet fyra. Denna 

funktion kan sägas bidra indirekt till strategiimplementeringen, genom att 

prestationsmätningen motiverar den part som mäts till att genomföra aktiviteter och 

vidta åtgärder som är förenliga med den mätande partens strategi, det vill säga det 

som den mätande parten anser vara viktigt. Det här gäller under förutsättning att ”rätt” 

prestationsmått valts ut för att signalera vad som värdesätts i förhållande till strategin, 

vilket diskuterades i avsnitt 6.2.2 Prestationsmätning för signalering av vad som är 

viktigt. 

 

Prestationsmätningens möjlighet att föranleda vissa handlingar bygger på 

motivationsteoretiska tankar om att individer förväntar sig att genomförandet av en 

viss handling leder till ett visst resultat, enligt det resonemang som förs i 4.3.2 
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Prestationsmätningens genomförande. Genom att instifta belöningar som delas ut vid 

en viss prestation kan alltså en mätande part motivera de parter som mäts till 

handlande. Önskad prestation kan också teoretiskt uppnås genom att utebliven 

prestation leder till någon typ av bestraffning. För att denna mekanism ska fungera 

krävs emellertid att parterna värdesätter den eventuella belöningen eller skyr den 

eventuella bestraffningen tillräckligt mycket. Således är det viktigt att utforma 

belöningar och bestraffningar så att de har denna effekt på dem som ska motiveras. 

Som redogörs för i det empiriska exemplet, kan leverantörer till BT Products uppnå 

en rad fördelar, eller belöningar, genom att kvalificera sig som certifierad leverantör. 

Vid sämre prestation riskerar leverantörerna också en typ av bestraffning i form av att 

BT Products slutar att använda dem som leverantör. De belöningar som statusen 

”certifierad leverantör” innebär förefaller relevanta såtillvida att samtliga leverantörer 

i studien uttrycker bibehållande av denna status som en målsättning. Särskilt hos 

Rimaster, som fått BT Products utmärkelse ”Årets leverantör”, finns stolthet och 

önskan att fortsätta prestera på denna nivå. Undersökningen exemplifierar således att 

prestationsmätning kan motivera den part som mäts till prestation. 

 

I undersökningen förefaller det som om ITAB och Rimaster fäster större vikt vid BT 

Products mätningar av dem, än vad PartnerTech förefaller göra. Detta skulle kunna 

bero på det faktum att dessa två leverantörer, med avseende på andel av 

försäljningsomsättning, är relativt mer beroende av BT Products som kund än vad 

PartnerTech är. Detta skulle, på basis av undersökningsresultaten, kunna indikera att 

prestationsmätningen spelar en större roll för den part som mäts då denna part är 

beroende av den mätande parten. 
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Enligt tolkningar av det som Beamon och Merchant uttrycker i resonemanget i avsnitt 

4.3 Användning av prestationsmätning, finns det förutom relevanta belöningar, 

faktorer som kan sägas avgöra om ett mätsystem fungerar motiverande eller inte. Den 

part som mäts och utvärderas måste ha kunskap om vilka konkreta resultat som är 

önskade och vilken avvägning som gäller mellan olika resultat. Den part som mäts 

måste också ha möjlighet att påverka resultatet på de variabler som mäts för att dessa 

variabler ska bli motiverande och resultaten måste gå att mäta praktiskt på ett 

meningsfullt och inte minst objektivt sätt. 

 

Kvalitet och leveranssäkerhet förefaller, som tidigare hävdats, vara relevanta 

prestationsmått även för leverantörerna i den empiriska studien. Resultaten på dessa 

mätvariabler är också i hög grad påverkbara av leverantörerna. Däremot kan det 

diskuteras huruvida de variabler som BT Products mäter går att mäta på ett 

meningsfullt sätt och om de mäts på ett objektivt sätt. För prestationsparametern 

kvalitet används måttet ppm vilket ibland tycks resultera i lite ”orättvisa” utslag i 

felstatistiken för leverantörer som levererar mindre volymer och mer komplexa 

produkter. Exempelvis ITAB uttrycker sig, som redan nämnts, drabbas av denna 

problematik. Prestationsvariabeln service innehåller en viss grad av subjektivitet då 

det är anställda på BT Products inköpsavdelning som sätter poäng efter viss 

prestation. Det faktum att leverantörerna under intervjuerna knappt nämnde 

prestationsvariabeln service skulle kunna vara ett uttryck för att denna parameter 

”glöms bort” till följd av att den anses lite mer subjektiv än andra mätvariabler, och 

därmed inte lika relevant eller viktig. I studien tycks detta inte innebära något större 

problem eftersom systemet förefaller fungera väl ändå. Det skulle dock kunna bero på 

att de belöningar som god prestation medför i sig anses som tillräckliga för att 

motivera till prestation, och att det därför inte spelar så stor roll om mätresultat blir 
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något ”orättvisa” till följd av att ett visst mått används och/eller att viss bedömning är 

mer subjektiv än annan. 

 

En annan aspekt av den motiverande funktion prestationsmätning kan sägas ha, är att 

prestationsmätning också, enligt Ewing & Samuelssons tankegångar i avsnittet om 

prestationsmätningens roll, 4.2.2 Prestationsmätningens roll i ekonomistyrning, kan 

bidra till att parter lär sig och utvecklas genom mätningen. Med tanke på det som 

nämnts ovan om hur leverantörerna i undersökningen använder resultaten från BT 

Products mätningar, dels för att uppmärksamma brister för att förbättra prestationen 

och dels för att använda resultaten som standards för nya mätningar, verkar syftet med 

prestationsmätning att främja lärprocesser vara tillämpligt även här. Leverantörerna 

uppger även att kundsamarbetet i sig är lärorikt. Två utav leverantörsföretagen 

antyder även att de tror att BT Products, den mätande parten i studien, kan utvecklas 

(och därmed lära) genom det gemensamma arbete som prestationsmätnings- och 

kundutvärderingssystemet innebär. Då syftet med prestationsmätning är att bidra till 

implementering av strategi, vilken för den mätande parten, i det aktuella fallet, är att 

gemensamt med leverantörerna förbättra den prestation dessa ger, bör lärande och 

därmed också även indirekt förbättring, vara något som man genom 

prestationsmätning vill uppnå. 

