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Förord 
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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att identifiera och utforma nyckeltal och mervärdestjänster för vilka 
ska beskriva kvaliteten på Forias logistiktjänst utifrån olika aspekter. Nyckeltalen ska vara 
intressanta för både Foria och deras kunder, med förhoppningen att stärka samarbetet mellan 
båda parter. 

Till grund för arbetet ligger en förstudie, där en litteraturstudie och en undersökning av 
marknaden för svenska logistikföretag utfördes. En nulägesanalys av Foria genomfördes 
genom att ett flertal personer på företaget intervjuades. Tillsammans med nyckeltalsteori 
användes dessa delar för att utföra analysen i arbetet. 

Resultatet av arbetet är tio nyckeltal som skapats och utvecklats för Forias verksamhet och 
som anses vara intressanta för både Foria och de för arbetet utvalda kunderna. Nyckeltalen är: 

 

· ECO-driving (binärt) – företaget har ECO-driving-utbildade chaufförer 

· ECO-driving (jämförelsetal) – chaufförers individuella körstil och medförande 
avgasutsläpp jämförs 

· Miljöpåverkan – totalt avgasutsläpp från ett företags alla fordon, mätt i tonkilometer  

· Ifylld order – andel fält ifyllda (i en order) med korrekt information, med möjlighet för 
kategorisering av felorsaker 

· Leveranspålitlighet – tidsskillnad mellan förväntad och faktisk leverans, i medeltal för 
alla order 

· On-time – antal dagar och timmar som skiljer mellan den förväntade och den faktiska 
tidpunkten, för samtliga aktiviteter i orderledet 

· On-time (aktivitet) – antal timmar och minuter som skiljer mellan den förväntade och 
den faktiska tidpunkten, för varje enskild aktivitet i orderledet 

· Avvikelse – kategorisering av alla orsaker till avvikelse, och ansvarande avdelning 

· Integrationsgrad – nivån av samarbete mellan logistikföretaget och kunden 

· Kundnöjdhet – hur väl en order kommer att motsvara kundens förväntningar 

 

Nyckeltalen beskrivs ingående med definitioner, hur de kan användas och vad som krävs vid 
en implementering i Forias verksamhet. Dessa nyckeltal ligger sedan till grund för fyra 
mervärdestjänster som utformats i arbetet: Godsspårning, Miljöinformation, Presentation av 
nyckeltalen som helhet, och Verksamhetsutveckling. 

Arbetet visar att det är möjligt att hitta, utforma och utveckla nyckeltal som är intressanta för 
både Foria och deras kunder, men de flesta av nyckeltalen kräver anpassning i hög grad för att 
kunna användas. Det visar också att det är orsakerna bakom nyckeltalens uppmätta värden 
som gör ett nyckeltal intressant för kunden. Den litteratur som beskriver nyckeltal och 
utveckling av dessa är inte heltäckande när det gäller relationen mellan ett 
tredjepartslogistikföretag och dess kund, och därför beskrivs i denna rapport ett arbete från 
grunden med att skapa nyckeltal för detta ändamål. 
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Abstract 
The purpose of this thesis is to identify and define Key Perfomance Indicators (KPIs) and 
value adding services which are used to describe the quality of Forias logistics services from 
different aspects. The KPIs should be attractive to both Foria and their customers, with the 
aim to strengthen the interaction between both parties. 

The basis for this work is a research in which a literature review and a survey of the market 
for Swedish logistic service providers were carried out. An analysis of the present situation of 
Foria was carried out, where a number of people in the company were interviewed. These 
elements were used together with definitions of KPIs to perform the analysis of the work. 

The result of the work is ten KPIs that have been created and developed for Foria and which 
are considered to be attractive to both Foria and the selected customers. The KPIs are: 

 

· ECO-driving (binary) – the company has ECO-driving-educated drivers 

· ECO-driving (comparison figure) – all drivers individual driving and its resulting 
exhaust emissions are compared 

· The environmental impact – a total of exhaust emissions from all vehicles belonging to 
a single business, measured in tonne-kilometres 

· Complete order – portion of fields with accurate information (in an order), with the 
possibility of error categorization 

· Delivery reliability – time difference between expected and actual delivery, average for 
all orders 

· On-time – the number of days and hours of difference between the expected and the 
actual time, for all activities of the order 

· On-time (activity) – the number of hours and minutes of difference between the 
expected and the actual time, for each individual activity of the order 

· Divergence – a categorization of all causes of divergence and its responsible department 

· Level of integration – the level of cooperation between the logistic service provider and 
the customer 

· Customer satisfaction – how well an order will meet the expectations of the customer 

 

The KPIs are described in detail with definitions, how they can be used and what is required 
to implement them in the service process of Foria. These KPIs are the basis of four value 
adding services: Tracking of goods, Environmental Information, Presentation of the KPIs as a 
Whole, and Improvement of the Service Process. 

The work shows that it is possible to identify, define and develop KPIs of interest to both 
Foria and their customers, but to be used most of the KPIs require adaptation to a large 
degree. It also shows that it is the reasons behind the measured values of the KPIs that makes 
them interesting to customers. The literature describing the KPIs and the development of 
these are not comprehensive in terms of the relationship between a third party logistic service 
provider and its customer, and therefore this report describes a work from scratch to create 
KPIs for this purpose. 
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1   INLEDNING 
 

I detta kapitel förklaras bakgrunden till och syftet med detta arbete, 
samt de frågeställningar och metoder som har varit i fokus och 
tillämpats. 

Foria, företaget arbetet utförts vid, beskrivs även i detta kapitel. 



 
 Utveckling av nyckeltal för logistiska tjänster 
 
 

  
2 

1.1. Företagspresentation 
I mars 2008 skedde en fusion av SÅAB AB och FORIA Logistik AB (med de ingående 
verksamheterna ÖSB, LBC Finspång och Torshälla LBC) till ett bolag under namnet FORIA 
AB1. Foria verkar inom de fyra affärsområdena logistik, bygg & anläggning, miljö samt 
industri med flera underområden (se Figur 1). Den logistiska verksamheten bedrivs inom fem 
områden – distribution, fjärrtrafik, terminal- och lagerhantering, bud och outsourcing. Foria är 
verksamt i östra Sverige med huvudkontor i Södertälje och lokalkontor i Nyköping, 
Oxelösund, Bollnäs, Finspång, Norrköping, Torshälla/Eskilstuna och även i Stockholm [1]. 
Foria är efter fusionen ett av Sveriges största bolag inom transport- och maskintjänster med 
nära 1000 fordon och enheter och omsättning på ca 1,4 miljarder kronor och ca 200 anställda. 

Ordet Foria kommer från gammalsvenska ord som forkarl, fora, forbonde och forvagn. For-
bönder skötte landtransporterna i stora delar av vårt land från medeltiden ända in på 1900-
talet. 

 

 
Figur 1: Organisationsschema över Foria 

 

                                                 
1 Informationen i stycket är hämtad från www.foria.se, 2008-05-20 
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1.2. Uppgiftsbeskrivning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete i ingenjörsprogrammet Teknisk logistik vid 
Linköpings universitet. I detta avsnitt beskrivs den uppgift som rapporten baseras på, hur hela 
arbetet är upplagt samt rapportens disposition. 

1.2.1. Bakgrund 

Foria har påbörjat en process där de vill utveckla det interna och externa informationsflödet 
för att förbättra verksamheten. I denna process uppstår ett flertal problem där vi i första hand 
har valt att fokusera på två av dem som Foria anser vara några av de viktigaste. 

1.2.2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att hjälpa Foria att utveckla sitt samarbete med kunderna genom att 
utveckla nyckeltal (mätetal för uppföljning av en process eller verksamhet) som passar Forias 
logistiktjänst. Dessa nyckeltal ska beskriva tjänstens kvalitet utifrån olika aspekter som är 
intressanta för Foria och deras kunder. 

1.2.3. Problemställningar 

Ett problem är att kunderna har egna sätt att mäta kvaliteten på tjänsten som Foria erbjuder, 
och för Foria är det inte alltid tydligt vad kundens mätning grundas på. Därför är de 
intresserade av, både för egen del och för kundens del, att utforma nyckeltal som väl beskriver 
tjänstens kvalitet gällande t.ex. leveranssäkerhet och leveransprecision. 

Ett annat problem grundar sig i att Foria vill minimera manuella processer i företaget genom 
att automatisera mycket av informationsflödet. Syftet är delvis att Foria vill minska ledtiden 
från orderläggning till fakturering, då den administrativa delen i dagsläget är en flaskhals på 
Foria. För att företaget ska kunna lyckas med detta måste deras kunder vara intresserade av att 
integreras i det automatiserade informationsflödet. Detta intresse vill Foria skapa med 
mervärdestjänster för kunderna, och är därför intresserade av hur nyckeltal kan användas i 
utvecklingen av tjänsterna. 

Båda problemställningarna grundar sig på samma typ av information (data i orderflödet), 
vilket gör det lämpligt att undersöka dessa parallellt. 

1.2.4. Frågeställningar 

För att hantera problemet med kvalitetsmätningen bör informationsflödet och samarbetet 
mellan Foria och ett urval av kunder undersökas. För att utföra en relevant undersökning och 
komma fram till intressanta förslag på lösningar på problemet försöker vi svara på 
frågeställningarna: 

Vilka nyckeltal är viktiga och intressanta både för Foria och utvalda 
kunder? 

Vilken information krävs från Foria och utvalda kunder för att 
implementera de nyckeltal som är viktiga för båda parter och finns denna 
information att tillgå? 
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Forias önskan att skapa mervärdestjänster för kunderna med hjälp av nyckeltal leder i detta 
arbete fram till frågeställningarna: 

Vilka nyckeltal är intressanta när det gäller skapandet av mervärdes-
tjänster? 

Vilka mervärdestjänster skulle kunna skapas med hjälp av dessa nyckeltal? 

1.2.5. Metod 

Detta arbete utfördes genom en förstudie, nulägesanalys vid Foria och utveckling av nyckeltal 
med en analys av dessa. Tabell 1 visar ett schema över de olika delarna. 

Förstudien utfördes för att skapa grundläggande kunskap kring nyckeltal (och vilka som 
skulle kunna utvecklas till att passa Forias verksamhet). I förstudien gjordes en litteraturstudie 
för att hitta relevant information i litteratur som avhandlar logistik med fokus på nyckeltal. 

På Foria intervjuades ett flertal personer för att få deras syn på problemställningen och för att 
kunna utföra en nulägesanalys av företaget. De tre av företagets kunder som detta arbete 
avgränsar sig till skulle också intervjuas, och vi kom överens med samtliga kunder att vi 
skulle skicka en enkät till dem via e-post. En av de tre utvalda kunderna valde att inte svara på 
enkäten, då kunden inte hade någon logistikansvarig. Arbetets resultat har framkommit utifrån 
våra perspektiv men med påverkan av synpunkter från både Foria och deras kunder. För 
utformningen av breven och frågorna till dessa tre kunder användes anvisningar från Jan-Axel 
Kyléns bok Att få svar [2]. I boken beskrivs tekniker för intervjuer och för att skapa enkäter. 

För skapandet av denna rapport har anvisningarna från Lathund för rapportskrivning 
(Linköpings universitet) använts [3]. Valet av källhänvisningsmetod har fallit på Vancouver-
systemet, med undantaget att webbsidor utan någon enskild författare bakom (ex webbsidor 
för företag eller produkter) istället presenteras som fotnoter på respektive sida. Fotnoterna 
används även för att kortfattat förklara vissa begrepp. 

 

Aktivitet           

Litteraturstudier           

Förstudie           

Intervjuer på Foria           

Nulägesanalys           

Utveckling av nyckeltal           

Rapportskrivning           

           

vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tabell 1: Tidsschema över arbetsplaneringen 
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1.2.6. Avgränsningar 

Vi kommer att koncentrera oss på en nulägesbeskrivning av Foria och samarbetet med de 
stora kunder som använder Forias fjärrtransporter, det vill säga distribution till många slut-
kunder, både företag och privatpersoner. Undersökningen inkluderar transporter med hjälp av 
lastbil med släp samt lastbil med monterad lyftanordning. 

Även om viss problematik i order- och informationsflödet kommer att identifieras på Foria 
under nulägesbeskrivningen, så kommer inga lösningar på problematiken att analyseras 
vidare. 

1.2.7. Källor 

David Parmenter är författaren till boken Key Performance Indicators – Developing, 
Implementing and Using Winning KPIs [4], som används i rapportens teoriavsnitt. Den 
används för att det en av de få böcker (eller artiklar) som hittats som avhandlar skapandet av 
nyckeltal. Dock koncentrerar den sig på skapandet av nyckeltal inom en projektgrupp i ett 
företag med mycket resurser att tillgå för ändamålet, och så har inte fallet varit i detta arbete. 
Den avhandlar även främst skapandet av nyckeltal som enbart rör ett företags prestanda, och 
är således mest intressant endast för ett sådant företag. Men vi har ändå valt att försöka 
relatera teorin från denna bok till utvecklingen av nyckeltal. 

Examensarbetet Nyckeltal i arbete – ett förbättringsverktyg är en studie över flertalet stora 
företag med logistikanknytning i Norrköpingsregionen [5]. Fokus ligger på vilka mål 
företagen har och vilka nyckeltal de använder för att justera verksamheten mot dessa mål. 
Examensarbetet är skrivet av några studenter på Logistikprogrammet i Norrköping (Logistik-
programmet är en del av kvalificerad yrkesutbildning – www.ky.se). Rapporten i sig har inga, 
för detta arbete, intressanta slutsatser, men undersöker däremot nyckeltal som används av 
flertalet moderna företag, och denna information är intressant för att uppnå förstudiens syfte. 

1.2.8. Rapportstruktur 

Kapitel 1  beskriver hur arbetet har lagts upp och syftet med arbetet. 

Kapitel 2  är en förstudie och är en del av grunden till utformningen av nyckeltalen. 

Kapitel 3  behandlar teori som används för att kunna göra en nulägesbeskrivning av Foria 
samt teori som senare används för att utforma och definiera nyckeltal. 

Kapitel 4 är en nulägesbeskrivning av Foria, och denna ligger till grund för stor del av 
resultatet. 

Kapitel 5 visar resultatet av arbetet - analys, utformning och utveckling av nyckeltal och 
mervärdestjänster för Forias verksamhet. 

Kapitel 6 är ett diskussionskapitel där metod, teori, resultat och vidare arbete diskuteras med 
syftet att belysa frågor och resonemang som inte framkommer i övriga delar av 
rapporten. Här presenteras även de slutsatser som dragits av arbetet och 
diskussionen kring det. 
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2   FÖRSTUDIE 
 

Detta kapitel beskriver arbetet med och resultatet av förstudien. 
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2.1. Inledning 
Förstudiens resultat ligger till grund för ett fördjupningsarbete vid ett logistikföretag vars 
tredjepartslogistiktjänster ska studeras. Förstudien innehåller även grundläggande teori om 
nyckeltal samt förklaringar av viktiga logistikbegrepp som behövs både i förstudien och i 
ovan nämnda fördjupningsarbete. 

2.1.1. Syfte 

Ett syfte med förstudien är att få en inblick i vilka nyckeltal som används av TPL-företag2 på 
den internationella transportmarknaden. En fördjupning med samma syfte är att undersöka 
vilka av nyckeltalen som skulle kunna vara intressanta att nyttja för både TPL-företaget och 
dess kunder. För förstudiens syfte behöver vi skilja på två olika typer av nyckeltal – interna 
och externa – där förstudiens resultat primärt ska leda till externa nyckeltal, och möjligheten 
att omvandla interna nyckeltal till externa versioner. Vi definierar begreppen interna och 
externa nyckeltal enligt följande: 

Interna nyckeltal är de nyckeltal som enbart beskriver företagets egna 
interna målsättningar och som direkt rör den interna verksamheten. 

Externa nyckeltal är ett företags nyckeltal som direkt eller indirekt rör 
företagets kunder på ett sätt som är intressant och relevant för kundernas 
verksamhet. 

2.1.2. Frågeställning 

För att få ett relevant resultat på förstudien försöker vi svara på frågeställningen: 

Vilka nyckeltal, som används på marknaden, kan i en eller annan form vara 
intressanta för ett TPL-företag och samtidigt vara intressanta för dess 
kunder? 

2.1.3. Metod 

Den metod som används för att utföra förstudien är en litteraturstudie av examensarbeten, 
studentlitteratur (kurslitteratur) och vetenskapliga artiklar som behandlar nyckeltal inom 
ämnet logistik. Denna litteraturstudie ger en samling nyckeltal som verkar relevanta för 
förstudiens syfte, varvid dessa analyseras för att slutligen användas för att svara på 
frågeställningen. 

