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Sammanfattning 

Logistik har länge existerat inom den militära sektorn. På senare tid har transportens 

betydelse ökat vilket i sin tur har lett till ett större behov av att kvantifiera 

logistikfunktionen. 

En stor utmaning för Försvarsmakten och andra organisationer är att avgöra vilka nyckeltal 

som skall användas och vad som är viktigt att mäta. 

Syftet med denna studie är att ta fram en definition av begreppet yttre transporteffektivitet 

och sedan operationalisera definitionen för Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Därefter 

applicera ett tillvägagångssätt för att identifiera nyckeltal relaterade till yttre 

transporteffektivitet utifrån FMLOGs behov. 

Försvarsmakten är en myndighet som lyder under riksdagen och regeringen och FMLOG är 

Försvarsmaktens logistikförband som stödjer Försvarsmaktens verksamheter beträffande 

genomförande av transporter. 

Studien genomförs i tre faser där författarna börjar med en litteraturgenomgång av 

transporteffektivitet och transportkvalitet. Sedan får Försvarsmakten rangordna sina 

transportbehov med hjälp av verktyget Quality Function Deployment, utifrån modellen tas 

nyckeltal fram som sedan balanseras för att motverka suboptimering.  

Slutligen presenteras den valda definitionen av yttre transporteffektivitet tillsammans med 

de mest lämpade nyckeltalen för FMLOG, vidare rekommenderas FMLOG bland annat att 

utveckla nyckeltalen efter sina behov.  

Nyckelord: Transporteffektivitet, Quality Function Deployment (QFD), Nyckeltal  
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Abstract 

Logistics has long existed in the military sector. Lately the importance of transportation has 

increased, which in turn has led to a greater need to quantify the logistics function. 

A major challenge for the Swedish Armed Forces and other organizations is to determine 

which indicators to use and what is important to measure. 

The purpose of this study is to define the concept of transport effectiveness and then 

operationalize the definition for FMLOG. Thereafter apply an approach to identify key 

indicators related to transport effectiveness based on the needs of FMLOG. 

The Swedish Armed Forces is an authority under the parliament and the government and 

FMLOG is the logistics units that supply the Swedish Armed Forces with what’s needed 

regarding their transportation. 

The study is conducted in three phases where the authors start with a literature review of 

transport effectiveness and transport quality. Thereafter the Armed Forces will rank their 

transportation needs by using the tool Quality Function Deployment. Based on the model, 

key indicators will be presented, which then gets balanced to prevent sub-optimization. 

Finally, the selected definition of transport effectiveness along with the most suitable key 

indicators for FMLOG will be presented, further it is recommended that FMLOG develop the 

key indicators after their own needs among other things. 

Keywords: Transport effectiveness, Quality Function Deployment (QFD), Key indicators   
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1 Inledning 

I det här kapitlet presenteras studiens bakgrund, syfte, mål, avgränsning samt studiens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

“Throughout the history of mankind wars have been won or lost through logistics strengths 

and capabilities – or lack of them”- Christopher (2011, s.1) 

Logistik har existerat inom den militära sektorn lika länge som det har funnits organiserade 

arméer och termen beskriver försörjning, förflyttning och underhåll av väpnade styrkor både 

under strid och under fredstid (Taylor, 2008). Problem associerade med sårbara 

försörjningskedjor har alltid varit en fråga för militära logistiker (Rushton, Croucher och 

Baker, 2010). Generaler och fältmarskalkar har sedan länge förstått den avgörande 

betydelsen av logistik (Christopher, 2011). Under människans historia har krig vunnits och 

förlorats genom logistikens styrkor och svagheter (Christopher, 2011). Många militära 

kampanjer och operationer har misslyckats på grund av att förlängda försörjningskedjor 

brutits och arméer isolerats (Rushton, Croucher och Baker, 2010).  

Första tanken som dyker upp hos många när de hör ordet ”Försvarsmakten” är 

användningen av vapen, ammunition samt försvar och krig mellan olika länder. Det många 

inte tänker på är att Försvarsmakten har många andra uppgifter, till exempel är cirka en 

tredjedel av Försvarsmaktens anställda civila tjänstemän som inte har några militära 

uppgifter (FM, 2015h). För att Försvarsmaktens verksamhet ska kunna genomföras är en 

fungerande logistik en förutsättning (Försvarsmakten, 2006). Logistikförbanden har i uppgift 

att förse Försvarsmakten med det som behövs, när det behövs. Det kan handla om allt ifrån 

vatten och mat till drivmedel, sjukvård och andra tekniska tjänster (FM, 2015i).  