 

Som diskuteras i inledningen av detta avsnitt, 6.2 Effektiv prestationsmätning i kund-

leverantörsrelationer, är BT Products syfte med prestationsmätningen för BT 

Products att genom att fördjupa samarbetet med strategiska leverantörer snabbare nå 

uppställda mål för och förväntningar på det som presteras. Som framgår av den 

diskussion som förts i detta avsnitt skulle detta kunna sägas ha uppnåtts. Med 

anledning av det skulle det då kunna argumenteras att prestationsmätningen har 
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uppfyllt sitt syfte, och därmed även varit effektiv. Att relationerna mellan kund- och 

leverantörsparten anses ha fördjupats och förbättrats, och att därmed även 

prestationen förbättrats, skulle dock kunna ha andra orsaker, vilka inte direkt 

kopplade till BT Products prestationsmätning och leverantörsutvärdering. Exempel 

skulle kunna vara att leverantörerna redan innan BT Products började med mätning 

och utvärdering av leverantörsprestation, själva mätte och utvärderade sin prestation 

på samma parametrar. Med tanke på att alla parter som ingår i den empiriska studien 

dock tycker att relationerna med den andra parten har förbättrats sedan mätningarna 

började, torde dock prestationsmätningen och dess följd i form av utvecklingsarbete, 

där både den mätande parten och den part som mäts är delaktiga, på något sätt vara 

bidragande. 
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7 REFLEKTIONER OCH SLUTKOMMENTARER 

I föregående kapitel diskuterades hur och varför prestationsmätning kan vara av 

intresse i interorganisatoriska tvåpartsrelationer av typen kund-leverantörsrelationer. 

Först diskuterads det vad som kan tänkas karakterisera en kund-leverantörsrelation 

som är i behov av styrning med hjälp av något annat än enbart den så kallade 

marknadsmekanismen, och sedan på vilket sätt prestationsmätning borde och kan 

användas i en sådan relation. 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur prestationsmätning i 

interorganisatoriska relationer av ovan nämnda typ bör utformas för att vara effektiv, 

om man med effektiv mätning menar att mätningen verkligen leder till det den åsyftar 

att leda till. Genom att med hjälp av den undersökning som tjänat som empiriskt 

exempel diskutera både allmän teori gällande prestationsmätning och sådan som kan 

sägas vara mer specifik för prestationsmätning mellan organisationer, har ett antal 

konstateranden kunnat göras. 

 

Det som genom diskussionen i föregående kapitel framträder som tydligast är att 

villkor för prestationsmätning inom organisationer verkar kunna sägas gälla även för 

prestationsmätning mellan organisationer, i synnerhet då det rör sig om 

tvåpartsrelationer där den ena parten, eller båda, förväntar sig någon typ av prestation 

från den andra. Eftersom syftet med ekonomistyrning är att implementera strategi, och 

prestationsmätning utgör ett viktigt element i ekonomistyrningen, syftar även 

prestationsmätning till syvende och sist till implementering av strategi.  Som 

bidragande till denna strategiimplementering har tre viktiga funktioner, eller villkor, 

hos mätningen kunnat urskiljas. Den första funktionen är att prestationsmätningen ska 

inhämta information om det som mäts, för att användarna av informationen ska kunna 
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bedöma tillståndet hos det som mäts, det vill säga prestationen, och därmed även få en 

indikation om huruvida strategiimplementeringen är lyckad eller ej. Den andra 

funktionen innebär att prestationsmätningen till den part som mäts ska signalera vad 

som är viktigt för den mätande parten och därmed även för den 

strategiimplementering som prestationsmätningen ska bidra till. Den tredje funktionen 

som urskiljdes hos prestationsmätning, var att mätningen ska motivera den som mäts 

till prestation genom att uppmärksamma denne på vad den mätande parten anser vara 

viktigt för strategiimplementeringen och eventuellt genom att inkludera någon typ av 

belöning i prestationsmätningssystemet. Mellan dessa tre funktioner görs ingen direkt 

rangordning utan alla tre anses bidra till prestationsmätningens övergripande syfte. Av 

diskussionen som fördes i det föregående kapitlet framgår att det förefaller kunna 

konstateras att samma funktioner som prestationsmätning i allmänhet bör fylla, även 

är sådana som prestationsmätning mellan parter i en interorganisatorisk 

tvåpartsrelation av typen kund-leverantörsrelation bör fylla.  

 

Funktionen informationsinhämtning syftar i allmänhet till att genom mätinformation 

uppmärksamma områden med behov av, eller potential för, förbättring. Detta bör, 

utifrån tidigare kapitels diskussion, även kunna sägas gälla för interorganisatorisk 

prestationsmätning, med avseende på den typ av relationer och parter som uppsatsen 

behandlar. Då det rör sig om mätning av parter som inte tillhör samma organisation 

kan detta dock även ges andra aspekter än att bara bistå den mätande parten med 

information. Även den part som mäts, i det här fallet en leverantör, borde kunna dra 

nytta av den information som mätningen resulterar i. Detta bygger dock på att 

mätresultaten på lämpligt sätt kommuniceras till den part som mäts. Förutom att 

informationen för den part som mäts pekar på vad den mätande parten anser vara 

viktigt och därmed förväntar sig av prestationen, kan informationen även ge andra 
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upplysningar. Mätinformationen kan peka på vad hos den part som mäts, 

leverantören, som är i behov av förbättring eller utveckling, en information som kan 

ge positiva bieffekter till exempel för användning i relationer med andra kunder. 

Vidare kan informationen, då den visar på vad kunden uppmärksammar, uppskattar 

samt kanske även premierar, fungera som en typ av kund(nöjdhets)undersökning.  