Genom e-postkontakt med olika logistikföretag försöker vi göra en marknadsanalys. Vi frågar 
företagen om de mäter kvaliteten på sina logistiska tjänster (vilka nyckeltal de använder) och 
om deras kunder är delaktiga i dessa mätningar på något sätt. 

                                                 
2 Fortsättningsvis kommer termen tredjepartslogistik att förkortas med TPL. 
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2.2. Förstudiens teoretiska referensram 
Detta avsnitt innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från den litteratur som har 
studerats under förstudien. För att få en uppfattning av vad ett nyckeltal är ges i detta avsnitt 
en grundläggande förklaring av begreppet. En beskrivning av några av de motiv som 
marknaden kan ha för att anlita ett TPL-företag kommer också att ges. Vidare presenteras de 
nyckeltal som är tänkta att ingå i en djupare analys i förstudien. 

2.2.1. Presentation av begreppet nyckeltal 

I rapporten Nyckeltal i arbete – ett förbättringsverktyg delas nyckeltal upp i två grupper – 
nyckeltal som kontrollverktyg och nyckeltal som styrande verktyg [5]. Med kontrollverktyg 
menas att nyckeltalet används för att kontrollera att målen uppnåtts. Med ett styrande nyckel-
tal menas istället att verksamheten hela tiden anpassas efter nyckeltal för att målet med 
verksamheten slutligen ska uppnås. Ett exempel på ett kontrollerande nyckeltal är Whirlpools 
lagervärde som helt enkelt används för att kontrollera att lagervärdet inte överskrider ett visst 
belopp. Ett exempel på ett styrande nyckeltal är liggtid som Stadium använder för att styra 
verksamheten så att gods inte ligger i godsmottagningen längre än ett visst antal dagar. Många 
av nyckeltalen kan användas både som ett kontrollerande och som ett styrande verktyg, men 
enligt rapporten använder produktionsföretag nyckeltalen nästan uteslutande som ett kontroll-
verktyg. 

Denna förklaring av begreppet nyckeltal är tillräcklig i förstudiens syfte. Begreppet kommer 
att beskrivas mer ingående i huvuddelens teoriavsnitt. 

2.2.2. Marknadens motiv för att anlita ett TPL-företag 

Denna förstudie ska resultera i nyckeltal som kan vara intressanta för två parter, ett TPL-
företag och dess kunder. I boken Logistik för konkurrenskraft – ett ledaransvar uppräknas 
kunders motiv för att använda logistiktjänster från tredjepart [7]: 

 

· De vill minska logistikkostnaderna 

· De vill uppnå bättre leveransservice (se avsnitt 2.2.3) eftersom tjänsten utförs av ett 
professionellt logistikföretag 

· De vill minska osäkerheten i kostnaderna och driftsupplägget på grund av miljökraven 
på transport och lagring 

· De önskar att få en administrativ förenkling  

· De vill få tillgång till tjänster som är mer värdeskapande än om de skulle utföras i egen 
regi 

· De vill följa med i teknikutvecklingen, något de kanske inte har möjlighet till på egen 
hand, i synnerhet på IT-området 

· De har behov av att snabbt komma igång med logistiktjänster på nya marknader 

 

Alla ovanstående motiv ger en bild över vilka tjänster ett TPL-företag bör erbjuda och på så 
vis även inom vilka områden kunden kan vara intresserad av nyckeltal. I de kommande 
avsnitten förklaras innebörden av några av ovan nämnda begrepp och bakgrunden till dessa. 
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2.2.3. Leveransservice 

I avsnitt 2.2.2 nämns förbättrad leveransservice som ett motiv till att anlita ett logistikföretag. 
Leveransservice är dessutom ett återkommande begrepp inom logistiken och bör därför 
förklaras. Persson m fl ger följande definition [7]: 

”(Leveransservice är) kundens uppfattning om kvaliteten på leverantörens 
logistikaktiviteter”  

Vidare förklaras att logistikföretagens tjänster och aktiviteter oftast skiljer sig åt, och service-
kraven varierar över tiden och olika marknadsområden. Det är därför svårt att mäta leverans-
service som ett generellt begrepp. Det är viktigt för ett logistikföretag att utveckla sin 
leveransservice så att kunderna känner att de får ett mervärde av att använda företagets 
tjänster. Det leder på sikt till att företagets förtjänst ökar, att möjligheterna för effektivisering 
blir bättre och att investerarna får en större avkastning. 

2.2.4. Flexibilitet och integrering 

Ett flertal av motiven som tas upp i avsnitt 2.2.2 kan härledas till ett företags förmåga att vara 
flexibelt mot sina kunder. Lumsden skriver att flexibilitet är förmågan att kunna anpassa 
leveranser till kundernas önskemål, och att detta är ett viktigt konkurrensmedel [8]. En annan 
definition av flexibilitet ges av Naim m fl [9]: 

“The ability of a firm to respond quickly and efficiently to changing 
customer needs in inbound and outbound delivery, support, and services.”  

Fritt översatt skulle citatet kunna tolkas på följande vis: 

”Ett företags förmåga att snabbt och effektivt anpassa sig till kundernas 
förändrade behov av intern och extern leverans, support och tjänster.”  

Vidare skriver författarna i sin artikel om flexibilitet med fokus på transportflexibilitet. 
Författarna kategoriserar flexibiliteten i ett TPL-företag i tre nivåer – rutin, standard och 
kundanpassad. För att varje ny nivå ska uppnås måste kundens integration i företaget ökas. 
Figur 2 (tagen från Naim m fl) visar sambandet mellan ett logistikföretags relation till kunden 
och flexibiliteten. 

 
Figur 2: Sambandet mellan kundrelationen och flexibiliteten 
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Rutin: Denna nivå innefattar transporten av gods med endast ett transportslag (vägtransport, 
flyg etc), utan att företaget erbjuder några mervärdestjänster. Planeringen av resurser (fordon) 
sker baserat på vilken volym som ska fraktas och till vilket pris. En tredjeparts logistiktjänst 
av rutin-typ kräver inte en stark relation mellan TPL-företaget och användaren av tjänsten 
(kunden), vilket gör att kunden har ett flertal valmöjligheter av transportföretag. 

Standard: En viss grad av kundanpassning kan erbjudas av TPL-företaget, som t ex lastbilar 
specialiserade för att frakta en viss typ av gods, eller ett helt annat transportsätt. För att kunna 
planera hela transporten måste mer informationsutbyte ske mellan kunden och företaget, 
vilket innebär att samarbetet måste vara djupare och mer etablerat. 

Kundanpassad: På denna nivå kan helt kundanpassade tjänster erbjudas. De mervärdes-
tjänster som kan ingå är lageryta, lagerstyrning, produktspårning och andra värdeskapande 
tjänster. Relationen mellan kunden och TPL-företaget utformas så att företagets och kundens 
verksamhet kan integreras med varandra. 

Med integration menas i detta fall graden av den informationsmängd som utbyts mellan 
kunden och TPL-företaget på olika nivåer i planeringshierarkin. Naim m fl skriver vidare att 
det är en kombination av kommunikationsflexibilitet (förmågan att hantera information på 
olika sätt) och logistikflexibilitet (i sammanhanget transportflexibilitet) som gör det möjligt 
att kundanpassa logistiktjänster. Både nivån av flexibilitet och kundens integrationsgrad ges 
av kvalitativa mätmetoder (se avsnitt 3.1.2), då det inte finns några konkreta mätetal för dessa 
begrepp. 

2.2.5. Presentation och definition av olika nyckeltal 

I följande avsnitt beskrivs de nyckeltal som uppkommit under litteraturstudien och som 
ansetts vara intressanta för förstudiens syfte. Nyckeltalen är även kategoriserade efter vilket 
område eller källa de kommer ifrån, och kommer att analyseras vidare i ett senare avsnitt. 

Transportkostnad/transportpris är grundläggande och ganska självklara nyckeltal för en 
affärsmässig relation mellan logistikföretag och kund. Priset på en transport bestäms i första 
hand av marknaden, men givetvis styrs prissättningen på lång sikt av transportkostnaderna 
eftersom logistikföretaget eftersträvar en ekonomisk lönsamhet [8]. 

 

Nedan presenteras och definieras de nyckeltal som brukar användas för att beskriva ett 
företags leveransservice [7]: 

Ledtid: (eller leveranstid) är ett frekvent förekommande begrepp inom logistiken och en 
vanlig definition är tiden det tar från beställning till leverans [8]. Ledtiden innefattar de 
aktiviteter som utförs genom hela leveransflödet, t ex ordermottagning, orderbehandling, 
planering, tillverkning samt distribution. Mer generellt används ledtid för att markera ett 
tidsförlopp mellan behovsidentifikation och behovstillfredställelse [7]. Två stora variabler i 
leveranstiden påverkar leveransservicen – hur lång leveranstiden är och om man håller 
utlovad leveranstidpunkt. Detta påverkar i sin tur leveranspålitligheten (se nedan). Orsaker 
som kan leda till ökad ledtid är felaktig orderplanering, order som anländer för sent, 
lagerbrist, fakturaförsening eller ändring av order från kundens sida [13]. 

Leveranspålitlighet (eller leveransprecision) innebär tillförlitligheten i leveransen – att kunna 
leverera vid den exakta tidpunkten man har lovat kunden [8]. Den kan mätas t ex genom att 
jämföra verkligt utfall med det som lovats inom olika tidsintervall, exempelvis ± 1 dag. För 
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kunder som ser leveranspålitligheten som den viktigaste faktorn är det av större intresse att 
leveransen sker precis i tid, istället för så snabb leverans som möjligt [7].  

Leveranssäkerhet handlar om att leverera rätt vara i rätt kvantitet och skick [8]. Detta 
nyckeltal beskriver förmågan att leverera varan på ett säkert sätt, så att den inte skadas eller på 
annat sätt får försämrad kvalitet. Leveranssäkerhet innefattar även risken för fel i de 
administrativa rutinerna [7].  

Servicegrad (eller servicenivå) är det mått på hur sannolikt det är att en viss produkt finns i 
lager när den efterfrågas. Detta är relativt enkelt att mäta i praktiken vilket gör servicegrad till 
ett vanligt förekommande begrepp [7]. 

 

I rapporten Nyckeltal i arbete – ett förbättringsverktyg tas fler nyckeltal upp, som används av 
de företag som undersökts i rapporten [5]: 

Kundklagomålens varaktighet mäter hur lång tid det tar att behandla ett kundklagomål, och 
exemplet är taget från National Adhesives i Norrköping [5]. För att företaget ska verka 
attraktivt bör denna siffra hållas på en rimlig nivå, i detta exempel gällde ett maxvärde på 32 
dagar. 

Liggtid är ett mätetal som används för att styra verksamheten så att gods inte ligger i gods-
mottagningen längre än ett visst antal dagar [5]. 

 

Ett nyckeltal för att beskriva miljöeffekter presenteras nedan: 

Miljöpåverkan: Transporter lyfts ofta fram som upphov till en stor miljöbelastning [8]. Enligt 
en rapport som avhandlar ämnet om transporter och klimatbelastning är CO2 (koldioxid) ”… 
den enskilt största bidragande faktorn till växthuseffekten” och bör därför vara det främsta 
mätetal att utgå ifrån när det gäller miljöpåverkan [14]. 

 

I en artikel av Naim m fl beskrivs ett företags flexibilitet [9]: 

Integrationsgrad: Flexibiliteten i ett företag är sammankopplat med kundens integrationsgrad 
i samma företag. Flexibilitet och integrationsgrad förklaras i avsnitt 2.2.4, där det även 
konstateras att det inte finns några konkreta kvantitativa mätetal för dessa begrepp 
(kvantitativa och kvalitativa mätmetoder förklaras i avsnitt 3.1.2). 

Nedan beskrivs nyckeltal från de företag som har bidragit med information under förstudien. 

Sven Dehre, kvalitets- och miljöansvarig på Halléns Transport AB i Göteborg, berättar om 
nyckeltal som de använder för att mäta företagets relationer med sina kunder: 

Förbättringsindex: Halléns skickar ut två sorters enkäter till sina kunder – en som är riktad 
till lastnings- och lossningspersonalen och en som är riktad till personer med mer 
administrativa positioner. På varje enkät finns ett antal påståenden som den svarande ska 
betygsätta, enligt personlig uppfattning. Svaren på alla dessa enkäter bildar tillsammans ett 
index inom några valda områden för varje kund, och Halléns kan på detta sätt se inom vilka 
av dessa områden de bör förbättra sig. 
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Charlotta Ahlqvist, VD på Börjes Packhus AB som är en del av en större logistikkoncern, 
nämner flertalet mätverktyg som de använder för att beskriva företagets verksamhet, bl a 
avvikelserapporter, inventeringsfel, felleveranser och kundreklamationer. 
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2.3. Analys av förstudiens nyckeltal 
I detta avsnitt analyseras alla nyckel som presenterats och definierats under litteraturstudien; 
huruvida de är intressanta för både ett TPL-företag och dess kunder samt hur väl nyckeltalen 
kan anpassas till verksamheten i ett logistikföretag. 

Alla definitioner och förklaringar av nyckeltal som nämns i detta avsnitt återfinns i avsnitt 
2.2.4. Definitionerna av nyckeltalstyperna (interna och externa – se avsnitt 2.1.1) kommer att 
användas för att visa nyckeltalens relevans för denna förstudie. 

Transportkostnad/transportpris är de nyckeltal som påverkar marknaden för logistiktjänster 
mest, vilket påvisas i en licentiatavhandling från Kungliga Tekniska Högskolan [12]. Den 
visar att ett lägre transportpris är den enskilt största anledningen till anlita ett annat TPL-
företag. Samma motiv återkommer som anledning i avsnitt 2.2.2. 

Ledtid har samma betydelse för ett TPL-företag som tidigare definition fastställer, med 
undantaget att tillverkning inte sker i företaget. Orderflödet och planeringen handlar istället 
enbart om själva transporten (och eventuellt om lagring av gods). Ur kundens synpunkt är det 
viktigt att leveransen sker i rätt tid, och det kan vara intressant för dem att veta var i 
orderflödet som deras leverans befinner sig. Detta gör att de kan planera sin egen verksamhet 
så effektivt som möjligt. Därför kan detta nyckeltal utvecklas till ett intressant externt 
nyckeltal. 

Leveranspålitlighet är viktig för ett logistikföretag med tanke på att dess kunder eftertraktar 
bättre leveransservice (se avsnitt 2.2.2). I en licentiatavhandling visas att förseningar är, näst 
efter transportkostnaden, den faktor som ger upphov till störst vilja att byta företag som 
tillhandahåller logistiktjänsten [12]. Leveranspålitligheten kan dessutom vara ett viktigt mått 
för ett företags konkurrenskraft. Sammantaget är detta ett viktigt externt nyckeltal.  

Leveranssäkerhet är intressant som nyckeltal för kunden för att det ger ett mätetal av hur väl 
logistikföretaget hanterar godset. Det går också att skapa mätetal för hur många felaktiga 
leveranser som har skett under en tidsperiod. I hur hög grad detta nyckletal är av intresse för 
kunden är svårt att avgöra i förstudien, mycket på grund av tidigare studier som visar att 
leveranssäkerheten som tjänst idag håller så hög kvalitet att transportskador i många fall utgör 
mindre än 1% av det fraktade godset under en tidsperiod [12]. Det är även svårt att i 
förstudien avgöra hur intresserade logistikföretagen är av att ha exakt statistik över andel 
skadat gods, då intresset förmodligen även skiljer sig från företag till företag. Enligt de 
tidigare studierna menar flertalet logistikföretag att den administrativa kostnaden för 
uppföljning varit större än själva transportskadekostnaden. Eftersom det är ett externt nyckel-
tal, och det är intresset för nyckeltalet från både kunden och logistikföretaget som är 
avgörande för om det är intressant att utveckla, kommer detta nyckeltal att undersökas vidare. 

Servicegrad är enligt definitionen knutet till lagerhållna varor, varvid det inte känns relevant 
för förstudien. Det kan däremot vara intressant att undersöka vidare om detta nyckeltal kan 
utvecklas till att istället basera sig på ett företags förmåga att leverera tjänster när de 
efterfrågas. I detta fall kan det bli ett externt nyckeltal som är av intresse för både ett logistik-
företag och dess kunder. 

Kundklagomålens varaktighet är starkt kopplat till relationen mellan kund och företag vilket 
gör det till ett externt nyckeltal. Dock verkar det inte troligt att ett företag vill belysa en 
bristande förmåga i att utföra logisktjänster, och således kan detta nyckeltal inte användas för 
att svara på förstudiens frågeställning. 