Försvarsmakten har av besparings- och effektiviseringsskäl centraliserat sina funktioner och 

lagerlokaler till färre orter i Sverige, specialiserade funktioner som enbart förekommer på en 

plats i landet förutsätter effektiva interna transporter inom försvaret (Lind et al. 2010).  

Transporternas ökade betydelse är inget unikt för Försvarsmakten, utan transporternas 

betydelse och andel av kostnaderna har ökat även i industrin, detta i takt med att allt fler 

företag har centraliserat sina lager- och tillverkningsenheter (Lumsden, 2012; Storhagen, 

2011; Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013). En centralisering av lager- och 

tillverkningsenheter innebär längre transportsträckor (Lumsden, 2012). Andra orsaker till att 

transportarbetet ökat är minskade lagernivåer, tidsrestriktioner samt att företag ökat sina 

produktionsvolymer för att åstadkomma skalekonomi. En ökad produktionsvolym kräver en 

större marknad som i sin tur kräver en omfattande och spridd distribution (Lumsden, 2012). 

Industrin har således på senare år omformat sina produktionskostnader till 
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distributionskostnader (Lumsden, 2012; Storhagen 2011). Ökade transportkostnader har 

accepterats i och med att andra kostnader minskat (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 2013).  

I och med att logistikens andel av verksamheters kostnader har ökat, har behovet av att 

kvantifiera logistikfunktionen ökat (Björnland, Persson och Virum, 2003). Mätning är 

nödvändigt för att Försvarsmakten skall kunna bedöma leverantörernas prestationsförmåga, 

det vill säga om leverantörerna kan leverera i förhållande till vad Försvarsmakten förväntar 

sig. Detta är något som i litteraturen benämns som yttre transporteffektivitet. Vikten av att 

mäta processer tydliggörs även av Harrington (1991, s.164) som konstaterar att: “[…] if you 

cannot measure it, you cannot control it. And if you cannot control it, you cannot manage it.” 

Att mäta logistikprocesser är viktigt för att kunna styra det direkta materialflödet, stödja 

utformningen av distributionsstrategin med tillräcklig information samt för att bedöma 

logistikprestationen (Andersson, Aronsson och Storhagen, 1989). Mätning av 

logistikprocesser är även viktigt för att kunna åstadkomma förbättringar (Harrington, 1991) 

och motverka slöseri (Vorne, 2007) samt för att marknadsmässigt kunna leverera rätt vara 

på rätt plats vid rätt tidpunkt (Storhagen, 2011)   

Prestationsmätning stödjer dessutom uppsättningen av mål (Andersson, Aronsson och 

Storhagen, 1989) samt är nödvändig för att veta hur organisationer förhåller sig till sina mål 

(Popa, 2011). Detta kan jämföras med en kompass som anger om organisationen går i rätt 

respektive fel riktning (Verweire och Van Den Berghe 2004). Mätningens syfte är också att 

styra uppkomna kostnader för att nå de uppsatta resultatmålen (Andersson, Aronsson och 

Storhagen, 1989). 

Storhagen (2011) hävdar att varje företag själv måste konstruera sina nyckeltal och anpassa 

dem efter företagets behov och struktur. En stor utmaning för organisationer är att avgöra 

vilka av de hundratals nyckeltal som skall användas (Ittner och Larcker, 2003). Det är 

nämligen vanligt att många organisationer spenderar miljontals kronor på att generera en 

mängd olika nyckeltal, vilket gör det svårt för chefer att välja de som verkligen är av 

betydelse (Moullin, 2007). Det är lätthänt att organisationer mäter alltför många fenomen 

och har ett överflöd av nyckeltal som enbart tynger organisationen (Ittner och Larcker, 

2003).  

Försvarsmaktens Logistik – FMLOG befinner sig i den situationen idag. Där existerar ett 

flertal nyckeltal, därför grundar denna studie sig på att utvärdera vad som skall mätas utifrån 

yttre transporteffektivitet. Nyckeltalen skall endast vara ett fåtal och lätta att förstå. 