 

För att den part som mäter verkligen ska erhålla den information den avser att insamla 

genom mätningen, krävs att mått relevanta för det som mäts används. Hur mått och 

mätsystem bör se ut i allmänhet vid prestationsmätning diskuterades i föregående 

kapitel, och av den diskussionen framkom att samma krav tycks gälla vid 

interorganisatorisk mätning som för intern prestationsmätning. Vad som emellertid 

också tycks vara viktigt att beakta är situationen som den part som mäts befinner sig i 

och vad som karakteriserar denna part. Då det vid mätning över 

organisationsgränserna där syftet är att fånga information från flera olika parter, 

förmodligen föreligger större skillnader de olika mätobjekten sinsemellan än vad som 

är fallet vid intraorganisatorisk mätning, är det viktigt att använda sig av mått som tar 

detta i beaktande. Om inte de mått som används är rättvisande för de parter som mäts, 

går inte informationen att använda problemfritt, till exempel för etablering av nya 

standarder eller för upptäckande av brister i prestation. Ett sätt att lösa problem med 

att måtten inte är rättvisande skulle kunna vara att använda sig av mått speciellt 

anpassade för den part som mäts. Om den mätande parten dock önskar kunna göra 

jämförelser mellan olika mätobjekt blir detta problematiskt. Den mätande parten får 

därför göra en avvägning mellan om den vill få rätt information, kanske tack vare ett 

mer komplicerat mätsystem, eller om den, genom ett enklare men kanske felvisande 

system, vill kunna använda informationen för jämförelse mellan mätobjekt. Med 

tanke på att effektiv prestationsmätning kan sägas vara den som uppnår det den avser 
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att uppnå, bör det vid utformandet av systemet således tas i beaktande vad som avses 

uppnås med mätningen, och göra eventuella avvägningar därefter. 

 

Den andra funktionen hos prestationsmätningen, att med hjälp av mätningen få den 

part som mäts att uppmärksamma vad den mätande parten anser är viktigt och önskar 

i prestationsavseende, bör även den kunna sägas gälla för prestationsmätning i 

relationer av typen kund-leverantörsrelationer. För att syftet med 

prestationsmätningen ska kunna uppnås, förefaller det som om kommunikation av 

mätresultaten till den part som mäts är ett viktigt villkor. Utan information om faktisk 

uppnådd prestation förefaller det svårt att förhålla sig till denna prestation med 

avseende på vad som till exempel kan förbättras. Detta villkor gäller troligen både för 

mätning internt i organisationer och för interorganisatorisk mätning. Det skulle kunna 

tänkas att kommunikation av, och inte minst kring, resultaten och vad dessa resultat 

innebär för både den mätande parten och parten som mäts är än mer viktig när det rör 

sig om olika organisationer och inte ”bara” internt, då parterna i detta fall kan antas ha 

mindre kännedom om varandras förutsättningar än vad som är fallet internt i en 

organisation.  

 

Slutligen förefaller även den tredje funktionen som urskiljdes hos prestationsmätning, 

nämligen att mätningen ska motivera den som mäts till prestation, utgöra ett villkor 

för strategiimplementering i fall av intern såväl som av interorganisatorisk 

prestationsmätning. I båda fallen kan mätningens möjlighet att motivera till prestation 

sägas bygga på att någon typ av belöning inkluderas i prestationsmätningssystemet.  

 

Ytterligare en reflektion som kan göras är att prestationsmätning i interorganisatoriska 

relationer tycks kunna fungera som någon typ av ömsesidigt kontrollverktyg. Denna 
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reflektion har sitt ursprung i fenomenet att om den part som mäts mäter sin egen 

prestation på samma variabler, och med samma mått, som den mätande parten, så 

skapas information som parten som mäts kan använda i syfte att kontrollera att den 

mätande parten mätt rätt.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att det är svårt att avgöra exakt vilka krav på 

mätsystemet som helhet, utvalda prestationsmått och mätningens allmänna 

genomförande som måste uppfyllas för att systemet ska kunna sägas vara effektivt. 

Även detta bör kunna sägas gälla både intern mätning och i interorganisatoriska 

tvåpartsförhållanden av typen kund-leverantörsrelationer. Svårigheten att avgöra vilka 

krav som bör uppfyllas kan delvis vara ett resultat av den avvägning som kan ske 

mellan de tre olika funktionerna (informationsinhämtning, signalering och 

motivation). En tillräckligt bra utformning av systemet med avseende på en funktion, 

till exempel prestationsmätning som motivationsfaktor  med relevanta och åtråvärda 

belöningar, kan troligen uppväga en dålig utformning på en annan, till exempel valet 

av ur informationssynpunkt relevanta mått.  

 

Som redan påpekats är det svårt att utforma en allmän modell för ett 

prestationsmätningssystem, då sådana system, vilket argumenterats ovan, för att vara 

effektiva är beroende av anpassning till de egenskaper och den situation som påverkar 

parterna mellan vilka mätningen sker. Eftersom sannolikheten för att parters situation 

ser olika ut bör vara större då det rör sig om olika organisationer än om enheter inom 

en organisation är detta alltså något som bör tas i speciellt beaktande vid 

interorganisatorisk mätning.  



KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

 126

KÄLLFÖRTECKNING 

Litteraturförteckning 

Artiklar 

Bask, A. H. & Juga, J., 2001, Semi-integrated supply chains: towards the new era of 

supply chain management,  International Journal of Logistics: Research and 

Applications, vol. 4, no. 2, pp. 137-152. 

 

Beamon, B. M., 1999, Measuring supply chain performance, International Journal of 

Operations and Productions Management, vol. 19, no. 3, pp. 275-292. 

 

Berry, T. & Ahmed, A., 1997, The consequences of inter-firm supply chains for 

management accounting, Management Accounting, vol. 75, no. 10, pp. 74-75. 

 

Birnberg, J G. 1998. Control in interfirm co-operative relationships, Journal of 

Management Studies vol. 35, no. 4, pp. 421-428. 

 

Blois, K. J., 1999, Trust in business to business relationships: an evaluation of its 

status, Journal of Management Studies, vol. 36, No. 2, pp. 302-308. 