 
 15 

Liggtid är ett nyckeltal som är kopplat till lagerhållna varor eller liggtid för varor som väntar 
på en leverans. Oavsett om logistikföretaget lagerhåller varor eller ej, så är detta ett internt 
nyckeltal som är svårt att utveckla till ett externt sådant. Kunden kan dock ha ett initialt 
intresse (vid upphandling av kontrakt) av att vet att TPL-företaget har låg liggtid, men detta 
gör det ändå inte till ett externt nyckeltal. 

Miljöpåverkan är ur miljösynpunkt ett intressant nyckeltal som rör alla inblandade i logistik-
kedjan. Kunden vill säkert veta att logistikföretaget de anlitat arbetar med miljöförbättringar i 
sin verksamhet, ett motiv till detta tas upp i avsnitt 2.2.2. Logistikföretaget vill på grund av 
kontinuerligt förändrade miljökrav ständigt arbeta med att minska miljöpåverkan hos deras 
transporter, och samtidigt undvika de kostnader en hög miljöpåverkan medför [8].   

Svårigheten med att använda detta nyckeltal är att kunna mäta det på ett bra sätt. För att kunna 
mäta en transports påverkan på miljön krävs mätningar av många olika faktorer (t ex olika 
avgaser och skadliga partiklar vid slitage av däck och väg), och under litteraturstudien har 
inga konkreta mätmetoder framkommit. Det som är lättast att mäta är CO2-utsläppen från 
varje fordon, och om logistikföretaget har resurser för att mäta utsläppen kan detta ge ett 
intressant nyckeltal. 

Integrationsgrad och flexibilitet (för kund respektive företag) är två begrepp med starka 
samband. Logistikmarknadens motiv (från avsnitt 2.2.2) påvisar att det ligger i kundens 
intresse att förenkla sin administration, att få tillgång till mervärdesskapande tjänster, att 
kunna följa med i teknikutvecklingen och att snabbt få igång logistiken på nya marknader. 
Allt detta kan kopplas till flexibiliteten ett logistikföretag kan erbjuda och således är 
integrationsgraden ett viktigt nyckeltal i detta samband. Svårigheten ligger i att kunna mäta 
integrationsgraden då både flexibilitet och integration kräver kvalitativa mätmetoder 
(mätmetoder beskrivs i avsnitt 3.1.2). Om det finns en möjlighet att kvantifiera mätmetoden 
för integrationsgraden kan detta ge ett relevant och intressant externt nyckeltal. 

Förbättringsindex är ett internt nyckeltal som kan vara nyttigt för ett företags utveckling. Det 
verkar osannolikt att kunderna skulle vara intresserade av vilka områden ett företag behöver 
förbättra sig i. Än mindre sannolikt verkar det att ett företag vill belysa vilka som är deras 
svaga områden. Slutligen verkar det inte finnas något relevant sätt att utveckla förbättrings-
indexet till ett externt nyckeltal. 

Avvikelserapporter, inventeringsfel, felleveranser och kundreklamationer som kommer från 
Börjes Packhus AB finns det dessvärre ingen detaljerad information om exakt vad de innebär. 
Namnen antyder dock vad nyckeltalen handlar om, och det kan konstateras att avvikelse-
rapporter, inventeringsfel och kundreklamationer antagligen är interna nyckeltal som är svåra 
att utveckla till externa nyckeltal, men möjligheten bör inte uteslutas. Felleveranser är ett 
externt nyckeltal, men ingår mer eller mindre redan i begreppet leveranssäkerhet (se tidigare i 
detta avsnitt). 
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2.4. Utvärdering av förstudien 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultat samt slutsats av förstudien. 

2.4.1. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de nyckeltal som framkommit under förstudien och som svarar på 
frågeställningen – vilka nyckeltal som kan vara intressanta för ett TPL-företag och samtidigt 
intressanta för dess kunder. Dessa listas här utan inbördes rangordning: 

 

· Transportkostnad 

· Ledtid 

· Leveranspålitlighet 

· Leveranssäkerhet 

· Servicegrad 

· Miljöpåverkan 

· Integrationsgrad 

· Avvikelserapporter 

2.4.2. Slutsats 

De flesta nyckeltal som har tagits upp kan vara relevanta som svar på frågeställningen om de 
omarbetas och utvecklas för att intressera både logistikföretaget och dess kund. Det innebär 
att utveckla interna nyckeltal till externa samt omarbeta vissa externa för att göra dem mer 
intressanta för båda parter. 

En annan slutsats under förstudien är att de allra flesta nyckeltal i litteraturen beskriver 
ekonomiska, kvantitativa mätetal. Det är endast en liten del av litteraturen som avhandlar 
andra nyckeltal, och än mindre del nämner sådana nyckeltal som vi benämner som externa. 

2.4.3. Diskussion 

Under förstudien har vi kontaktat ett tjugotal logistikföretag via e-post. Av dessa svarade sju 
företag och endast två gav oss information om mätetal de använde. De övriga påstod sig inte 
använda nyckeltal för sina logistiska tjänster. Varför det är så få som påstår sig använda 
nyckeltal för sina logistiktjänster kan vi bara spekulera i. Det är möjligt att företagen 
koncentrerar sig på rent ekonomiska nyckeltal för att visa resultat och styra verksamheten, 
och de logistiska tjänsterna är inget man mäter kvaliteten på – man använder de logistiska 
tjänster som man alltid använt och utvärderar dem inte på något speciellt sätt. Dock bör man 
även ha i åtanke att de företag som svarat har varit mindre företag, medan många av de stora 
företagen inte har svarat. De små företagen kanske inte har resurser eller behov av att mäta 
sina logistiska tjänster. En annan anledning kan vara att man uppfattar begreppen mätningar 
för logistiska tjänster och nyckeltal på olika sätt, varvid företagen inte får samma uppfattning 
som den vi har. Sammantaget skulle det ha varit intressant att få tag på de stora företagen och 
få deras syn på logistiska nyckeltal. 
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De flesta nyckeltal som uppkommit i litteraturen har varit rent ekonomiska mätetal av resultat, 
där de flesta ingår i begreppet KRI (se avsnitt 3.1.1), vilka inte har varit speciellt intressanta 
för förstudien. Det är mycket möjligt att nya externa nyckeltal som svarar på vår 
frågeställning kan skapas och utvecklas, men dessa bygger i sådana fall troligen på en specifik 
relation mellan ett visst logistikföretag och en viss kund. 

I den litteratur som behandlar logistik nämns ofta flera sätt att mäta ett företags prestanda. En 
modell för att mäta detta är SCOR-modellen3. Denna behandlar dock interna nyckeltal och har 
således inte varit intressant i vårt arbete. 

Det finns en annan väl använd modell för att mäta servicekvalitet, SERVQUAL, utvecklad av 
Parasuraman, Zeithaml och Berry. Modellen innehåller fem dimensioner: Materiellt, 
Pålitlighet, Svarsbenägenhet, Försäkran samt Inlevelse. Den har tillämpats för att utvärdera 
TPL-företag (rapporten Evaluating the Service Quality of Thirdparty Logistics Service 
Providers av Geon Cho m fl), och går att tillämpa allmänt på en logistisk tjänst (Logistic 
Service Measurement: A Reference Framework av Carlo Rafele).  

SERVQUAL-modellen går alltså att tillämpa på logistiska tjänster men vi har inte arbetat med 
den, främst eftersom den inte riktigt går att tillämpa på ett bra sätt som passar syftet med det 
här arbetet. Vi hade visserligen kunnat utveckla nyckeltal genom modellen, men de 
nyckeltalen hade bara varit intressanta för transportföretaget, för att påvisa vad företaget kan 
förbättra. Dessa nyckeltal hade inte kunnat utformas så att de skulle vara intressanta för 
kunden. Modellen skulle för kunden endast vara intressant vid val av TPL-företag, som även 
Geon Cho m fl föreslår. 

Om man från TPL-företagets sida kan identifiera vad kunderna tittar efter när de ska välja ett 
TPL-företag, så kanske man kan relatera nyckeltalen till det här arbetet ändå. Men vårt arbete 
handlar inte om att hitta sätt för ett TPL-företag att skaffa nya kunder, utan hur man kan 
stärka samarbetet med de befintliga kunderna. Modellen är även starkt kopplad till 
kvalitetssäkring vilket vårt arbete inte analyserar på djupet. 

                                                 
3 SCOR står för Supply Chain Operations Reference och är ett ramverk för att beskriva ett företags 
försörjningskedja, www.supply-chain.org, hämtat 2008-06-09. 
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3   TEORI FÖR 

NULÄGESBESKRIVNING 

OCH UTVECKLING AV 

NYCKELTAL 
 

Detta kapitel ligger till grund för delar av huvudanalysen i denna 
rapport. Detta innebär även sådan teori som krävs för att beskriva 
Forias nuläge och för att kunna göra undersökningar vid företaget. 
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3.1. Bakgrund till skapandet av ett nyckeltal 
Detta avsnitt ger en mer ingående förklaring, jämfört med förstudien, av hur begreppet 
nyckeltal kan förklaras. Till grund för ett nyckeltal ligger olika mätmetoder och här kommer 
några av dem att förklaras. 

3.1.1. Ingående definition av begreppet nyckeltal 

Den term som på svenska kallas nyckeltal är ett brett begrepp, vilket framgår i David 
Parmenters bok Key Performance Indicators – Developing, Implementing and Using Winning 
KPIs [4]. Författaren skiljer på tre typer av nyckeltal: KRI (Key Result Indicator), PI 
(Performance Indicator) och KPI (Key Performance Indicator). 

KRI är den typ av nyckeltal som mäter de direkta resultaten av ett företags verksamhet. Ett 
sådant nyckeltal beskriver t ex nettoförtjänst eller utgifter mätt i monetära termer. Ett KRI 
visar vilket håll ett företags resultat utvecklas åt, men det visar inte vad som behövs göras för 
att förbättra resultaten. KRI mäts under en längre period och revideras med månatliga eller 
längre cykler. 

KPI mäter istället företagets verksamhet ur ett annat perspektiv, och Parmenter definierar det 
på följande sätt: 

“KPIs represent a set of measures focusing on those aspects of 
organizational performance that are the most critical for the current and 
future success of the organization.” 

Definitionen innebär att KPI är en samling mätetal för prestanda när det gäller kritiska 
aspekter för ett företags framgång, både nuvarande och framtida. Vidare anger Parmenter sju 
kännetecken för ett KPI, som framkommit i diskussioner med över 1500 företag: 

 

· Det ska vara ett icke-finansiellt mätetal 

· Det ska mätas ofta (en gång dagligen eller oftare) 

· Det åligger administrativ chef och ledningsgrupp att agera utifrån vad nyckeltalet visar 

· De anställda ska ha full förståelse för vad nyckeltalet innebär 

· Nyckeltalet är knutet till en persons eller ett arbetslags ansvar 

· Det ska påverka viktiga nyckelfaktorer för företagets framgång 

· Det ska påverka alla andra mätetal på ett positivt sätt 

 

Denna typ av nyckeltal är alltså till för att ett företag ska kunna mäta verksamheten i mer än 
monetära termer. En viktig egenskap för nyckeltalet är att de bakomliggande faktorerna har en 
stark påverkan på företagets verksamhet. 

Nyckeltalstypen som Parmenter kallar för PI är en samling nyckeltal som ska vara ett 
komplement till KPIs när dessa presenteras. Från PIs väljs de allra viktigaste ut till att bli 
KPIs. Parmenter delar upp nyckeltalen enligt en skalprincip (se Figur 3), där det yttersta 
skalet är KRIs och under dessa ligger PIs, där ”kärnan” består av KPIs. Dessa blir då ”alla 
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mätetalens nyckeltal” för företagets prestation. KRI består alltså inte av KPIs och PIs, utan 
bygger istället på dessa (ändras ett KPI eller PI så kommer KRI också att ändras). 

 

 
Figur 3: En omarbetat bild av Parmenters relation av nyckeltalstyper 

 

Sammanfattningsvis blir KRI det begrepp som förknippas med ”klassiska” ekonomiska 
mätetal och kanske det som vanligen används i ett företag. KPI är istället ett icke-finansiellt 
mätetal som kan vara svårare att ta fram, men som ändå mäter viktiga aspekter som kan 
påverka KRIs. I förstudien nämns begreppen styrande och kontrollerande nyckeltal (se avsnitt 
2.2.1). Både KRI och KPI skulle enligt definitionen kunna vara styrande eller kontrollerande 
nyckeltal. KRI som mer är ett resultatmätetal kan dock ses som ett kontrollerande nyckeltal, 
då det är något som mäts mer sällan och som ett företags prestationer försöker nå upp till. KPI 
mäts däremot dagligen och som kan påvisa att någonting är fel innan det är för sent, alltså ett 
nyckeltal som ett företag använder för att styra sin verksamhet med. 

En djupare analys av hur denna teori används för att utveckla ett nyckeltal (i detta arbete) 
återfinns i nästa avsnitt. 

3.1.2. Möjliga egenskaper hos ett externt nyckeltal 

De egenskaper hos ett KPI som tidigare beskrivits (i avsnitt 3.1.1) kommer i detta avsnitt att 
analyseras utifrån hur väl de sammanfaller med de egenskaper som ett externt nyckeltal bör 
ha. Nedan visas återigen hela listan av egenskaper för ett KPI: 

  

Skala ytterhöljet för att hitta alla PIs 

Identifiera KPIs i kärnan 

Det yttersta skalet är uppbyggt av samtliga KRIs 

KRIs 
 

PIs 
 

KPIs 
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· Det ska vara ett icke-finansiellt mätetal 

· Det ska mätas ofta (en gång dagligen eller oftare) 

· Det åligger administrativ chef och ledningsgrupp att agera utifrån vad nyckeltalet visar 

· De anställda ska ha full förståelse för vad nyckeltalet innebär 

· Nyckeltalet är knutet till en persons eller ett arbetslags ansvar 

· Det ska påverka viktiga nyckelfaktorer för företagets framgång 

· Det ska påverka alla andra mätetal på ett positivt sätt 

 

Ingen av ovanstående egenskap kan ses som ett krav för att ett nyckeltal ska kunna uppfylla 
definitionen av ett externt nyckeltal, då nyckeltalet i fråga kan vara intressant för både TPL-
företaget och dess kunder utan ovan listade egenskaper. Men det är intressant att analysera om 
egenskaperna kan tas i beaktande på något sätt vid utvecklingen av externa nyckeltal. 

Ett externt nyckeltal ska vara intressant för både TPL-företaget och kunden. Det innebär att 
nyckeltalet inte ska visa ett enskilt företags prestanda, vilket ofta är fallet med ett finansiellt 
mätetal (ekonomiska, interna nyckeltal). Alltså kan egenskapen att ett nyckeltal ska vara ett 
icke-finansiellt mätetal vara aktuellt för ett externt nyckeltal. 

Egenskapen att nyckeltalet ska mätas ofta gör det inte mer intressant än om det uppmäts i 
månatliga cykler eller längre (likt ett KRI). Men för att kunden till ett TPL-företag ska kunna 
uppehålla ett fortlöpande intresse för nyckeltalet bör mätning inte ske för sällan. Med detta i 
åtanke är det dock upp till TPL-företaget att avgöra mätperioden. 

Två intressanta egenskaper är att administrativ chef och ledningsgrupp ska agera utifrån 
nyckeltalet och att de anställda ska ha full förståelse för nyckeltalets betydelse. Det kan finnas 
ett indirekt intresse i att dessa egenskaper uppfylls; om både TPL-företaget och dess kund 
uppfyller egenskaperna så finns det goda möjligheter att problem som uppstår kan upptäckas 
snabbt och kan åtgärdas i tid. Dock får man förutsätta att någon på företaget tar ansvar för att 
agera utifrån nyckeltalet, varpå denna egenskap känns onödig (det är helt enkelt underförstått 
att det måste finnas någon som tar ansvar för företagets positiva utveckling). Full förståelse 
för nyckeltalet är däremot en viktig egenskap att lyfta fram, då det är lättare för företagets 
anställda att agera för att positivt förändra nyckeltalet om de vet exakt vad talet innebär, och 
de kanske även kan känna större delaktighet i företagets utveckling. 