 

Bommer, M. et al, 2001, Strategic assessment of the supply chain interface: a 

bevarage industry case study, International Journal of Physical Distribution & 

Logistics, vol. 31, no. 1, pp. 11-25 

 

Brewer, P. C. & Speh, T. W., 2000, Using the Balanced Scorecard to measure supply 

chain performance, Journal of Business Logistics, vol. 21, no. 1, pp. 75-93 



KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

 127

 

Carr, C. & Ng, J., 1995, Total cost control: Nissan and its U.K. supplier partnerships, 

Management Accounting Research, vol. 6, pp. 347-365. 

 

Cooper, M. C. & Ellram, L. M., 1993, Characteristics of Supply Chain Management 

and the Implications for Purchasing and Logistics Strategy, The International Journal 

of Logistics Management, vol. 4, no. 2, pp. 13-24. 

 

Cooper, R., & Yoshikawa, T., 1994, Inter-organizational cost management systems. 

The case of the Tokyo-Yokohama-Kamakura supplier chain, International Journal of 

Production Economics, vol. 37, pp. 51-62. 

 

Cox, A., 1996, Relational competence and strategic procurement management: 

towards an entrepreneurial and contractual theory of the firm, European Journal of 

Purchasing and Supply Management, vol. 2, no. 1, pp. 57-70. 

 

Cullen, J. et al, 1999, The Contribution of Management Accounting, Management 

Accounting vol. 77, no. 6, pp. 30-32. 

 

Eccles, R. G., 1991, The Performance Measurement Manifesto, Harvard Business 

Review, vol. 69, no. 1, pp. 131-137. 

 

Eisenhardt, K. M., 1989, Building Theories from Case Study Research, Academy of 

Management Review, Vol 14, No 4, s. 532-550 

 



KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

 128

Gietzman, M. B., 1996, Incomplete contracts and the make or buy decision: 

Governance design and attainable flexibility, Accounting, Organisations & Society, 

vol. 21, no. 6, pp. 611-626. 

 

Gilmour, P., 1999, A strategic audit framework to improve supply chain performance, 

Journal of Business and Industrial Marketing, vol. 14, no. 5/6, pp. 355-363. 

 

Gulati, R., 1998, Alliances and Networks, Strategic Management Journal, vol. 19, pp. 

293-317. 

 

Gunasekaran, A. et al, 2001, Performance measures and metrics in a supply chain 

environment, International Journal of Operations and Productions Management, vol. 

21, no. 12, pp. 71-87. 

 

Harland, C. M., 1996, Supply Chain Management: Relationships, Chains and 

Networks, British Journal of Management, vol. 7, Special issue, pp. 63-80. 

 

Hopwood, A., 1996, Looking across rather than up and down: on the need to explore 

the lateral processing of information, Accounting, Organizations and Society, vol. 21, 

no. 6, pp. 589-590. 

 

Johansson, J. & Mattson, L-G., 1987, Interorganizational relations in industrial 

systems - A network approach compared with the transaction cost approach, 

International Studies of Management and Organization, vol. 17, No. 1, pp. 34-48. 

 



KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

 129

Kald, M. & Nilsson, F., 2000, Performance Measurement at Nordic Companies, 

European Management Journal, vol. 18, no. 1, pp. 113-127 

 

Kaplan, R.S & Norton D. P., 1992, The Balanced Scorecard – Measures that drive 

performance, Harvard Business Review, Vol. 70, No. 1 (January-February), pp 71-79 

 

Keating, P.J, 1995, A Framework for Classifying and Evaluating the Theoretical 

Contributions of Case Research in Management Accounting, Journal of Management 

Accounting Research, Vol 7, s. 66-86 

 

Kulmala, H. I. et al, 2002, The role of cost management in network relationships, 

International Journal of Production Economics vol. 79, pp. 33-43. 

 

Lambert, D. M. et al, 1996, Developing and Implementing Supply Chain 

Partnerships, The International Journal of Logistics Management, vol. 7, no. 2, pp. 1-

16. 

 

Lamming, R. C., Caldwell, N. D., Harrison, D. A., and Phillips, W., 2001, 

Transparency in Supply Relationships: Concept and Practice, The Journal of Supply 

Management, Fall, pp. 4-10. 

 

Lamming, R. C. et al, 1996, Beyond vendor assessment, European Journal of 

Purchasing and supply management, vol. 2, no. 4, pp. 173-181. 

 

Lehtinen, U., 1996, Partnerships among Finnish manufacturers, European Journal of 

Purchasing and Supply Management, vol. 2, no. 4, pp. 161-167. 



KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

 130

 

McNair, C. J. et al, 1990, Do financial and nonfinancial performance measures have 

to agree?, Management Accounting, Nov, pp. 28-36. 

 

Mol, M. J., 2001, Creating wealth through working with others: Interorganizational 

relationships, Academy of Management Executive, vol. 15, no. 1, pp. 150-152. 

 

Monczka, R. M., Callahan, T. J. and Ernest, N. L., 1995, Predictors of relationships 

among buying and supplying firms, International Journal of Physical Distribution 

and Logistics Management, vol. 25, no. 10, pp. 45-59. 

 

Monczka, R. M. and Morgan, J., 1998, Questions you need to ask about your supply 

chain, Purchasing, vol. 124, no. 8, pp. 42-47. 

 

Morphy, E., 1999, Measuring Up, Export Today, vol. 15, no. 6, pp. 52-57 

 

Ogranovitch, S., 2002, Performance Management or Performance Measurement, 

Professional Builder, vol. 67, no. 10, pp. 70-71. 

 

Porter, A. M., 1999, Quality Report: Raising the Bar, Purchasing - The magazine for 

total supply chain management, Vol. 126, No. 1, pp. 44-50 

 

Powell, W.W., 1990, Neither market nor hierarchy: network forms of organisation i  

Thompson, G, J Frances, R Levacic, and J Mitchell, eds. 1991. Markets,Hierarchies 

& Networks. The Coordination of Social Life. Sage Publications, 

 



KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

 131

Ring, P. S. & Van de Ven, A. H.,1994, Developmental Processes of cooperative 

interorganizational Relationships, Academy of Management Review, Vol. 19, No. 1, 

pp. 90-118 

 

Seal, W. et al, 1999, Enacting a European supply chain: a case study on the role of 

management accounting, Management Accounting Research (London) vol. 10, pp. 

303-322. 

 

Sharma, D. D., 1998, A model for governance in international strategic alliances, 

Journal of Business and Industrial Marketing, vol. 13, no. 6, pp. 511-528. 

 

Suomala, P. & Kulmala, H., 2001, Performance measurement in supply networks, 

http://www.im.tut.fi/cmc/pdf/PMnetwork.pdf, Rapport presenterad på “the 24th 

annual conference of EAA”, Aten  

 

van der Meer-Kooistra, J., & Vosselman, E. G. J., 2000, Management control of 

interfirm transactional relationships: the case of industrial renovation and 

maintenance, Accounting, Organisations and Society, vol. 25, pp. 51-77. 

 

van Hoek, R. I., 1998, Measuring the unmeasurable – measuring and improving 

performance in the supply chain,  Supply Chain Management, vol. 3, no. 4, pp. 187-

192. 

 

Venkatesan, R., 1992, Strategic Sourcing: to make or not to make, Harvard Business 

Review, vol. 70, no. 6, pp. 98-107. 



KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

 132

Böcker 

Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, Managament Control Systems, 10th Ed., 

McGraw-Hill Higher Education, New York 

 

Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994, Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur, Lund 

 

Ax, C. et al, 2002, Den nya ekonomistyrningen, Liber, Malmö  

 

Bengtsson, L. et al, 1998, Strategiska allianser – från marknadsmisslyckande till 

lärande samarbete, Liber, Malmö 

 

Berry, A. J. et al, 1998, Management Control Theory, Ashgate Dartmouth, Aldershot 

UK, Vermont  

 

Emmanuel, C. et al, 1990, Accounting for management control, Chapman and Hall, 

London, New York 

 

Ewing, P. & Samuelson, L. A., 1998, Styrning med balans och fokus, Liber Ekonomi, 

Malmö 

 

Ford, D. et al, 1998, Managing Business Relationships, John Wiley & Sons, 

Chichester, UK 

 

Halvorsen, K., 1992, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 

 



KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

 133

Hartman, J., 2001, Grundad teori – teorigenerering på empirisk grund, 

Studentlitteratur, Lund 

 

Kvale, S., 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 

 

Merchant, K. A., 1998, Modern Management Control Systems – Text and Cases, 

Prentice Hall, New Jersey 

 

Lambert et al, 1998, Fundamentals of Logistics Management, McGraw-Hill Higher 

Education, USA 

 

Lindvall, J., 2001, Verksamhetsstyrning - från traditionell ekonomistyrning till 

modern verksamhetsstyrning, Studentlitteratur, Lund 

 

Lundahl, P. & Skärvad, P.H., 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och 

ekonomer, 3rd ed.,  Studentlitteratur, Lund 

 

Lönnqvist, R. & Lind, J., 1998, Internredovisning och prestationsmätning, 2:a uppl, 

Studentlitteratur, Lund 

 

Merriam, S. B., 1994, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund  

 

Mintzberg, H., 1983, Structure in fives: designing effective organizations, Prentice-

Hall Inc, New Jersey 

 



KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

 134

Patel, R. & Davidsson, B.1994, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning, Studentlitteratur, Lund 

 

Prahalad, C.K. & Hamel, G., 1994, Competing for the future, Harvard Business 

School Press, Boston 

 

Saunders, M., 1994, Strategic purchasing and supply chain management, Pitman 

Publishing, London 

 

Svenska Akademins ordlista över svenska språket, 1998 

 

Thompson, J.D, 1967, Hur organisationer fungerar, McGraw-Hill Inc, USA 

 

Yin, R. K, 1994, Case Study Research - Design and Methods, Sage Publications, 

California 

Övrigt publicerat material 

BT Industries Årsredovisning 2001 

Itab Idustri AB Annual Report 2001 

Partnertech AB Åresredovisning 2001 

Rimaster AB Årsredovisning 2001/2002 

Elektroniska källor 

www.bt-industries.com, 2002-11-30 

www.itab.se, 2002-11-24 

www.partnertech.se, 2002-11-24 

www.rimaster.se, 2002-11-24 



KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

 135

www.ne.se, Nationalencyklopedin på Internet, 2003-01-02 

www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/index.html, 2003-01-06 

www.smelink.se/startadriva/miljokval/miljo/mkrav/varforkrav.htm, 2003-01-06 

Encyclopædia Britannica Online, http://search.eb.com/dictionary, 2003-01-08 

Opublicerat material 

BT Products presentationsmaterial 

ITAB Elektronik presentationsmaterial 

PartnerTech presentationsmaterial 

Intervjuer 

Förstudie 

Gunnar Besson, Leverantörsutvecklingsansvarig, SAAB Aerospace, 2002-10-31  

Phil Humphreys, Procurement Director, Gripen International, 2002-10-31  

Empirisk studie 

BT Products, Mjölby 

Ulf Iversen, Inköpschef, 021202 

Mats Nilsson, Inlöpare för elektronik och elmekanik, 021202 

 

Itab Elektronik i Skänninge AB, Skänninge 

Rolf Hansson, Produktionschef, 022611 

Nicklas Johnson, VD och marknadsansvarig, 021126 

Bodil Kolsbo, Ekonomiansvarig, 021126 

 

Partnertech AB, Åtvidaberg 

Mikael Johansson, Projektledare och utvecklare, 021203 



KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

 136

Nils Sagmar, Key Account Manager, 021203 

 

Rimaster AB, Rimforsa 

Mikael Holmkvist, Vice VD och administrativ chef, 021128 

Andreas Kronström , Försäljningschef, 021128 

Mattias Sandh, Arbetsledare I produktion, 021128 

Christer Wik, Operationschef, 021128 
 



APPENDIX 1 
 

 

 137

Intervjuguide – BT Products 
 

 
•  Presentation av oss själva samt kortfattat om undersökningen och uppsatsen 
•  Syftet med intervjun: Kartläggning av hur prestationsmätningen i en interorganisatorisk samarbetsrelation ser ut 

samt vad som har påverkat dess utseende. 
•  Får vi lov att spela in intervjun? 
•  Informerat samtycke – vi kan inte garantera fullständig anonymitet gentemot underleverantörerna. 
•  Har du/ni några frågor innan intervjun? 
 