Att nyckeltalet är knutet till en persons eller ett arbetslags ansvar kan vara intressant på 
samma sätt som de två tidigare egenskaperna. Om denna egenskap uppfylls kan det leda till 
att ett eventuellt problem kan kopplas till en viss avdelning eller till en viss del i orderflödet 
mellan TPL-företaget och dess kund (se exempel på Forias orderflöde i avsnitt 4.2). 
Egenskapen bör omarbetas något (med orderflödet i åtanke) för att kunna användas i detta 
arbetes syfte. 

De två sista egenskaperna hänger ihop med varandra, och för att de ska kunna knytas till ett 
externt nyckeltal måste de påverka både logistikföretag och dess kund på samma sätt. Alltså 
kan ett nyckeltal som enbart påverkar viktiga faktorer och mätetal hos ena parten inte sägas 
uppfylla definitionen för ett externt nyckeltal. 

Sammanfattning av analys av nyckeltalsegenskaper 
Ett externt nyckeltal kan tillskrivas tre egenskaper från nyckeltalsteorin, varav ett är omarbetat 
för att passa bättre i detta arbete. De tre egenskaperna är: 
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· Det ska vara ett icke-finansiellt mätetal, som mäter ett företags verksamhet i mer än 
monetära termer 

· De anställda ska ha full förståelse för vad nyckeltalet innebär 

· Nyckeltalet är knutet till en avdelnings ansvar eller en speciell del i orderflödet 

 

Analysen av nyckeltalens egenskaper visar att några av dessa kan fungera för att definiera ett 
externt nyckeltal, och underlätta något i utvecklingen av dessa. Den egenskap som bäst 
beskriver ett externt nyckeltal är att det ska vara ett icke-finansiellt mätetal. 

3.1.3. Kvantitativa och kvalitativa mätmetoder ur nyckeltalsperspektiv 

Eftersom ett nyckeltals värde fastställs med hjälp av mätningar kan det finnas anledning att 
göra skillnad på de mätmetoder som ligger till grund för de olika nyckeltalen. Enligt 
författarna till Materialadministrativa mått och mätmetoder är mätmetoder antingen 
kvantitativa eller kvalitativa [6]. Med en kvantitativ mätmetod menas den vanligaste 
mätmetoden; den som innebär att en mätning sker i numeriska termer, t ex ton, kilometer eller 
kronor. Ur ett nyckeltalsperspektiv leder denna typ av mätning till det mätetal som beskrivs 
som ett KRI, Key Result Indicator (se avsnitt 3.1.1). En sådan mätning är kanske inte alltid 
lämplig eller tillräcklig, och kan därför ersättas eller kompletteras med en kvalitativ mätning. 

En kvalitativ mätning bestämmer mätobjektets egenskaper (kvaliteter) i kategorier utan 
inbördes ordningsföljd [6]. Som ett exempel kan en kvalitativ mätning göras av egenskapen 
kön, med två värden – man och kvinna. En kvalitativ aspekt är inte direkt relaterbar till andra 
storheter och för att den ska kunna bli detta måste den kvantifieras, alltså göras numeriskt 
mätbar på ett eller annat sätt. Ett annat sätt är att räkna upp de viktigaste kvalitativa 
aspekterna eller försöka påvisa vilka kvalitativa samband som är beroende av varandra. Dock 
är detta en utvärdering som måste göras intuitivt av beslutsfattaren, och är därför svår att 
objektivt koppla till en kvantitativ mätning. KPI (se avsnitt 3.1.1) kan kopplas till kvalitativa 
mätningar, då inget av dessa begrepp bygger direkt på numeriska eller monetära termer. 

3.1.4. Mätmetoder för leveransservice 

I avsnitt 2.2.2 och 2.2.3 nämns leveransservice som ett viktigt begrepp för ett logistikföretags 
verksamhet. För att kunna koppla nyckeltal till leveransservice krävs mätmetoder för att, 
kvantitativt eller kvalitativt, definiera värdet av tjänsten. I boken Materialadministrativa mått 
och mätmetoder beskrivs olika tillvägagångssätt för att mäta leveransservice, och här nämns 
även svårigheten att erhålla ett kvantitativt mätresultat [6]. Författarna grundar mätmetoden 
på en identifiering av olika leveransserviceelement, och med avseende på dessa ska 
mätningen visa om servicemålen uppfylls. Leveransserviceelementen delas upp i tre 
kategorier – pre-transaktion, transaktion och post-transaktion. Exempel på element i den 
första kategorin är skriven policy, systemflexibilitet och hjälptjänster för kunden. Servicens 
transaktionselement kan vara orderinformation, specialbehandling av order och lätthet att 
placera en order. Efter själva transaktionen finns leveransserviceelement som installation, 
garanti, återtagande vid fel, kundklagomål och ersättning vid reparation eller liknande. 

Mätmetoderna har två huvuduppgifter där den första är att ge underlag till planerings-
processen [6]. Det innebär en identifiering av de leveransserviceelement som är viktiga för 
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kunden och att avväga förtjänst mot kostnader för att skapa eller förbättra dessa service-
element. Den andra huvuduppgiften är att följa upp och kontrollera så att serviceelementen 
uppfylls på det sätt som önskats. 

Fastställandet av vilka leveransserviceelement som är viktiga för kunden kan göras med hjälp 
av några olika metoder [6]. Dessa metoder ger inga objektiva mätresultat men är ändå viktiga 
för att kunna göra uppföljning och kontroll av serviceelementen. Några av dessa metoder är: 

Leveransservicegranskning görs med hjälp av ett frågeformulär med olika leveransservice-
element som kunden får ange viktighetsgrad på, samt hur väl företaget uppfyller dessa 
serviceelement. 

Problem Detection Study: Här identifieras först kundens problem och sedan viktas dessa 
enligt hur stort problemet är och hur viktigt det är att lösa. Detta ger en uppfattning om vilka 
problem som är mest kritiska. 

Stated-Preference-undersökning ger kunden förslag på fiktiva företag med olika 
kombinationer av egenskaper när det gäller leveransserviceelement. Kunden får välja sitt 
idealföretag och på så sätt bildas en uppfattning om vilka element som är mer viktiga kontra 
mindre viktiga. 
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3.2. Tekniska stödsystem för logistikföretag och fordonsflottor 
Det finns ett antal tekniska system som kan användas för att hantera fordonsflottor samt 
informationen som skickas inom dessa. I detta avsnitt beskrivs två stora aktörer och 
hjälpmedel de erbjuder inom denna marknad. Vidare förklaras begreppet EDI och hur denna 
teknik kan användas mellan företag. Informationen i avsnittet är främst avsedd för att förklara 
begrepp och teori som tas upp i nulägesbeskrivningen av Foria, som använder båda 
hjälpsystemen och EDI. 

3.2.1. Programvara för fordonsflottor 

Locus TDXlog 
Locus är ett företag i Norge som tillverkar programvara och hårdvara för kommunikation och 
orderhantering i fordonsflottor4. Programvaran TDXlog samlar information om order i en 
databas, och innehåller verktyg för att bearbeta informationen. TDXlog är speciellt anpassad 
för lastbilscentraler och större åkerier, och programvaran är utvecklad efter specifikationer 
från liknande kunder. Figur 4 visar hur den övergripande orderbehandlingen ser ut i TDXlog. 
I figuren visas en överblick där mycket av informationen om varje order går att utläsa, t ex 
datum, tid för registrering, lastvikt, adress, kund, mm. 

TDXlog är uppbyggt i moduler där huvudprogrammet består av en basmodul med de mest 
grundläggande funktionerna för en lastbilscentral. För de kunder som kräver mer specifika 
funktioner finns det tilläggsmoduler, exempelvis kartor och GPS-positionering av 
fordonsflottor. 

Kommunikationen mellan databasen och fordonen kan ske med hjälp av SMS eller den 
mobila enheten TDXmobile (se avsnitt 3.2.2) som kan installeras i fordonen. Systemet stödjer 
även EDI (se avsnitt 3.2.3) för orderinformation till och från kunderna. TDX använder en 
speciell XML5-standard för order; en standard som de flesta andra liknande företag har 
anpassat sig till (enligt Mikael Jacobsen på Foria). 

 

 
Figur 4: TDXlog – ordersystemet 6 

 

                                                 
4 Informationen i stycket är hämtad från www.locus.nu, 2008-05-20. 
5 XML står för eXtensible Markup Language och är ett flexibelt textformat skapat för att kunna publicera stora 
mängder elektronisk data (hämtat från World Wide Web Consortium - www.w3.org/XML, 2008-05-29). 
6 Bilden är hämtad med Forias tillåtelse från deras ordersystem. 
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Transics Management Software och Transics Fleet Monitor 
Belgiska Transics har mjukvara för både hantering av information från fordonsdatorer 
(Management Software) och övervakning (med GPS-positionering) av fordonsflottor (Fleet 
Monitor)7. Management Software har, för varje fordon och förare, stöd för bl a detaljerad 
färdrapport, underlag för löneberäkning, styrning av kostnader och överskridanden, analys av 
tankning och åtgång samt statistik för hastighet och varvantal. Mjukvaran har även visst stöd 
för orderlagring men inte orderplanering i någon större utsträckning (enligt Mikael Jacobsen 
på Foria). Fleet Monitor övervakar fordonsflottan och anger status på alla fordon, som ex 
stillestånd, bränslepåfyllning, rast för föraren och påbörjad samt avslutad lastning. 

3.2.2. Mobila enheter för trådlös kommunikation 

Företagen Locus och Transics säljer båda mobila enheter för installation i fordon, och två av 
dessa produkter beskrivs i detta avsnitt – Locus TDXmobile (Figur 5) och Transics Quattro 
(Figur 6). Båda fyller de grundläggande behoven hos en fordonsflotta, som t ex GPS-
positionering, orderhantering (mottagning, ändring, sändning), uppkoppling mot CAN-bus8, 
stöd för uppföljning av ECO-driving (se avsnitt 3.3.1) och stöd för sändning och mottagning 
textmeddelanden. 

De största skillnaderna mellan de två enheterna är att TDXmobile är handhållen medan 
Quattro installeras i fordonet och ansluts direkt till CAN-bussen. TDXmobile ansluts till 
CAN-bussen via Bluetooth-teknik, vilken också är enhetens svaghet (enligt Mikael Jacobsen 
på Foria). TDXmobile kopplar ner sig när dess avstånd till fordonet blir för stort (detta 
påverkar framförallt GPS-positioneringen av föraren/fordonet). 

 

 
Figur 5: Locus TDXmobile9 

 
Figur 6: Transics Quattro10 

 

                                                 
7 Informationen i detta stycke är hämtad från tillverkaren Transics svenska websida www.transics.se, 2008-05-
29. 
8 CAN står för Controller Area Network och är ett standardiserat nätverk av datoriserade sensorer som 
samverkar för att ge information om ett system (Hämtat från skaparna Boschs websida 
www.semiconductors.bosch.de/en/20/can/1-about.asp, 2008-05-22). 
9 Bilden är hämtad från Locus officiella broschyr för TDXmobile. 
10 Bilden är hämtad från Transics officiella hemsida, www.transics.com. 
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3.2.3. EDI 

EDI är förkortning av Electronic Data Interchange och är en teknik för att hantera stora 
mängder information i transaktionsintensiva flöden mellan företag [10]. Det innebär att två 
affärssystem, t ex order- och faktureringssystem, kan utbyta information direkt med ingen 
eller liten mänsklig inblandning [11]. Grundstenen i EDI är att elektroniska meddelanden 
skickas enligt en överenskommen struktur. Det har utvecklats olika standarder för formatering 
av data som skickas med EDI, där den vanligaste i Europa är Edifact (EDI For 
Administration, Commerce and Transport) [10]. Ett meddelande i det ena affärssystemet 
konverteras i en särskild programvara till den överenskomna EDI-standarden och skickas 
sedan till det andra affärssystemet. Där konverteras meddelandet i en programvara tillbaka till 
det format som affärssystemet kan läsa [11]. Det finns ett antal kriterier som ska vara 
uppfyllda för att en överföring ska kunna kallas EDI-kommunikation: 

 

· Direkt kommunikation mellan informationssystemen. Data ska kunna skickas direkt 
mellan systemen utan att utnyttja portabel lagringsmedia.  

· Standardiserat format av dataöverföringen, exempelvis Edifact. 

· Strukturerad information, det vill säga sådan information som det tidigare har använts 
blanketter till. Ett EDI-meddelande kan inte vara ostrukturerat som till exempel ett E-
postbrev. 

· Processbart hos mottagaren. Data ska registreras i mottagarens affärssystem utan 
manuella insatser. 

· Oberoende av operativsystem, hårdvaruplattform, kommunikationsmetod och 
informationssystem. 

· Tillförlitligt. Data utbyts ofta mellan informationssystemen automatiskt utan mänskliga 
kontroller, vilket innebär att eventuella fel kan orsaka stor skada. Inbyggda kontroller är 
därför viktiga aspekter inom EDI. 

· Baserat på avtal mellan parter som redan har ett etablerat samarbete. 

 

EDI är primärt utvecklat för att användas mellan informationssystem med hög 
transaktionsmängd vilket gör det mest lämpat för företag som har regelbundet återkommande 
kommunikation av strukturerad information (delvis på grund av investeringskostnad) [11]. 
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3.3. Miljö- och kvalitetskontroll för logistikföretag 
Det finns ett antal företag och föreningar som verkar för att hjälpa företag att minska 
miljöpåverkan, varav några relevanta beskrivs i detta avsnitt. Dessa kontrollinstanser är 
relevanta, då de skulle kunna användas för att identifiera kvalitativa externa nyckeltal (se 
förklaringar i avsnitt 3.1.2) 

3.3.1. ECO-driving 

ECO-driving är ett förhållningssätt till fordonsframfart där intentionen är att minska bränsle-
förbrukning, utsläpp av växthusgaser och antal olyckor11. Konceptet ECO-driving är ett 
utbildningspaket som erbjuds till företag i framförallt Europa. Enligt skaparna av konceptet är 
det möjligt att minska bränsleförbrukningen med 5-10% efter en utbildning i ECO-driving. 
Exempel på några riktlinjer som tas upp är att växla upp i tid (mellan 2000 och 2500 
varv/min), hålla en stadig hastighet (med lågt varvtal), förutse trafikflöde och utföra 
kontinuerlig kontroll av lufttryck i däck (25% för lågt lufttryck resulterar i 2% högre 
bränsleförbrukning). 

I en studie som Vägverket tillhandahåller visas effekterna av ECO-driving [15]. Där 
framkommer att de fordon som framförs med en förare utbildad i ECO-driving ger lägre CO2-
utsläpp. Dock märks ingen skillnad på övriga utsläpp. 

3.3.2. QIII 

QIII (Q3) är en självständig ideell förening som ägs och drivs av svenska 
Landsorganisationen (LO) och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)12. 
Syftet med föreningen är att hjälpa till vid upphandling av vägtransporttjänster. De bedömer 
tjänsten utifrån tre kvaliteter: Arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö. Detta ska alltså leda till 
att en värdering utförd av QIII kan ses, av kunden, som en kvalitativ egenskap när det gäller 
ett logistikföretag. På detta sätt ska logistikföretagen tvingas att påverka sin verksamhet och 
sina förare för att uppfylla QIII:s kvalitetskrav. 

 

                                                 
11 Informationen i stycket är hämtad från www.ecodrive.org, 2008-05-24. 
12 Informationen i stycket är hämtad från www.q3.se, 2008-05-23. 
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4   BESKRIVNING AV 

FORIAS NULÄGE 
 

Nulägesbeskrivningens fokus ligger på informationsflödet, från 
orderläggning till fakturering. Kapitlet börjar med en övergripande 
nulägesbeskrivning för att ge en bild av Forias verksamhet. 
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4.1. Övergripande om nuläget 
För att göra en sammanställning av nuläget på Foria utfördes en studie vid företaget, där några 
personer med olika positioner på företaget bidragit med information. Personernas positioner 
återfinns i Figur 1 i avsnitt 1.1. 

Arbetsplanering 
Under högsäsong (maj - sep) hanterar Foria ungefär 400 order 
om dagen, och då de oftast inte har tillräcklig egen kapacitet 
under denna tid anlitar de åkerier som utför många av uppdragen. 
Ungefär 250 åkerier är avtalsanslutna hos Foria. Varje kund hos 
Foria har i sin tur en egen kund, här kallad slutkund. 
Verksamhetsrelation mellan dessa tre parter visas överskådligt 
i Figur 7. 

 

Figur 7: Verksamhetsrelationen 
mellan Foria, kunder och 
slutkunder 

 

Foria planerar enbart resurser utifrån vikt, inget gods från studerade kunder räknas som 
skrymmande. Foria använder tre typer av fordon för sina fjärrtransporter: Lastbil med släp 
och två lastbilar med lyftanordning i två olika storlekar. Samtliga av dessa fordonsekipage 
kan lasta ca 36 ton. 