Allmänt om syn på leverantörer/samarbetspartners 
1. Har ni några särskilda program/policies för leverantörsrelationer/-samarbeten.  

Om ja, hur skulle du beskriva dessa? 
 

2. Använder ni någon typ av ranking system för era leverantörer?  
Vad utgår ni i så fall ifrån? (andel av omsättning, mängd komponenter, strategisk vikt av 
respektive komponent) 
 

3. Kräver ni någon typ av kvalitetscertifiering från era leverantörer?  

Specifika leverantörsrelationer 
4. Hur länge har ni haft en relation med Itab/Partnertech/Rimaster? 
 
5. Vem eller vilka (funktion, position, ansvarsområde) hos er sköter kontakten med I/P/R?  
 
6. Vad anser ni är syftet med relationen– det vill säga vad förväntar ni er att få ut av relationen 

på kort och lång sikt? 
 
7. Vad är det för typ av produkter I/P/R levererar till er?  

Köper ni flera produkter/komponenter av samma leverantör?  
Har ni alternativa leverantörer av dessa produkter? 

 
8. Hur stor del av era inköp av denna produkt representerar företag I/P/R?  

Hur stor del av era totala inköp representerar denna leverantör? 
 
9. Hur skulle du beskriva relationen med I/P/R? Förklara! (öppen, beroende, jämlik…) Jämför 

med andra leverantörer!  
Finns det några speciella styrkor/fördelar respektive svagheter/nackdelar med det 
samarbetet/relationen?  
(Hur nöjda är ni med samarbetet/relationen?)  

 
10. Är ett byte av leverantör förknippat med små eller stora kostnader för er?  

Har ni gjort några specifika investeringar i I/P/R? 
 
11. Är ni beroende av I/P/R som leverantör?  
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Skulle I/P/R kunna sägas vara beroende av er?  
Till vilken grad skulle du säga att ni är beroende av varandra?  

 
12. Anser du att ni kan påverka/influera relationen med I/P/R? Om ja, hur? 

Gemensamt arbete 
13. Har ni några gemensamma aktiviteter (förutom handelstransaktionen)?  

Har ni gjort några gemensamma investeringar, vilka endast ni och I/P/R har nytta av? (ex 
maskiner, utbildning, forskning, utveckling…)  

 
14. Delar ni och leverantören någon ekonomistyrningsinformation (till exempel planering, 

budgetering och kalkylering)?  
Om så är fallet, förklara och beskriv! 

 
15. Hur ser kommunikationen ut mellan er och I/P/R?  

Hur ofta har ni kontakt?  
Vilka medier används (EDI, telefon, mail, fax, face-to-face)?  
Hur används tex EDI i så fall? På vems initiativ infördes det? Hur länge har det använts? 

 
16. Praktiserar ni JIT (i allmänhet eller mot någon utav era leverantörer)?  

Upplever ni att det påverkar relationen med era leverantörer på något sätt? 

Prestationsmätning 

Allmänt 
17. Finns en utarbetad plan för prestationsmätning av leverantörer?  

Hur ser dessa planer för prestationsmätning i så fall ut?  
Har man tydliga specifikationer gällande det man vill att leverantören ska prestera?  

 
18. Hur fångas annan information om leverantören upp?  

Kontrolleras andra variabler än de som ingår i programmet (om sådant finns)? Utveckla och 
förklara! 

 
19. Hur erhålls information om leverantören och dess prestation?  

Hur ofta mäts prestationen och rapporteras mätresultatet?  
 
20. Jämför ni leverantörerna med varandra? Vad resulterar det i? 
 
21. Finns en speciell/anpassad plan för varje leverantör I/P/R?  
 
22. Hur mäter ni er egen prestation (internt)?  

Finns det en koppling till det sätt som leverantörerna mäts på? 

Typ av mått 
För respektive relation: 
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23. Vilka prestationsmått använder ni vid utvärdering av respektive leverantör? (finansiella vs. 
icke-finansiella, kortsiktighet vs. långsiktighet)  
Vad är syftet med respektive mått? (att mäta effektivitet, produktivitet) 

 
24. Vad har ni utgått från i valet av dessa mått? (varför just dessa tre mått?) 
 
25. Hur ser prestationsmåttens/-variablernas relativa viktning ut? 
 
26. Hur/mot vad utvärderar ni resultatet på respektive mått?  

Använder ni er av standardvärden? Hur bestäms dessa?  
Använder ni benchmarking (extern)?  

 
27. Hur och när uppdateras måtten?  

Tas ngn hänsyn till förändrade (omvärlds-) faktorer, uppdateras måtten och/eller standards 
kontinuerligt?  

 
28. Ser ni några problem med de mått som ni använder idag?  

Anser ni att måtten är relevanta/för få/för många/inriktade på rätt saker?  
Vad skulle man i så fall kunna mäta istället? 

 
29. Skulle du säga att I/P/R utvärdera/mäter er på något sätt? I så fall hur?  

Vad tycker ni om detta?  
Vad har det för konsekvenser för er del?  
Ser ni några problem med de mått som de använder? Anser ni att måtten är relevanta/för 
få/för många/inriktade på rätt saker?  
Vad skulle man i så fall kunna mäta istället? 

 
30. Har ni och I/P/R gemensamma prestationsmått?  

Om ja, vilken part var det som tog initiativ till det?  
Vilken part bestämde vilka mått ni skulle använda, eller bestämdes de gemensamt? (dvs blev 
någon tvingad att acceptera mått?)  

Användning av prestationsmätningen  
31. Vad ser ni för syfte/inriktning med prestationsmätningen? (när ni mäter leverantörerna och i 

de fall de mäter er?)   
Vad används informationen (som prestationsmätningen ger) till? Syftar den till 
kostnadskontroll, förbättring av förtroende mellan er och leverantören, motivation, 
målkongruens etc?  
Vem använder sig av måtten? (vilken funktion i organisationen?)  
På vilken nivå i organisationen (strategisk, taktisk, operativ)? Utveckla och förklara! 

 
32. Anser ni att ni kopplar den information ni får genom prestationsmätningen till er  strategi på 

något sätt?  
33. Kommunicerar ni och leverantören ut resultat av prestationsmätning till varandra? (lika 

mycket delgivning, mer/mindre) Varför/varför inte?  
Om ja, på vilket sätt?  
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Hur ofta kommuniceras resultat av prestationsmätning ut? Regelbundet eller endast på 
begäran? 

 
34. Vad blir konsekvenserna av prestationsmätningens resultat? Bestraffas/belönas den andra 

parten vid dålig/bra prestation? 
 
35. Hjälper ni till att utveckla leverantören med avseende på de (prestations) faktorer som mäts?  

Hjälper ni varandra att till exempel uppnå kvalitetsförbättringar? 
 
36. Hur tycker ni att prestationsmätningen påverkar er relation med I/P/R? (Om ni mäts av 

leverantören, hur påverkas ni och relationen av det) 
 
 

•  Har du någonting att tillägga? Några frågor? 
•  Får vi citera dig? Får vi använda ditt namn/företagets namn/din position? Kan vi ange ditt namn i 

källförteckningen? 
•  Får vi återkomma till dig med eventuella frågor?  
•  Tack för att du tog dig tid att träffa oss. 
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Intervjuguide – Leverantör 
 
•  Presentation av oss själva samt kortfattat om undersökningen och uppsatsen 
•  Syftet med intervjun: Kartläggning av hur prestationsmätningen i en interorganisatorisk samarbetsrelation ser ut 

samt vad som har påverkat dess utseende. 
•  Får vi lov att spela in intervjun? 
•  Informerat samtycke – vi kan inte garantera fullständig anonymitet gentemot BT 
•  Har du/ni några frågor innan intervjun? 
 

Allmänt om syn på kunder/samarbetspartners 
1. Har ni några särskilda program/policies för kundrelationer/-samarbeten? Om ja, hur skulle 

du beskriva dessa? 

2. Använder ni någon typ av ranking system för era kunder? Om ja, hur skulle du beskriva 
dessa? 

Specifika kundrelationer 
3. Vem eller vilka (funktion, position, ansvarsområde) hos er sköter kontakten med BT? 

4. Hur länge har ni haft en relation med BT?  

5. Vad anser ni är syftet med relationen – det vill säga vad förväntar ni er att få ut av relationen 
på kort och lång sikt? 

6. Hur viktiga är BT som kund för er? Hur stor del av er försäljning av denna produkt 
representerar BT? Hur stor del av er totala försäljning representerar BT? 

7. Levererar ni flera olika produkter/komponenter till BT? 

8. Levererar ni den eller de produkterna/komponenterna till andra kunder. Om ja, hur många 
och hur stor är respektive kund i förhållande till BT? 

9. Hur skulle du (spontant) beskriva relationen med BT? (tex nära, öppen, beroende, 
jämlik…)Jämför med andra kunder. 

Finns det några speciella styrkor/fördelar respektive svagheter/nackdelar med det 
samarbetet/relationen? (Hur nöjda är ni med samarbetet/relationen?)  

10. Är ni beroende av BT som kund? Skulle BT kunna sägas vara beroende av er? Till vilken 
grad är ni beroende av varandra? 

11. Anser du att ni kan påverka/influera relationen med BT? Om ja, hur? 

Gemensamt arbete 
12. Har BT gjort några specifika investering ar i er? (tex i maskinparken) 

13. Har ni några gemensamma aktiviteter (förutom handelstransaktionen)? Har ni några 
gemensamma investeringar? (ex maskiner, utbildning, forskning, utveckling…) 

14. Delar ni och BT någon ekonomistyrningsinformation (till exempel planering, budgeter och 
kalkylering)? Om så är fallet, förklara och beskriv. 
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15. Hur ser kommunikationen ut mellan er och BT? Hur ofta har ni kontakt? Vilka medier 
används (EDI, telefon, mail, fax, face-to-face)? Hur används EDI i så fall? På vems initiativ 
infördes det? Hur länge har det använts? 

16. Vet ni om BT använder sig av JIT? Om ja, hur påverkar det er relation respektive 
prestationsmätningen i relationen? 

Prestationsmätning 

Allmänt 
17. Utvärderar/ mäter n era kunder på något sätt? Finns en utarbetad plan för prestationsmätning 

av kunder/samarbetspartners? Jämför ni med andra kunder/samarbetspartners? 
Mäter/utvärderar ni BT som kund? 

18. Hur ser dessa planer för prestationsmätning i så fall ut? Används enstaka, ”spridda” mått 
eller ett ”program” för prestationsmätning? Hur erhålls information om kunden och dess 
prestation (betalning, utveckling etc)? Hur ofta mäts prestationen och rapporteras 
mätresultatet? 

Typ av mått (om positivt svar på ovanstående) 
19. Vilka prestationsmått använder ni vid utvärdering av respektive kund? (finansiella vs. icke-

finansiella, kortsiktighet vs. långsiktighet) Vad är syftet med respektive mått?  

20. Vad har ni utgått från i valet av dessa mått? 

21. Hur ser prestationsmåttens/-variablernas relativa viktning ut? 

22. Hur/mot vad utvärderar ni resultatet på respektive mått? Använder ni er av standardvärden? 
Hur bestäms dessa? Använder ni benchmarking (extern)?  