Godset som Foria kör hämtas hos kunden och körs sedan direkt till mottagaren. I vissa fall 
hämtar Foria gods hos kunden, lagrar det på egen lageryta, och kör sedan godset till 
mottagaren vid det avtalade leveransdatumet. 

Mobil kommunikation 
Foria använder två typer av mobila enheter för trådlös kommunikation, Locus TDXmobile 
och Transics Quattro (se avsnitt 3.2.2). Quattro används för tillfället (maj 2008) i 84 fordon 
och TDXmobile finns i 49 fordon. Under första halvåret av 2008 ska totalt 150 TDXmobile-
enheter installeras i fordonen13, och i samband med detta får förarna utbildning på enheterna. 

ECO-driving och QIII 
I samband med utbildning på TDXmobile-enheterna får förarna även utbildning i ECO-
driving (se avsnitt 3.2.3). Fordonsdatorerna har stöd för att visa ECO-driving-statistik, men 
det är inget som används i nuläget på Foria. Enligt Kristina van Tartwijk samarbetar Foria 
med QIII (se avsnitt 3.3.2) men enkäterna som används i QIII:s undersökningar är främst 
riktade till åkerier vilket gör det svårt för Foria att få fram den information som 
undersökningen kräver. 

                                                 
13 Informationen är hämtad från Locus websida: http://www.locus.nu/Default.asp?cat=20&id=342, 2008-05-23. 
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4.2. Orderflöde och leveranser 
Orderflödet hos Foria sker mestadels genom mobilkommunikation mellan chaufförernas 
fordonsdatorer och Forias system TDXlog och Transics Fleet Monitor (se avsnitt 3.2). 
Informationsflödet visas i Figur 8 och de olika delarna i detta led beskrivs i detta avsnitt. 
Texten inom hakparentes i figuren beskriver på vilket sätt varje aktivitet utförs. 

 

 
Figur 8: Orderns väg från beställning till leverans 

 

Inkommande order: Flera av Forias kunder (och i synnerhet de som är i fokus för detta 
arbete) är kopplade till Forias affärssystem via EDI (se avsnitt3.2.3). Genom detta system 
skickar de order som mottas hos Foria. En av de kunder som förekommer i undersökningen 
använder ännu inte EDI fullt ut och använder istället fax för att skicka in sina order. 

Orderregistrering: Alla order som blir skickade till Foria hamnar i en lista i mjukvaran som 
används (TDXlog, se avsnitt 3.2.1). Därifrån lägger sedan transportledarna manuellt in 
orderna till planeringsdelen i mjukvaran. När Foria registrerar en order i sitt system har de 
oftast genom avtalet med kunden ett leveransdatum, vilket efter orderregistreringen kan 
ändras av kunden eller av Foria. Ordern har ett leveransspann på leveransdatumet. 
Leveransspannet är olika för olika kunder, men vanligtvis 4-10 dagar. Det innebär att om det 
är avtalat ett leveransspann på fyra dagar måste Foria från och med det avtalade leverans-
datumet inom fyra dagar hämta och lasta godset hos kunden och lossa det hos mottagaren. 

Resurskontroll: När ordern finns lagrad i affärssystemet måste resurser allokeras till ordern. 
Transportledarna planerar vilka fordon som ska köra godset utifrån vikt. Då kontrolleras vilka 
fordon som är lediga och om de har kapacitet att lasta det aktuella godset. Därefter skickas 
ordern ut till enheterna för mobilkommunikation (se avsnitt 3.2.2) som sitter i varje fordon där 
föraren bekräftar ordern. I dagsläget sker mycket av denna planering via telefonkontakt med 
kunder och fordon. 

Bekräftelse till kunden: En bekräftelse att ordern är igång (under exekvering) skickas till 
kunden, vanligtvis via telefon, SMS eller e-post. 

Förhandsavi: Skickas till mottagaren av lasten, på samma sätt som bekräftelse skickas till 
kunden. 

Godslastning: Föraren hämtar godset hos kunden eller på någon annan plats som kunden har 
angett. Foria säger oftast till kunden ett par dagar i förväg innan en lastbil kommer och hämtar 
godset. 

Godslossning: Godset lossas hos mottagaren. Ordern bekräftas av föraren som utförd (föraren 
skickar via sin kommunikationsenhet en bekräftelse till Forias ordersystem). Transportledaren 
kontrollerar även att ordern är utförd och gör en bekräftelse i systemet att ordern är utförd. 
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Prissättning: En manuell beräkning av priset genomförs för den utförda ordern. Transport-
ledarna använder sig av olika tariffer, bl a en tabell över kilometerton, för att göra 
prissättningen enligt avtalet. I affärssystemet sker även en automatisk prissättning, vilken 
kontrolleras av transportledarna.  

Fakturering: En faktura skrivs ut och skickas med post till kunden. 

 

I ordersystemet TDXlog skapas för varje order en orderlogg (se Figur 6). Den beskriver 
ändringar som skett i en order, och visar även hur och när dessa ändringar skickats (via 
mobilkommunikation). 

 

 
Figur 9: Exempel på en orderlogg från TDXlog 

 

Datumet som står på översta raden i orderloggen (Figur 9), 2008-06-04, är det datum då 
ordern kommer in i systemet och registreras (i detta fall är den duplicerad, vilket är likvärdigt 
med registrerad). Detta motsvarar de två första stegen i orderflödet (se Figur 8). De två 
nästkommande statusraderna i orderloggen innebär att transportledaren har allokerat en resurs 
(lastbil) med nummer 770 för att ta ordern. Sedan har i detta fall resursen omplanerats till 
lastbil 768 istället. En förfrågan skickas till den mobila enheten i denna lastbil, där föraren 
accepterar eller nekar ordern. I detta fall har föraren accepterat ordern. Hela denna process, 
från resursplanering till att föraren accepterar ordern, motsvarar Resurskontroll-aktiviteten i 
orderflödet. I de sista två statusraderna har föraren registrerat ordern som pågående respektive 
utförd. Denna process sker genom mobilkommunikation efter Godslossning-aktiviteten i 
Figur 8. 

4.2.1. Problematik i orderflödet 

Det finns ett antal problem som identifierats under nulägesanalysen och några av dem 
förklaras närmare i detta avsnitt. 
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Ofullständiga orderuppgifter 
När en kund skickar en order via EDI händer det ofta att ordern är ofullständig, alla fält som 
ska vara ifyllda i ordern är inte det. Den information som saknas i ordern är t ex leverans-
adress eller leveransdatum. När Forias affärssystem mottar ordern och har konverterat den 
kontrolleras ordern manuellt så att den är fullständig. Det innebär att om ordern inte är 
fullständig måste Foria skicka tillbaka ordern till kunden och be den att fylla i ordern korrekt 
och sedan skicka tillbaka den till Foria igen. Problemet skapar onödig administrationstid både 
för Foria och för kunden. 

Orderavvikelser 
En orsak till missförstånd och problematik i orderflödet är att en avvikelse kan ske på flera 
olika ställen i flödet. Ofta sker avvikelsen innan själva avlastningen, i form av att platsen är 
upptagen eller att leveransen är för sen eller för tidig av olika orsaker (ex vägarbete eller 
olyckor på vägen). Detta leder till att avlastning inte kan ske och chauffören måste vänta eller 
returnera godset. Avvikelsen kan också ske på själva avlastningsplatsen, där godset eller 
någonting på platsen skadas. Vid båda dessa tillfällen är det svårt att avgöra vem som är 
ansvarig för avvikelsen, och för att det ska gå att avgöra krävs en rapport från chauffören på 
plats, direkt när avvikelsen inträffar. Denna rapportering är i nuläget bristfällig. 

Orsaken till avvikelsen kan även finnas tidigare i orderflödet. Det kan gälla t ex att leverans-
adressen inte är fullständig eller att annan nödvändig information saknas för att en korrekt 
leverans ska kunna ske. 

Catharina Öhqvist på Foria säger att det är viktigt att belysa orsakerna till avvikelserna då 
detta kan ge Foria möjligheten att veta att ett fel inträffat, och försöka åtgärda felet innan det 
är för sent (när de får klagomål från en kund eller en chaufför). 



 
 Utveckling av nyckeltal för logistiska tjänster 
 
 

  
34 

4.3. Nyckeltal som används 
På Foria används inte många externa nyckeltal (se definition i avsnitt 1.2.2) idag. Kristina van 
Tartwijk har beskrivit de nyckeltal som används: 

Utsläpp/intjänad krona är ett nyckeltal som företaget skapat eftersom det vanliga mätetalet av 
utsläpp per kilometer eller per ton inte stämmer väl överens med alla tjänster och transporter 
som sker. Jobben som Foria utför sker ofta av en maskin eller lastbil med lyftanordning som 
står på samma ställe och arbetar under en längre tid. Därför använder de istället ett nyckeltal 
som bättre beskriver verksamhetens utsläpp, ett nyckeltal som är beräknat på medelmängden 
utsläpp för varje intjänad krona under ett arbete. Utsläppet beräknas med hjälp av 
informationen i fordonsdatorn och den tid det tar att utföra ett arbete. 

Utöver detta nyckeltal så används ingen statistik från mätningar av CO2 eller andra utsläpp i 
dagsläget. 

Ett annat nyckeltal som Foria har använt är dieselförbrukning/ton, vilket endast förekom den 
gång de hade Vägverket som kund. Detta nyckeltal var ett krav från Vägverket, då de 
använder nyckeltalet vid varje arbete de utför (enligt lagstadgat miljökrav). Vid beräkning av 
detta nyckeltal använde Foria samma medelförbrukning för alla fordon enligt en 
schablonmodell för miljöklass Euro III14. 

Hanteringstiden av reklamationer är ett annat nyckeltal som används, och detta innebär det 
antal dagar som ett reklamationsärende är under behandling. 

I ordersystemet finns det speciellt två nyckeltal som används, och båda beskriver antalet dagar 
mellan två händelser. Det ena är antalet dagar från orderregistreringen till den tidpunkt då 
jobbet prissätts, ett nyckeltal som i ordersystemet kallas för Dagar 1. Det andra talet beskriver 
antal dagar från orderregistreringen till dess att faktureringen är klar och detta kallas Dagar 2. 

                                                 
14 Euro III är en klassifiering av avgaskrav som är standard inom EU, 
http://www.miljofordon.se/miljoaspekter/miljofakta/miljoklasser.aspx, hämtad 2008-06-26 
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4.4. Kunders uppfattning om Forias verksamhet 
Arbetet har fokuserat på ett urval av Forias kunder, och i detta avsnitt sammanfattas 
enkätsvaren som kunderna har gett. Enkätfrågorna är kopplade till Forias logistiktjänst och 
informationsflöde, och enkäten återfinns i bilaga A. 

4.4.1. Starka Betongindustrier 

Mikael Eriksson jobbar på Starka Betongindustrier och är logistikchef med ansvar för 
företagets lagerhantering, transporter (internt och externt), produktionplanläggning och inköp 
av färdiga produkter. 

Mikael berättar om vad Starka saknar när det gäller köp av Forias tjänster, och nämner 
uppföljning som en viktig punkt. Med uppföljning menar han t ex volymer, geografisk 
spridning och leveransservice på uppdraget. Vidare anser han att Foria bör skapa en plattform 
med verktyg för att underlätta planering och hantering av transporter för sina kunder. 

När det gäller samarbetet med Foria säger Mikael: 

”Vid många tillfällen så har Forias personal kontaktat vår kund och avtalat 
nytt kring en leverans utan att informera Starka. Detta kan gälla ändrat 
leveransdag, avvikelser beträffande kranleverans eller liknande.” 

Den information från Foria som Starka vill kunna erbjuda sina slutkunder är information om 
planerad leveransdag. Denna information finns idag genom överföring av leveransstatus via 
EDI, dock fungerar detta inte fullt ut då många fordon fortfarande saknar fordonsdator för 
återrapportering. Rapporteringen utförs då manuellt, ofta med felaktigheter som följd. 

Starka saknar leveransservicerapportering och fakturering via EDI från Foria. För att de skall 
kunna debitera sina kunder för extra arbete som (ex väntetider), så måste återrapportering om 
händelser vid leverans ske snabbare. Starka vill även erhålla snabb rapportering om en 
avvikelse sker. 

Mikael säger att de mäter kvaliteten på Forias transporttjänst genom en leveransservice-
uppföljning av den. Uppföljningen sker på order och kilo där man mäter avvikelser i relation 
till totala antalet order och tonnage.  

4.4.2. Flisby AB 

Margita Berglund är transport- och personalansvarig på Flisby AB och nämner framförallt att 
leveransbesked för slutkunden är viktigt för Flisby. I dagsläget kan de inte ge leveransbesked 
tidigare än 8-10 dagar efter att de har fått en order från sin kund, vilket de skulle vilja kunna 
göra. 

Flisby gör i dagsläget inga kvalitetsmätningar eller uppföljningar på Forias tjänst, men säger 
att status- och avvikelserapporter är viktigt för Flisby. 
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5   NYCKELTAL OCH 

MERVÄRDESTJÄNSTER 
 

Kapitlet beskriver resultatet av detta arbete – hur nyckeltal och 
mervärdestjänster kan utformas och utvecklas för att passa Forias 
verksamhet.  
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5.1. Utformning, utveckling och analys av nyckeltal för Foria 
Detta avsnitt avser att utforma och utveckla nyckeltal baserade på de behov som identifierats 
under nulägesanalysen, samt att analysera nyckeltalens koppling till Foria och samtidigt visa 
kopplingen till definitionen av ett externt nyckeltal (definitionen återfinns i avsnitt 1.2.2). 
Nyckeltalens kännetecken kommer även att knytas an till egenskaperna för ett KPI (avsnitt 
3.1.2), för att hjälpa till att definiera nyckeltalen. I enlighet med det avsnittet är alla nyckeltal 
här icke-finansiella mätetal. 

För utformningen och utvecklingen av nyckeltalen återfinns grundläggande teori i förstudien 
(avsnitt 2.2) och mer ingående teori i avsnitt 3.1. 

Tabell 2 nedan ger en övergripande beskrivning av alla nyckeltalens egenskaper, så som 
definitioner, enheter och information som krävs vid en eventuell implementering. För varje 
nyckeltal anges även det avsnitt i rapporten där en mer utförlig beskrivning finns. 

Tabell 2: Sammanfattning av nyckeltalen 

Nyckeltal Definition/ förklaring Enhet Krav vid 
implementering 

Avsnitt 

ECO-driving 
(binärt) 

Om certifiering av 
utbildning existerar 

Ja/Nej Certifiering för ECO-
driving 

5.1.1 

ECO-driving 
(jämförelse-
tal) 

Utsläpp för varje 
fordon baserat på ECO-
driving 

Utsläpp/ton-
km per 
chaufför 

Standard för mätningar 
och statistik 

5.1.2 

Miljö-
påverkan 

Totalt utsläpp för alla 
fordons tonkilometer 

Utsläpp/ton-
km 

CAN-bus-data, 
jämförelsedata med andra 
företag 

5.1.3 

Ifylld order Antal ifyllda fält i en 
order 

Procent Fält för orderinformation 5.1.4 

Leverans-
pålitlighet 

Medelvärde på 
tidsavvikelse 

Avvikande 
dagar/order 

Tidpunkt för lastning och 
lossning av gods 

5.1.5 

On-time Tidsskillnad mellan 
utfall och det 
förväntade 

Dagar och 
timmar 

Referenstidpunkter för 
olika aktiviteter i 
orderflödet 

5.1.6 

On-time 
(aktivitet) 

Tidsskillnad mellan 
utfall och det 
förväntade 

Timmar och 
minuter 

Referenstidpunkter för 
olika aktiviteter i 
orderflödet 

5.1.7 

Avvikelse Information och flöde 
för de avvikelser som 
sker 

Kategori Orsaker till avvikelser 5.1.8 

Integrations-
grad 

Andel punkter där 
kunden anpassat sig till 
TPL-företaget 

Procent Förbättringsmöjligheter 
inom informationsflöde 
mellan Foria och kund 
(punktlista) 

5.1.9 

Kundnöjdhet Kundernas betyg på hur 
väl logistiktjänsten 
uppfyller deras 
förväntningar 

Totalbetyg 
(startvärde 
100) 

Värden för tjänstens 
utförande, mätt ur typiska 
fall och utifrån kundens 
uppfattning 

5.1.10 
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5.1.1. ECO-driving (som ett binärt, kvalitativt nyckeltal) 

En användning av ECO-driving som nyckeltal är som ett binärt, kvalitativt nyckeltal vid 
upphandling av kontrakt mellan TPL-företag/åkerier och nya kunder; antingen utbildar 
företaget sina chaufförer i ECO-driving eller så gör de det inte. Detta gör att det enbart finns 
ett initialt intresse för ECO-driving från kundens sida, medan TPL-företaget (i detta fall Foria) 
har intresse av att bibehålla ECO-driving som en kvalitet. För att nyckeltalet ska bli ett 
starkare externt nyckeltal måste det omarbetas; det måste bli ett nyckeltal för jämförelse. 

Nyckeltalet beskrivs i en binär enhet som består av Ja eller Nej; antingen existerar en 
certifiering för utbildning i ECO-driving eller så existerar den inte. 

5.1.2. ECO-driving (som ett jämförande nyckeltal) 

De aspekter som kan jämföras individuellt, för att göra ECO-driving till ett fortlöpande 
externt nyckeltal, är en jämförelse mellan varje chaufför och ett medeltal för alla chaufförer 
för jämförelse med andra företag. Jämförelsen gäller i båda fallen utsläpp per kilometer. 

Medeltalet är det som kan vara intressant för kunder till ett TPL-företag. För ett varaktigt 
intresse krävs kontinuerlig mätning av detta medeltal samt kontinuerlig jämförelse med andra 
företag. Detta gör att kunden kan se hur dess TPL-leverantör förhåller sig till andra liknande 
företag. 

För att skapa ett jämförande medeltal krävs att varje chaufför utvärderas, och här kan intresset 
för TPL-företaget uppstå. Om varje chaufför utvärderas och jämförs med andra kan det leda 
till en slags positiv tävlan inom företaget, som bidrar till en lägre miljöpåverkan. 

ECO-drivings koppling till ett externt nyckeltal är alltså tvådelat, en del som är intressant för 
TPL-företaget, och som kan byggas vidare till en andra del som är intressant för kunden. 

Enheten för detta nyckeltal blir utsläpp per ton och kilometer för varje chaufför, samt ett 
medeltal över alla chaufförer som kör åt företaget. 

5.1.3. Miljöpåverkan 

Enligt Kristina van Tartwijk, miljöansvarig Foria, är det viktigt för ett företag att kunna 
redovisa sin miljöpåverkan, och detta är något som troligen blir än viktigare i framtiden. Med 
miljöpåverkan menas här den del av utsläpp i en produkts livscykel15 som företaget bidrar 
med. I detta livscykelperspektiv har transporter hamnat i mycket fokus. Därför blir det 
intressant att försöka skapa ett nyckeltal för detta. 

Det lättaste sättet att mäta ett sådant nyckeltal är att se hur mycket CO2-utsläpp som görs per 
kilometer (och ton) och beräkna hur många kilometer som körs. Detta är något som 
fordonsdatorerna klarar idag med hjälp av CAN-bus-data. Men för att mätningen ska bli 
intressant måste den sättas i relation till något. 

En given jämförelse är den med andra logistikföretag vilket dock inte är så intressant för 
Forias kunder i ett längre perspektiv. Då är kanske jämförelsen med kundens tidigare 
leveranser mer intressant. I en sådan jämförelse bör kunden få indikationer på vad som bidrar 
till utsläppen, t ex utnyttjandegrad av lastutrymme och typ av transportfordon. Med hjälp av 

                                                 
15 En produkts påverkan på miljön från det att den tillverkas till det att den är levererad, enligt Kristina van 
Tartwijk. 
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dessa indikatorer kan kunden tillsammans med Foria försöka påverka utsläppen, vilket bör 
vara intressant för båda parter. 

En fortlöpande mätning och presentation av utsläpp från kundens leveranser kan vara att visa 
en procentuell månatlig förbättring eller försämring. 

5.1.4. Ifylld order (ofullständiga orderuppgifter) 

Det ligger i både Forias och kundens intresse att skapa ett så enkelt och effektivt flöde av 
order som möjligt redan i början av orderprocessen. Det handlar alltså om att i första hand 
reducera antalet fel i en order, och om ordern innehåller fel minska tiden för felhantering, det 
vill säga den aktivitet då Foria måste skicka tillbaka en order som inte är korrekt ifylld till 
kunden. Eftersom en minskad tid för felhantering av order är något som intresserar både Foria 
och kunden, och ett mätetal (nyckeltal) för att påvisa vilken information orderna som skickas 
till Foria innehåller, är det således enligt definition ett externt nyckeltal. Därför är det viktigt 
att de order som skickas till Foria från kunden via EDI är korrekta. 

Ett nyckeltal som skulle kunna skapas för att mäta denna del av orderprocessen är Ifylld 
order. Nyckeltalet bygger på hur stor andel av fälten i en order som är ifyllda och kan 
beräknas som: 

 

100
order ifält  antal Total

fält Ifyllda
order Ifylld ×=  

 

Nyckeltalet ger en procentsats på i hur stor grad ordern är ifylld. För att nyckeltalet ska vara 
intressant som underlag till förbättringar av processen måste framför allt kunden veta vilka 
fält som orsakar en lägre procentsats, vilket kan beskrivas av KPI-egenskapen att de anställda 
ska ha full förståelse för vad nyckeltalet innebär. 

Detta kan illustreras genom att visa exakt vilket eller vilka fält som inte är ifyllda. Ett annat 
sätt är att dela in fälten i flera kategorier där varje kategori representerar en typ av fel (ej ifyllt 
fält) eller en viss del av ordern, och sedan beräkna summan av felen för varje kategori för 
flera order. Med detta underlag kan kunden utreda orsakerna till varför vissa fält inte blir 
ifyllda, vidta åtgärder för att förbättra delprocessen för att sedan mäta den igen och jämföra 
nyckeltalets resultat med det tidigare resultatet. 

5.1.5. Leveranspålitlighet 

Leveranspålitligheten påverkar samarbetet mellan Foria och kunden genom att sättet den mäts 
på och var den mäts måste ske på ett sätt som båda parter förstår, vilket är något som är 
viktigt enligt de egenskaper som beskrivs i avsnitt 3.1.2. Ibland händer det att kunden ändrar 
leveransdatumet efter att ordern redan finns registrerad i Forias ordersystem, och då är det 
viktigt att informationen om ändringen framgår på ett tydligt sätt både för Foria och för 
kunden. Det är viktigt att båda parter är införstådda i ändringen för att undvika missförstånd 
om det inträffar en avvikelse i leveransen men även så att båda parter kommunicerar på 
samma sätt. 

Nyckeltalet som mäter leveranspålitligheten beskrivs som skillnaden i tid mellan det utsatta 
datumet för leveransen och det datum då leveransen utförs, det vill säga då godset har lossats 
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och leveransen har registrerats som utförd. Detta förutsätter att leveransen återrapporteras som 
utförd i rätt tid. 

Leveranspålitligheten kan mätas vid två olika tillfällen. Det ena tillfället är då Foria hämtar 
godset hos kunden. Det andra tillfället är då Foria lämnar godset hos mottagaren (antingen då 
de har kört direkt från kunden med godset eller kört gods som har hämtats hos kunden tidigare 
och sedan utgjort lager i egen regi). Nyckeltalets måttenhet är antal dagar som skiljer (utfall 
jämfört med förväntad) per order, och beräknas enligt nedanstående formel: 

 

mäts somperioden under tidsorder  antalTotalt 

dagar antal i leverans förväntadoch  leveransfaktisk mellan  Skillnaden
litlighetLeveranspå =  

 

Tidsperioden som ska mätas sätts lämpligtvis till en månad. För Foria blir det ett mått på hur 
väl de utför leveranserna i tid. För kunden blir det intressant på samma sätt enligt de 
förutsättningar som har beskrivits ovan.  

5.1.6. On-time i orderledet 

Det är viktigt att både Foria och kunden är insatta i exakt var i orderflödet orderledtiden mäts 
ifrån samt att det mäts på samma sätt. Orderledtiden är tiden från att en order inkommer 
(registreras) till den tidpunkt då ordern är utförd (se Figur 10). För att skapa ett mätetal som är 
intressant för båda parter är det dessa tidpunkter som Foria och kunden måste komma överens 
om samt hur de ska mätas. Detta förutsätter att kommunikationen sker via EDI. I de fall då en 
order faxas eller kommer in via telefonsamtal till Foria är det tidpunkten för denna händelse 
som räknas. 

En lämplig startpunkt att mäta orderledtiden från är när ordern registreras i Forias 
ordersystem. Här bör även en bekräftelse skickas till kunden för att säkerställa att det är från 
denna tidpunkt orderledtiden mäts. Orderledtiden kan mätas fram till två tidpunkter. Hos 
Foria mäts i dagsläget orderledtiden fram till tidpunkten vid prissättning samt tidpunkten vid 
fakturering (se avsnitt 4.3). Det finns dock två andra tidpunkter som är intressanta att mäta 
orderledtiden till. Den ena tidpunkten är fram till då godset lossas hos mottagaren. För att 
tidpunkten ska bli korrekt är det mycket viktigt att ordern inrapporteras som utförd vid rätt 
tidpunkt. Skulle mottagaren av godset ha några klagomål är det viktigt för både Foria och 
kunden att informationen om den tidpunkt då godset lämnades hos mottagaren är korrekt, för 
att det inte ska ske några missförstånd. Den andra tidpunkten, som kan kallas tidpunkten då 
ordern är klar, är den tidpunkt då Foria har fått fakturan betald av kunden. Då har ordern gått 
genom alla steg i orderflödet (se avsnitt 4.2) och kan registreras i ordersystemet som klar.  

Nyckeltalet kan även skapas så att orderledtid innefattar flera tidpunkter som mäts. På detta 
sätt kan tiden för att en order utförs mätas i flera steg, vilket innebär att ordern kan följas 
genom hela orderflödet och avvikelser i tiden kan identifieras direkt samt var de sker i 
orderflödet ”On-time”. Genom att skapa referenspunkter (tidpunkter) vid varje aktivitet i 
orderflödet kan den faktiska ordergången jämföras med varje referenspunkt och på så sätt kan 
ordern kontrolleras om den ligger rätt i tid (se Figur 10). Detta skapar ett nyckeltal som tydligt 
beskriver kvaliteten på orderprocessen med avseende på tid, genom att det kontrollerar hur 
många order som utförs i tid (över hela orderledtiden samt över varje orderaktivitet), och 
jämför varje aktivitet i ordern med respektive referenspunkt för att se om ordern avviker från 
förväntad tid och hur mycket tid som skiljer. 
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Figur 10: Orderledtid 

 

Det viktigaste med mätetalet är tidpunkterna i varje aktivitet. Det sammantagna nyckeltalet är 
summan av skillnaden i tid vid varje aktivitet och kan skrivas som: 
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itidpunkt
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i
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 aktivitet  illinkommer tordern när för  tiden faktiskaden    

där ,  time-On

i

9

1

=

=

−=∑
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Utfallet blir ett tal som visar hur mycket tid som skiljer mellan den bestämda referenstiden 
och tiden som ordern faktiskt blev utförd. Det innebär att nyckeltalet visar hur väl en order 
har fortlöpt genom orderledet på en övergripande nivå och mäts i dagar och timmar (på 
formatet dagar:timmar). 

Margita Berglund på Flisby AB har uttryckt att det är viktigt för dem att kunna ge ett tidigt 
leveransbesked till sina kunder, vilket visar att det är viktigt för Foria att optimera on-time i 
orderledet. 

5.1.7. On-time i orderledet (aktivitet) 

Det kan också vara intressant att följa ordern på en mer detaljerad nivå och se orderns 
tidsstatus vid varje aktivitet, för att kunna se var i orderledet det sker eventuella förseningar 
eller om ordern behandlas ”för snabbt”. Nyckeltalet On-time kan då delas upp och ge ett 
resultat vid varje aktivitet i orderledet: 

 

Mätpunkt (ref. punkt) 

Orderledtid (order klar) 

Orderledtid (godslossning) 

Nyckeltal 
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inktreferenspu

itidpunkt
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Detta innebär att nyckeltalet On-time blir ett sätt att mäta precisionen i leveransen vid olika 
tidpunkter under ett tidsförlopp, vilket skapar ett tydligt mätetal för leveranskvaliteten med 
avseende på tid. Delas nyckeltalet upp på detta sätt mäts det i timmar och minuter (på 
formatet timmar:minuter) 

5.1.8. Avvikelse 

Nyckeltalet avvikelserapporter i förstudien nämns som möjligt att utveckla till ett externt 
nyckeltal, vilket kommer att göras här i form av nyckeltalet avvikelsetyp. I avsnitt 2.2.2 
beskrivs ett motiv till att marknaden vill anlita ett TPL-företag för att de vill få en 
administrativ förenkling. Detta är en anledning till att avvikelse är ett externt nyckeltal, då det 
belyser problem i orderflödet oavsett om ansvaret ligger hos kunden, TPL-företaget eller där 
emellan. Om problem i orderflödet åtgärdas sker en förenkling av administrationen i form av 
att onödiga mellansteg elimineras. Starka betongindustrier nämner i avsnitt 4.4 att de saknar 
snabb avvikelserapportering, för att de ska kunna debitera sina kunder för extra arbete (som 
ex väntetider). Även Flisby AB nämner i samma avsnitt att avvikelserapporteringen är viktig. 

Enligt nulägesbeskrivningen är det även av intresse för Foria att belysa orsakerna till 
avvikelserna. Därför är det viktigt att nyckeltalet avvikelse får en mer ingående betydelse; det 
får kategorisera orsakerna till avvikelsen och beskriva var i orderflödet som avvikelsen 
inträffar. Med tanke på kategoriseringen så är nyckeltalet av en kvalitativ natur, och med 
tanke på kopplingen till orderflödet så finns det ett samband med KPI-egenskapen att 
nyckeltalet ska vara knutet till en avdelning eller en speciell del i orderflödet. 

Ett kvalitativt nyckeltal som detta kräver en subjektiv koppling mellan kategorisering och 
ansvarig avdelning eller instans i orderflödet, vilket kan försvåras av dålig förståelse av 
kategoriernas betydelse. Med andra ord så måste någon ansvara för en speciell orsakskategori, 
och detta ansvar kan vara svårt att koppla till en speciell avdelning. En korrekt koppling 
innebär nämligen att avdelningen eller instansen måste ha full förståelse för vad nyckeltalet 
innebär, vilket även är en KPI-egenskap. 

För att kategoriseringen av orsakerna ska kunna ske måste de kopplas till olika delar i 
orderflödet, där ansvaret läggs på berörda parter. En nödvändighet för att detta ska kunna 
genomföras är att avvikelserna rapporteras direkt när de sker, oavsett vilken kategori den 
hamnar i. Om ansvaret (orsakandet) på grund av detta skulle falla på den som rapporterar, 
finns det risk att rapportering inte kommer att ske. 

En viktig kvantitativ egenskap som uppkommer under mätprocessen av nyckeltalet är att 
orsaken till avvikelsen uppkommer direkt när den sker, i tid för att kunna uppdagas och 
åtgärdas innan ett klagomål eller en reklamation uppstår. I nulägesbeskrivningen av Foria 
beskrivs snabb avvikelserapportering vara minst lika viktigt som orsaken till avvikelsen.  

Nyckeltalet avser inte antal avvikelser, då det är just orsakerna som leder resonemanget mot 
ett externt nyckeltalsperspektiv. 
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Alla delmoment som har presenterats i detta avsnitt finns representerade i Figur 11, som visar 
flödet av information som ligger bakom avvikelse (Forias orderflöde återfinns i avsnitt 4.2). 

. 

 

 
Figur 11: Informationsflödet bakom nyckeltalet avvikelse 

 

Det delmoment som i figuren kallas presentation symboliserar någon sorts lättöverskådlig 
sammanfattning av all information som ligger till grund för nyckeltalet. Presentationen skulle 
kunna se ut som i Tabell 3 nedan (tabellen förutsätter här att chaufförerna levererar vid den 
tidpunkt som anges i orderinformationen): 

 

Avvikelseorsak Avvikelsekategori Ansvarande 
avdelning 

Åtgärd 

Avlastningsplatsen 
upptagen (vid tidig 
eller sen leverans) 

Leverans vid fel 
tidpunkt 

Orderplanering Väntan i X timmar 

Avlastningsplatsen 
finns inte 

Ofullständig 
orderinformation 

Orderplanering Godset returnerat 

Fel godskvantitet 
levererad 

Ofullständig 
orderinformation 

Orderplanering Kompletterande 
order lagd 

Tabell 3: Exempel på presentation av avvikelse 

Ansvarande 
avdelning/instans: 

Presentation: 
 

Innefattas av 
nyckeltalet 

Avvikelsetyp 
 

Orderflöde 
 

Förbestämda 
kategorier: 

Snabb rapportering från chaufförer 
 

A 
 

B 
 

Automatisk koppling av flödet 
 

………. 
………. 
………. 