23. Hur och när uppdateras måtten? Tas ngn hänsyn till förändrade (omvärlds-) faktorer, 
uppdateras måtten och/eller standards kontinuerligt?  

24. Ser ni några problem med de mått som används idag? T.ex. har ni olika definitioner på 
respektive mått? Om ja, hur hanterar ni/respektive part det? Anser ni att måtten är 
bra/dåliga/relevanta/för få/för många? Vad skulle man i så fall kunna mäta istället? 

25. Skulle du säga att BT utvärderar er och/eller mäter er prestation som leverantör? i så fall 
hur? Vad tycker ni om detta? Vad leder detta till frö er del? 

26. Ser ni några problem med de mått som BT använder idag? T.ex. har ni olika definitioner på 
respektive mått? Om ja, hur hanterar ni/respektive part det? Anser ni att måtten är 
bra/dåliga/relevanta/för få/för många? Vad skulle man i så fall kunna mäta istället? 

27. Har ni och BT gemensamma prestationsmått? Om ja, vilken part var det som tog initiativ till 
gemensamma mått? Vilken part bestämde vilka mått ni skulle ha, eller bestämdes de 
gemensamt (d.v.s. har den ena parten ”tvingats” acceptera måtten)? Använder ni er av era 
”egna” mått utöver de gemensamma? 
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Användning av prestationsmätningen  
28. Vad ser ni för syfte/inriktning med prestationsmätningen? (både gällande er egen och BT:s 

mätning)? 

Vad används informationen (som prestationsmätningen ger) till? Syftar den till 
kostnadskontroll, förbättring av förtroende mellan er och BT, motivation, målkongruens etc? 

Vem använder sig av måtten? (vilken funktion i organisationen?)  

29. Anser ni att ni kopplar den information ni får genom prestationsmätningen till er strategi på 
något sätt? Om ja, på vilket sätt? 

30. Kommunicerar ni och kunden ut resultat av prestationsmätning till varandra? (lika mycket 
delgivning, mer/mindre) Varför/varför inte? Om ja, på vilket sätt? Hur ofta kommuniceras 
resultat av mätningen ut? Regelbundet eller endast på begäran? 

31. Vad blir konsekvenserna av prestationsmätningens resultat? Bestraffas/belönas den andra 
parten vid dålig/bra prestation? 

32. Hjälper BT er att utvecklas med avseende på de (prestations) faktorer som mäts? Hjälper ni 
varandra att till exempel uppnå kvalitetsförbättringar? 

33. Hur tycker ni att prestationsmätningen (er och BT:s) påverkar er och er relation med BT? 

 
•  Har du någonting att tillägga? Några frågor? 
•  Får vi citera dig? Får vi använda ditt namn/företagets namn/din position? Kan vi ange ditt namn i 

källförteckningen? 
•  Vill du läsa igenom intervjuprotokollet? 
•  Får vi återkomma till dig med eventuella frågor?  
•  Tack för att du tog dig tid att träffa oss. 
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Källa: BT Products presentationsmaterial 
 
 

Checklista för leverantörsutvecklingsområden 
KOMMERSIELLT  
 Kostreduktion 
 Flerårsavtal 
 Avtalsutgåva 
 Fakturor 
 Följesedlar 
KVALITET  
 Kvalitetsmätning/mål (ppm) 

 
 Kvalitetsrevision 
 Kvalitetsavtal 

 
 Korrigerande 

åtgärdsrutin/mätning 
(reklamationer) 

 Felrapporter fältreturer 
 ISO 9000  
 ISO 14000 
LOGISTIK  
 Ledtid 
 Leveranssäkerhet 
 EDI-avtal 
 Förpackningsmaterial 
 Kit-leveranser 

 
 Delmontage 
 Leveransparametrar 
 Volymflexibilitet 
 Transporter 
 Konsignationslager 
 Semesterleveranser 
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Poängberäkning av PPM 
(antal underkända artiklar) 
PPM Poäng 
0-100 35 
101-300 34 
301-500 33 
501-700 32 
701-1000 31 
1001-1500 30 
1501-2000 29 
2001-3000 28 
3001-4000 27 
4001-6000 26 
6001-8000 25 
8001-10000 20 
10001-12000 15 
12001-15000 10 
15001-20000 5 
>20000 0 
 
 
 

Poängberäkning av inkomna reklamationer 
Andel av reklamationer obesvarade (%) Poäng 
0 10 
0,1-2,0 9 
2,1-4,0 8 
4,1-6,0 7 
6,1-8,0 6 
8,1-10 5 
10,1-12,0 4 
12,1-14,0 3 
14,1-17,0 2 
17,1-20,0 1 
> 20 0 
 
Källa: BT Products presentationsmaterial 
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Poängberäkning av leveranssäkerhet 
Andel i fel tid (%) Poäng 
0 35 
0,1-1,0 34 
1,1-2,0 33 
2,1-4,0 31 
4,1-5,0 30 
5,1-6,0 29 
6,1-7,0 28 
7,1-8,0 27 
8,1-9,0 26 
9,1-10,0 25 
10,1-13,0 20 
13,1-15,0 15 
15,1-17,0 10 
17,1-20,0 5 
>20 0 
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Poängfördelning per funktion och kriterium vid servicebedömning 
Funktion Kriterium Poäng 
INKÖP(7) Kostnadsreducering 3 
• 
 
 

Korrekta fakturor 1 

 Serviceattityd 2 
 Snabba svarstider 1 
KONSTRUKTION (4) Ritningsunderlag 

  - Tid 
  - Kvalitet 

2 

 Teknisk support   2 
PLANERING (5) Avisering vid leveransproblem 2 
 Tillgänglighet /samarbete 1 
 Ledtider 1 
 Kunskap om BT´s rutiner 1 
GARANTI (2) Svar i tid på garantireklamationer, 

max 30 dagar 
1 

 Kredit till BT inom 45 dagar 1 
GODSMOTTAGNING (2) Följesedel tillsammans med godset 1 
 Följesedel  korrekt 1 
   