 



 
 45 

Tabellen beskriver ett scenario där samma avdelning är ansvarig i tre fall, medan avvikelserna 
endast befinner sig i två kategorier. De båda kategorierna har en automatisk koppling till 
samma ansvarande avdelning. 

När det gäller själva nyckeltalet skulle det kunna presenteras som den avvikelsekategori som 
är vanligast förekommande hos en kunds olika order. Detta för att kunden snabbt ska kunna se 
var de flesta avvikelserna sker, och få en uppfattning av var problemen ska kunna motverkas. 
För att motverka dessa problem bör det ligga i Forias intresse att samarbeta och hjälpa 
kunderna, oavsett vem som ansvarar för avvikelsen. 

Den som rapporterar avvikelsen bör få enkla och lättöverskådliga alternativ för olika 
avvikelser och de åtgärder som kan vidtas. 

Avvikelse är ett nyckeltal med kvalitativa egenskaper, men på grund av nyckeltalets 
komplexitet är det både kvalitativa och kvantitativa mätmetoder som ligger till grund för det. 
En nödvändighet för att nyckeltalet ska uppfylla de krav som ställs på det är att mätningen (i 
realiteten avvikelserapporteringen) sker korrekt och så fort en avvikelse sker. Denna 
nödvändighet kan dock vara svår att konkretisera och införliva på den plats i orderflödet där 
det behövs. För en korrekt användning av nyckeltalet krävs att nyckeltalet är knutet till en 
avdelnings ansvar och att denna avdelning ska ha full förståelse för vad nyckeltalet innebär. 

5.1.9. Integrationsgrad (och förbättringsmöjligheter) 

Det finns ett starkt samband mellan integrationsgrad och förbättringsmöjligheter i relationen 
mellan Foria och deras kunder. I förstudien beskrivs integrationsgraden med att kräva en 
kvantitativ mätmetod, och för att det ska lyckas måste ett antal förbättringsmöjligheter 
identifieras. 

Förbättringsmöjligheter innebär ett antal identifierade punkter där informationsflödet mellan 
Foria och kunden kan ökas och samarbetet stärkas. Detta leder till en högre integrationsgrad, 
vilket beskrivs i förstudien i avsnitt 2.2.4. Punkter i informationsflödet kan t ex vara att båda 
parter använder samma teknik och standard för kommunikation (ex EDI) eller att 
informationen används på samma sätt i bådas verksamheter (ex att värden på mobildata 
betyder samma sak i bådas verksamheter). 

När alla punkter för förbättring har identifierats bör de viktas mot varandra för att tillsammans 
utgöra en lista för integrationsgrad. I denna lista placeras kunden på en viss nivå, beroende på 
hur många punkter (eller hur stor del av punkterna) som kunden har uppfyllt. Ett exempel är 
att listan består av tio punkter, där kunden uppnått fem av de tio. Kunden har då en 
integrationsgrad på 50%. Om vissa av punkterna i listan väger tyngre än andra skulle detta 
kunna leda till en högre eller lägre integrationsgrad, trots att kunden uppfyllt hälften av 
punkterna. 

I förstudien nämns att ett ökat samarbete ger en ökad möjlighet att kundanpassa logistik-
tjänsterna. Tillsammans med att Foria minskar administrationstiden bör detta ligga i båda 
parters intresse. Kunden kan även erfara en förenkling i sin egen administration om 
samarbetet ökar. 

5.1.10. Kundnöjdhet 

Bakgrunden till detta nyckeltal uppkom under nulägesanalysen av Foria, och är enbart av 
spekulativ natur. Detta nyckeltal ska visa förväntat tillgodoseende av kundens krav vilket 
innebär att Foria skulle kunna få en indikation av hur väl en tjänst (order) kommer att 
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motsvara kundens krav, innan tjänsten är slutförd. Kundnöjdhet skulle således förutsäga hur 
väl Foria kommer nå upp till kundens förväntningar. 

De mätningar som måste göras som grund för nyckeltalet är även det som kommer att utgöra 
det största intresset för både Foria och kunder. Mätningarna bör göras inom så många 
områden av orderflödet som möjligt, där varje område som inte motsvarar kundens 
förväntningar kan analyseras och förbättras. Kundens möjliga intresse kan kännas vagt, men 
stärks av det faktum att de data som mätningarna baseras på kan belysa problemområden i 
informationsflödet på kundens sida, vilket underlättar för förbättringar. 

Hur väl något motsvarar någons subjektiva förväntningar är i hög grad ett kvalitativt mätetal, 
och för att det ska kunna kvantifieras och mätas fortlöpande skulle ett jämförelsevärde kunna 
skapas; ett slags schablonvärde på hur tjänsten ”borde” fortlöpa. 

Schablonvärdet mäts i order- eller tjänstprocessen från tidigare order, vid olika områden 
(tillfällen) i orderledet. Mätningarna skulle kunna ske genom enkätsvar för tjänstuppdrag som 
är representativa för Foria och kunden. Några möjliga sätt att mäta tillgodoseende av kundens 
krav beskrivs kortfattat i avsnitt 3.1.4 – Mätmetoder för leveransservice. Där beskrivs också 
hur problemens storlek (i detta fall i order- eller tjänsteprocessen) kan viktas mot hur viktiga 
de är att lösa, vilket ger en tydligare bild över hur väl kundens krav tillgodoses. Avsnittet 
delar även upp leveransservicen i tre kategorier: pre-transaktion, transaktion och post-
transaktion. Dessa kategorier hjälper till för att kunna dela upp order- och tjänsteflödet, och 
några exempel på olika områden för mätning i dessa kategorier skulle kunna vara: 

Pre-transaktion Hur snabbt en order upphandlas 

Transaktion On-time för varje aktivitet i orderledet (avsnitt 5.1.7), Avvikelse 
(avsnitt 5.1.8) 

Post-transaktion On-time (avsnitt 5.1.6), total tid mellan orderläggning och leverans 

 

Efter att tjänsten är utförd skulle det slutliga värdet av kundnöjdheten kunna jämföras med 
den uppfattning kunden har om hur tjänsten utfördes. Här kan kunden t ex få ange ett betyg 
(eller ännu hellre ett automatiskt genererat värde baserat på avvikelser i orderledtiden eller 
liknande) mellan 1 – 5 för varje del i tjänsten, beroende på hur väl delarna uppfyller kundens 
förväntningar. Foria bör givetvis sikta efter 5:or, och det är frånvaron av dessa som 
nyckeltalet anger. För att underlätta för förståelsen av nyckeltalet kan det börja på 100 (då 
kunden är helt nöjd) och minskas för varje betyg som är sämre än det förväntade. Formeln för 
att beräkna kundnöjdheten kan då skrivas så här: 
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Ett exempel på hur nyckeltalet byggs upp: 

 

Del av tjänsten Betyg från kund Skillnad från förväntat Värde för nyckeltalet 

A 4 5 – 4 = 1 -10 

B 5 5 – 5 = 0 0 

C 3 5 – 3 = 2 -20 

Tabell 4: Exempel på beräkning av kundnöjdhet 

 

I exempelberäkningen i Tabell 4 skulle nyckeltalet alltså få ett värde av 100 – 30 = 70. 

Mätningarna bakom kundnöjdhet måste ske kontinuerligt och automatiskt för att nyckeltalet 
ska gå att använda, och därför är det viktigt att schablonvärdena är utformade på ett sätt som 
gör det möjligt att automatisera mätprocessen. Det innebär att mätvärden och motsvarande 
schablonvärdena ska gå att kvantitativt hämta ur order- och tjänstprocessen. Dock måste en 
kvalitativ utredning av schablonvärdenas betydelse göras, vilket är svårt och kräver ett ännu 
djupare arbete. 
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5.2. Mervärdestjänster med nyckeltalen som bakgrund 
Ett syfte med detta arbete är att utforma mervärdestjänster som bygger på nyckeltalen och 
som kan vara av intresse för Foria. 

5.2.1. Godsspårning 

Slutkunden (alltså kundens kund) kan ha intresse av att kunna spåra det gods de har beställt 
för att kunna se eventuella förseningar och hur de påverkar tiden för slutleveransen. Detta ger 
Forias kund (distributören) en anledning till att också visa intresse för godsspårning. Detta 
gäller kanske främst då slutkunden är en privatperson, men även ett producerande företag kan 
ha intresse av snabb kunna se om deras material kommer att anlända i rätt tid. På så vis kan de 
vara säkra på att resten av produktionsplaneringen inte fallerar på grund av 
materialleveranserna. 

Starka Betongindustrier, en av kunderna som arbetet fokuserar på, nämner att de vill kunna 
erbjuda sina kunder information om planerad leveransdag, och detta säger även Flisby AB. 
Detta skulle kunna vara en funktion i tjänsten godsspårning, då samma information kan 
användas. 

Det nyckeltal som kan användas i godsspårningen är On-time. Detta sker genom att 
slutkunden kan få reda på vid vilken aktivitet och tidpunkt i orderflödet som ordern senast 
registrerats, och vilket som är nästa steg för ordern i flödet. 

5.2.2. Miljöinformation 

Tre nyckeltal återfinns i området miljö: miljöpåverkan, ECO-driving och QIII. Mervärdes-
tjänsten miljöinformation bygger på samtliga av dessa och är egentligen en statistiksamling 
för att kunna påvisa hur miljövänlig transporten är som kunden använder. Förutsatt att 
mätningarna bakom nyckeltalen genomförs korrekt och opartiskt så kan kunden visa sina 
slutkunder (nya som gamla) att de, förhoppningsvis, inte bidrar lika mycket till miljöpåverkan 
som andra företag. Tjänsten skulle också kunna hjälpa till vid samverkan med nya lagar och 
förordningar som kräver hårdare kontroll av ett företags miljöpåverkan. Mervärdet av tjänsten 
är också att den underlättar för kunden att styra sin verksamhet mot de nya och hårdare krav 
som ställs. 

5.2.3. Presentation av nyckeltalen som helhet 

Nyckeltalen i sig utgör tillsammans en mervärdestjänst med den statistik som talen uppvisar. 
Mervärdet ligger i att nyckeltalen belyser problemområden som både kunderna och Foria har 
nytta av att förbättra. En konkretisering av mervärdestjänsten kan vara att samla nyckeltalen, 
statistiken och ingående förklaringar till hur de mäts, på ett och samma ställe som är 
lättåtkomligt för kunden. 

5.2.4. Verksamhetsutveckling 

Slutligen konvergerar alla nyckeltalen i kundnöjdhet, där var och ett av nyckeltalen skulle 
kunna beskriva ett område i tjänstprocessen som alla bidrar till kundnöjdheten (t ex korrekt 
ifyllda order, orsaker till avvikelser, miljöpåverkan och integrationsgraden tillsammans med 
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förbättringsmöjligheter). Mervärdestjänsten Verksamhetsutveckling kan bygga på 
kundnöjdhet och bestå av alla element som relationen mellan Foria och kund består av. I 
presentationen av denna tjänst skulle det kunna vara möjligt att använda mervärdestjänsten 
Presentation av nyckeltalen som helhet, men i Verksamhetsutveckling ska det även vara 
möjligt att gå djupare in på varje område (och nyckeltalen som hör dit). I varje område där 
kunden samverkar med Foria ska det vara möjligt att se vad det är som påverkar området, 
både positivt och negativt. Alla områden och nyckeltal, och vilka mätningar de bygger på, 
måste förklaras grundligt för att kunden ska ha förståelse för tjänsten. Avsnitt 4.4 visar att 
Starka också är intresserade av detta, då det nämns att de är intresserade av en plattform med 
verktyg för att underlätta planeringen och hantering av transporter. 

Ett exempel är att kunden får ett antal områden presenterade för sig, där ett av dem utmålas 
som problemartat. Kunden kan då undersöka närmare vad det är som påverkar detta området, 
och kanske mer specifikt vad som skapar problemet och vad som skulle behövas för att 
åtgärda det. Varje undersökning går djupare i de övriga nyckeltalen, varifrån ytterligare 
information hämtas. 

Tjänsten ska användas för att främja samarbetet mellan Foria och kunden, vilket i 
förlängningen är en utveckling av kundens verksamhet, och därav namnet på tjänsten. 
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5.3. Tekniska hjälpmedel för implementering av nyckeltal och 
mervärdestjänster 
För att nyckeltalen och mervärdestjänsterna ska kunna implementeras på rätt sätt i Forias 
verksamhet, måste en kartläggning av den bakomliggande tekniken göras. Kartläggningen 
syftar till att visa vilka av Forias tillgängliga tekniska system och hjälpmedel som kan 
användas vid implementering, och om informationen som krävs (beskriven i Tabell 2 i avsnitt 
5.1) är tillgänglig i dagsläget. I detta avsnitt kommer en översiktlig kartläggning att göras och 
diskuteras. En sammanfattning av kartläggningen finns i Tabell 5. 

5.3.1. Nyckeltalen 

 

Nyckeltal Informationskrav vid 
implementering 

Tekniska hjälpmedel som gör 
informationen tillgänglig 

Avsnitt 

ECO-driving 
(binärt) 

Certifiering för ECO-driving Avtal med utbildare av ECO-
driving 

5.1.1 

ECO-driving 
(jämförelse-
tal) 

Standard för mätningar och 
statistik 

Ej tillgänglig i dagsläget 5.1.2 

Miljö-
påverkan 

CAN-bus-data, 
jämförelsedata med andra 
företag 

Fordonsdatorer gör CAN-bus-
data tillgänglig, jämförelsedata 
finns ej i dagsläget 

5.1.3 

Ifylld order Fält för orderinformation TDXlog 5.1.4 
Leverans-
pålitlighet 

Tidpunkt för lastning och 
lossning av gods 

Mobilkommunikation via 
fordonsdatorer, sparad i 
TDXlog 

5.1.5 

On-time Tidpunkter (referens och 
utfall) för olika aktiviteter i 
orderflödet 

Mobilkommunikation via 
fordonsdatorer samt TDXlog 

5.1.6 

On-time 
(aktivitet) 

Tidpunkter (referens och 
utfall) för olika aktiviteter i 
orderflödet 

Mobilkommunikation via 
fordonsdatorer samt TDXlog 

5.1.7 

Avvikelse Orsaker till avvikelser Fordonsdatorer, TDXlog 5.1.8 
Integrations-
grad 

Förbättringsmöjligheter inom 
informationsflöde mellan 
Foria och kund (punktlista) 

Kräver inga speciella tekniska 
hjälpmedel 

5.1.9 

Kundnöjdhet Värden för tjänstens 
utförande, mätt ur typiska fall 
och utifrån kundens 
uppfattning 

Orderinformation från 
fordonsdatorer och TDXlog, 
samt användning av EDI 

5.1.10 

Tabell 5: Tillgängliga tekniska hjälpmedel för implementering av nyckeltal 

 

Foria använder i dagsläget systemen TDXlog, Transics Fleet Manager och tillhörande 
fordonsdatorer. EDI används för kommunikationen mellan flertalet kunder. Alla dessa 
hjälpmedel och tekniker beskrivs i avsnitt 3.2. 
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CAN-bus-data om fordonsutsläpp gör det möjligt att beräkna Miljöpåverkan, men i dagsläget 
finns det inte något system eller hjälpmedel som tillhandahåller jämförelsedata för 
nyckeltalet. 

För Ifylld order existerar via TDXlog redan alla fält som krävs för att nyckeltalet ska kunna 
implementeras korrekt. 

När det gäller Leveranspålitlighet krävs det att tidpunkt för lastning och lossning av gods 
finns tillgänglig. Med hjälp av fordonsdatorerna kan chaufförerna skicka in denna information 
till TDXlog, och därifrån kan informationen hämtas för att beräkna nyckeltalet. 

On-time och On-time (aktivitet) kräver tidpunkter för referens och utfall. 
Referenstidpunkterna måste mätas upp medan själva utfallet framkommer av den information 
som chaufförerna skickar in via fordonsdatorerna. Även orderplanerarna bidrar med 
rapportering för vissa aktiviteter i orderflödet. För att implementeringen ska leda till ett 
användbart nyckeltal måste rapporteringen ske exakt när varje aktivitet sker. 

Den enda information som krävs för att nyckeltalet Avvikelse ska kunna implementeras är 
rapportering av orsak till avvikelse. Denna rapportering sker via fordonsdatorerna och 
informationen från dessa lagras sedan i TDXlog, varifrån den kan hämtas och användas för 
nyckeltalet. 

Kundnöjdhet kräver schablonvärden, och för att dessa ska existera måste kunden med jämna 
mellanrum utvärdera Forias logistiktjänst. Med hjälp av EDI kan denna information skickas 
till Foria när kunden t ex betalar fakturan, eller bearbetar fakturan i sitt eget system. Denna 
information kan sedan jämföras med senare order för att försöka jämföra uppfyllandet av 
kundens förväntningar med tidigare utvärderingar från kunden. 

5.3.2. Mervärdestjänsterna 

Mervärdestjänsterna bygger på de olika nyckeltalen, och i grunden är det också tekniken för 
att få fram nyckeltalet som används för att skapa tjänsterna. Vad gäller presentation av 
mervärdestjänsterna, och kontinuerlig användning av dem, kan en eller flera applikationer 
skapas. Denna applikation skulle sedan kunna kommunicera med en databas på Foria som 
tillhandahåller information och beräkningar som krävs. En webbportal med inloggning är en 
liknande lösning, där all information samlas på samma ställe. 
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6   DISKUSSION, 
SLUTSATSER OCH 

VIDARE ARBETE 
 

”Det viktiga är att inte sluta ifrågasätta.” 

 Albert Einstein 
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6.1. Diskussion 
I denna del av diskussionen kommer vi att ta upp de delar som har att göra med själva arbetet 
– arbetsgången, teorin, resultatet och även några ytterligare nyckeltal som inte tagits med i 
arbetets resultat. 

6.1.1. Metod 

Arbetet med nulägesanalysen var givande, mycket tack vare att så många personer på Foria 
kunde ställa upp med information och synpunkter. 

Vi har inte gjort någon uppföljning av arbetets resultat med Forias kunder. Om det i framtiden 
är möjligt för Foria att få kundernas kommentarer på nyckeltal och mervärdestjänster, kan 
man anpassa dessa för att använda dem i samarbetet mellan Foria och den specifika kunden. 

En grund till arbetet var att göra en förstudie och resultatet av denna användes i resten av 
arbetet. I förstudien framkom ett antal intressanta nyckeltal som analyserades vidare. Det 
visade sig att de flesta gick att utveckla för att passa för Forias verksamhet.  

6.1.2. Teori 

Under arbetets gång har vi läst mycket litteratur som avhandlar nyckeltal och mätningar av 
logistiska verksamheter, men som nämns i förstudien så avhandlar den mest ekonomiska 
mätetal. Det har inte heller funnits speciellt mycket litteratur om hur man skapar ett nyckeltal, 
och därför baserar sig nyckeltalen i denna rapport mest på nulägesanalysen och synpunkter 
som uppkom under denna. 

6.1.3. Ytterligare nyckeltal 

Resultatet visar åtta nyckeltal som vi på ett eller annat sätt har ansett vara intressanta för Foria 
och deras kunder. Några nyckeltal som framkommit under arbetet har dock inte analyserats 
vidare. Ett av dessa är servicegrad som vi inte ansåg vara intressant för kunden i annat fall än 
det initiala (när upphandling av TPL-företag sker). Det skulle visa hur stor del av de 
efterfrågade uppdrag som TPL-företaget verkligen kan utföra, och är således bara intressant 
vid en jämförelse mellan olika TPL-företag. 

Utnyttjandegrad var ett annat nyckeltal som vi inte heller ansåg ha något större värde att visa 
upp för en kund. Däremot kan det vara intressant att använda som ett mätetal för att beräkna 
det ”onödiga” utsläpp som en transport ger då den har lite eller ingen last. Med en högre 
utnyttjandegrad slipper Foria köra lika många transporter, vilket kan ske om kunden anpassar 
sig mer till Forias planering. Det är något som båda parter borde tjäna på. 

Ett möjligt nyckeltal baserat på samarbetet med QIII analyserades också. Som nyckeltal är det 
likt ECO-driving, ett binärt, kvalitativt nyckeltal som visar om ett företag uppnår kraven för 
en certifiering. Men i motsats till ECO-driving så har QIII inga intressanta mätmetoder i 
grunden; det har inte kapacitet till att vara ett komplext mätetal. I nuläget fokuserar QIII-
certifieringen på åkerier, vilket gör det svårt för Foria att använda detta som ett nyckeltal. 
Men en framtida förändring av kraven för certifieringen gör det ändå bara till ett nyckeltal 
intressant för upphandling av nya avtal och nya kunder, och alltså inte intressant för Foria 
eller dess kunder i längden. 
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Många av nyckeltalen kan vara svåra att mäta, då mycket av den information som krävs inte 
finns att tillgå i dagsläget. Men nyckeltalen kommer antagligen att vara intressanta om man 
väl lyckas implementera dem i verksamheten. 
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6.2. Slutsatser 
Det är möjligt att identifiera, utforma och utveckla externa nyckeltal, men de flesta av dessa 
kräver anpassning i hög grad för att kunna användas i samverkan mellan Foria och deras 
kunder. Hos de kunder som undersökts finns det ett intresse för många av de funktioner som 
presenteras i mervärdestjänsterna. 

Eftersom nyckeltalen i hög grad kräver anpassning för att användas av både Foria och deras 
kunder, kan vi anta att detsamma gäller för andra TPL-företag. Det är inte heller sannolikt att 
alla nyckeltalen går att använda för alla TPL-företag, då många företags verksamheter skiljer 
sig åt. 

Ett nyckeltal som beskriver ett TPL-företags logistiktjänster är i sig bara intressant för TPL-
företaget eftersom det (oftast) beskriver företagets prestanda. För att nyckeltalet även ska vara 
intressant och användbart för kunden måste orsakerna bakom nyckeltalets uppmätta värde 
lyftas fram. 

En viktig komponent för att några av nyckeltalen (avvikelse, on-time, kundnöjdhet) ska kunna 
implementeras är snabb avvikelserapportering, vilken kan vara svår att förverkliga. För detta 
krävs enklast möjliga system för rapportering, samt att tankesättet, uppfattningen och 
tillvägagångssättet kring rapporteringen måste förändras. 
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6.3. Vidare arbete för Foria 
Rapporten har hittills tagit upp de nyckeltal vi anser vara viktiga för Foria, men har inte 
behandlat ett vidare arbete med nyckeltalen och mervärdestjänsterna, som t ex validering av 
definitioner, kundanpassning och implementering. Hur Foria skulle kunna gå till väga med ett 
fortsatt arbete kommer att diskuteras i detta avsnitt. 

6.3.1. Validering av definitioner 

I en eventuell implementering ingår även att nyckeltalens definitioner ska valideras, vilket 
skulle innebära att man måste kontrollera att definitionerna verkligen fungerar för Forias 
verksamhet. Om så inte är fallet måste även dessa definitioner anpassas eller omarbetas, 
vidare undersökningar och arbete behöver göras som är viktigt men säkerligen även 
tidskrävande. Arbetet innefattar en kontroll av att den information som krävs existerar, och att 
den existerar i rätt form. Även en kontroll av alla de delar av processen som nyckeltalet är 
kopplat till måste göras. Undersökningarna avser att kategorisera, identifiera, anpassa och 
kartlägga den nödvändiga informationen. I detta arbete har det dock inte funnits tid till dessa 
undersökningar. 

6.3.2. Nyckeltalens implementering i Forias verksamhet 

Vid implementering av nyckeltalen kan förstås problem uppstå, och dessa problem har vi 
försökt identifiera och om möjligt även ge förslag till lösning. Nedan diskuteras 
implementering och de eventuella problemen för några nyckeltal (definition och beskrivning 
av nyckeltalen återfinns i avsnitt 5.1). De nyckeltalen som inte tas upp här anser vi inte vara 
problematiska att implementera.  

ECO-driving (som ett jämförande nyckeltal) 
Ett uppenbart problem med att ett företag gör en jämförelse med andra företag, är att 
jämförelsen inte kan sägas vara tillförlitligt opartisk. För att jämförande mätningar ska vara 
möjliga och rättvisa måste en standard för mätningar och statistik i ECO-driving utvecklas, 
vilket troligen inte kommer att finnas inom den närmsta framtiden. Detta gör nyckeltalet 
mindre attraktivt att implementera i nuläget. 

Avvikelse 
En stor svårighet som nämnts är att den nödvändiga rapporteringen kan utebli. Detta gäller 
främst den rapportering som chaufförerna måste göra, då det är de som är närmast involverade 
i orsakerna till avvikelser, eftersom dessa oftast sker i anslutning till avlastningen. En 
kategorisering av orsakerna kan minska problemet med utebliven rapportering; lättare och 
smidigare rapporteringen bör ge upphov till att fler rapporteringar görs. En anledning för 
Foria att försöka förbättra rapporteringen är att det är bättre att orsaken till en avvikelse 
framkommer direkt när den sker, än att den framkommer först när klagomål eller reklamation 
uppstår. För att lyckas med detta måste uppfattningen och förfarandet kring rapporteringen 
förändras. 

Integrationsgrad (och förbättringsmöjligheter) 
Den lista av förbättringsmöjligheter som nämns i avsnittet kan ge ett underlag för ett 
rabattsystem eller liknande (där en högre integrationsgrad ger ett lägre pris) för att motivera 
kunderna att öka sin integrationsgrad, och därmed minimera administrationen för (i 
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förlängningen) båda parter. Ett liknande rabattsystem finns redan i åtanke på Foria, och till 
detta skulle integrationsgrad kunna läggas som en grund. 

Kundnöjdhet 
Kundnöjdhet är det nyckeltal som troligen kräver den mest komplexa lösningen för att 
implementeras. Den svåraste delen är att försöka automatisera processen så att kunderna kan 
se ”hur nöjda de kommer att bli” redan innan jobbet är utfört. Som tidigare diskuterats i 
avsnittet för detta nyckeltal så krävs schablonvärden för hur kunden upplever olika delar av 
tjänsten. Vissa av dessa är redan kvantitativa mätetal (några tas upp i avsnittet) men det finns 
också kvalitativa aspekter av tjänsten, t ex hur kunden blir bemött av personal på Foria eller 
chaufförerna som levererar. Svårigheten ligger i hur man ska kunna kvantifiera dessa 
kvalitativa aspekter av tjänsten, vilket kräver en omfattande undersökning. 

6.3.3. Sammanfattning av ett vidare arbete för Foria 

För att Foria ska kunna använda nyckeltalen och mervärdestjänsterna som nämns i denna 
rapport, så krävs flertalet ingående undersökningar. Dessa gäller i huvudsak validering av 
nyckeltalen och hur kunderna uppfattar varje del av tjänsteprocessen. Intervjuer och 
undersökningar om samarbetet mellan (och förväntningar hos) Foria och deras kunder är ett 
viktigt arbete. 

Som nämnt i avsnitt 5.3.2 behövs applikationer för att få mervärdestjänsterna att fungera på 
bästa sätt, och vidare utredningar av olika tekniker (programmeringsspråk, plattformar med 
mera) krävs för att avgöra vilken teknik som är bäst att tillämpa i detta fall.  

Förhoppningen är att resultatet av detta arbete ska kunna ge nya idéer och tankesätt för ett 
utvecklat samarbete mellan Foria och deras kunder. 



 
 59 

 



 
 Utveckling av nyckeltal för logistiska tjänster 
 
 

  
60 

Referenslista 
 

Tryckta källor 
 

1. Foria AB (2007). Årsberättelse 2007. 
 

2. Kylén, Jan-Axel (2004). Att få svar. 
Bonnier Utbildning AB. 

3. Merkel, Magnus m fl (2006). Lathund för rapportskrivning. Kurslitteratur. 
Linköpings universitet. 

4. Parmenter, David (2007). Key Performance Indicators – Developing, Implementing and 
Using Winning KPIs. 

John Wiley & Sons, Inc. 

5. Dogan, Murat m fl (2006). Nyckeltal i arbete – ett förbättringsverktyg. Examensarbete 
för kvalificerad yrkeshögskola. 

Logistikprogrammet i Norrköping 

6. Aronsson, Håkan m fl (1988). Materialadministrativa mått och mätmetoder – 
Förutsättningar och metoder för att mäta MA-effektivitet. 

Studentlitteratur. 

7. Persson, Göran m fl (2003). Logistik för konkurrenskraft – ett ledaransvar. 
Kurslitteratur. 

Liber. 

8. Lumsden, Kenth (2006). Logistikens grunder. Kurslitteratur. 
Studentlitteratur (2:a uppl.). 

9. Naim, Mohamed m fl (2006). The Role of Transport Flexibility in Logistics Provision. 
I: The International Journal of Logistics Management, vol 17, nr 3, s 297-311. 

10. Pettersson, Anette (2002). Användning av standards inom elektronisk handel i B2B-
företag. Kandidatuppsats. 

Högskolan i Skövde. 

11. Lindholm, Peter (2006). EDI reducerar transaktionskostnader - En studie över faktorer 
som ökar andelen EDI-projekt i stora och små organisationer. Magisteruppsats. 

Stockholms Universitet 

12. Lundberg, Sofia (2006). Godskunders värderingar av faktorer som har betydelse på 
transportmarknaden. Lic. avhandling. 

Kungliga Tekniska Högskolan.  



 
 61 

13. Gustavsson, Daniel & Sundström, Henrik (2000). Identifiering och utvärdering av 
nyckeltal på uppdrag av Statoil Detaljhandel AB. Magisteruppsats. 

Linköpings universitet. 

14. Ahlström, Annelie & Andersson, Emma (2008). Kartläggning och analys av 
försörjningskedjan för BAS-IT på LFV Data, med avseende på klimatbelastning, 
logistiklösningar och leverantörsroller. Magisteruppsats. 

Linköpings universitet. 

15. Johansson, Håkan m fl (2003). Impact of EcoDriving on emissions. Studie 
tillhandahållen av Vägverket. 

Endast elektronisk källa: 
http://www.vv.se/filer/publikationer/ecodriving_paper.pdf 

Muntliga källor 
Foria: 

Palmgren, Stefan – TDX-samordnare (ordersystemet). Intervju 2008-05-19 och 2008-05-23. 

Öhqvist, Catharina – avtalssamordnare. Intervju 2008-05-19 och 2008-05-28. 

Larsson, Stefan – affärsområdeschef logistik. Intervju 2008-05-19. 

Palm, Gerth – administrativ chef (ekonomi). Intervju 2008-05-19. 

Jacobsen, Mikael – samordnare mobil datakommunikation. Intervju 2008-05-20 och 2008-
05-28 

Van Tartwijk, Kristina – kvalitets- och miljöchef. Intervju 2008-06-03. 

 

Övriga: 

Dehre, Sven – kvalitets- och miljöansvarig, Halléns Transport AB 
(http://www.hallens.com). E-postkontakt 2008-05-08. 

Ahlqvist, Charlotta – VD för Börjes Packhus AB, del av logistikkoncernen ”Börjes 
Koncernen” (http://www.smalandslogistik.se). E-postkontakt 2008-05-07. 

Eriksson, Mikael – logistikchef, Starka Betongindustrier (http://www.starka.se). Telefon- 
och e-postkontakt i juni 2008. 

Berglund, Margita – transport- och personalansvarig, Flisby AB. (http://www.flisbyab.se). 
Telefon- och e-potkontakt i juni 2008. 

 



 
 Utveckling av nyckeltal för logistiska tjänster 
 
 

  
62 

Bilaga A 
 

Nedan listas frågorna som ingick i enkäten till Forias kunder angående Forias logistiktjänster. 

 

Frågor 
 

1) Vilken information saknar du eller har i tidigare situationer saknat från Foria vid eller 
efter köpet (upphandlingen) av transporttjänsten? 

2) Vilken information saknar du eller har i tidigare situationer saknat från Foria vid eller 
efter transportens utförande? T ex orsaker till avvikelser i leveransen 

3) Vilken information skulle du vilja ha lättillgänglig från Foria för att kunna erbjuda 
slutkunden (mottagaren av godset) när det gäller leveransen? 

4) Vilka ytterligare tjänster skulle kunna vara intressanta att få tillgång till från Foria, 
förutom själva transporttjänsten, men som har koppling till den? 

5) Vad vill du som kund eller era kunder veta om transporten som Foria utför, förutom att 
godset ska fraktas från A till B? 

6) Finns det någon administrativ information (t ex faktureringstid), som skulle vara intressant 
att i någon situation kunna se eller enkelt hämta? 

7) Hur mäter ni kvaliteten på Forias transporttjänst? 

8) Hur görs uppföljningar på Forias leveransservice? 