Problemet med diffusa begrepp som ”transporteffektivitet” är enligt Arvidsson (2013) dess 

brist på tydlighet och därmed komplexitet att mäta, av den anledningen kommer en 

definition av yttre transporteffektivitet att tas fram från litteraturen för att sedan 

operationaliseras för FMLOG. Ett tillvägagångssätt kommer också att appliceras i studien för 

att identifiera nyckeltal relaterade till yttre transporteffektivitet. 
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1.2 Syfte 

Studien syftar att utifrån litteratur fastställa en teoretisk definition av begreppet yttre 

transporteffektivitet, därefter kommer en operationalisering av definitionen att genomföras 

för att göra den mätbar för Försvarsmakten. Vidare kommer ett tillvägagångsätt att 

appliceras för att identifiera nyckeltal relaterade till yttre transporteffektivitet.  

För att uppnå studiens syfte har nedanstående frågeställningar valts 

 Hur definieras yttre transporteffektivitet i litteraturen? 

 Hur kan definitionen operationaliseras för FMLOG? 

 Vilka nyckeltal kan rekommenderas för FMLOGs verksamhet utifrån yttre 

transporteffektivitet? 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att 

 Definiera yttre transporteffektivitet 

 Föreslå en modell för mätning av yttre transporteffektivitet 

 Föreslå nyckeltal för FMLOG med avseende på yttre transporteffektivitet 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsa sig till Försvarsmaktens logistikförband FMLOG. Studien 

kommer även att begränsas till godstransporter på landsväg. Andra transportsätt såsom sjö, 

järnväg, flyg, pipeline och linbana kommer inte att behandlas.  

1.5 Disposition 

I figur 1:1 presenteras studiens disposition.  
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Figur 1:1 Studiens disposition 

Inledning

•I inledningen presenterades studiens bakgrund, syfte, mål och avgränsning.

Nulägesb-
eskrivning

•I nulägesbeskrivningen ges en kort företagspresentation av Försvarsmakten och 
Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Vidare beskrivs hur Försvarsmaktens 
landsvägstransport och förnödenhetstransport ser ut idag. 

Metod

•I metodkapitlet beskrivs studiens forskningsdesign, forskningsstrategi, 
förklarings- och förståelseansats, urval och resultatets trovärdighet. En kritisk 
granskning av studien metodval har också genomförts.

Teori

•Teorikapitlet inleds med en beskrivning av vad en definition är, vidare 
presenteras begreppen transporteffektivitet och transportkvalitet. Därefter 
beskrivs QFD som är den mätmodell som studien kommer att använda sig av, 
slutligen behandlas mätning. 

Genom-
förandet

•I det här kapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt. 

Resultat och 
Analys

•I resultatet presenteras den teoretisk valda definitionen av yttre 
transporteffektivitet, som sedan konkretiseras till en operationell definition för 
FMLOG. Slutligen presenteras de nyckeltal som valts ut med hjälp av QFD. 

Diskussion

•I diskussionskapitlet förs reflektioner och åsikter kring resultatet och studiens 
syfte, dessutom diskuteras det tillvägagångssätt som valts.

Slutsats och 
rekommen-

dationer

•I slutsatsen sammanfattas resultatet. Dessutom presenterar författarna 
rekommendationer för FMLOG.
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2 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel ges en kort företagspresentation av Försvarsmakten och Försvarsmaktens 

logistik (FMLOG). Vidare beskrivs hur Försvarsmaktens landsvägstransport och 

förnödenhetstransport ser ut idag.  

2.1 Försvarsmakten  

Försvarsmakten är en myndighet (FM, 2015a) med 51 517 anställda (FM, 2015b) som lyder 

under riksdagen och regeringen (FM, 2015a). Den främsta uppgiften Försvarsmakten har är 

att värna om Sverige och svara för Sveriges militära försvar (FM, 2015c). Chefen för 

Försvarsmakten är överbefälhavaren Sverker Göranson (FM, 2015a). 

Försvarsmakten har genomgått en omformning från invasionsförsvar till insatsförsvar (Lind 

et al. 2010), insatsförsvar innebär att försvaret kan användas direkt när det behövs vid strid 

och andra krissituationer, både i Sverige och utomlands (FM, 2015c) 

2.2 Försvarsmaktens logistik - FMLOG 

FMLOG är Försvarsmaktens logistikförband som bland annat har i uppgift att förse 

Försvarsmakten med rätt material samt att se till att kommunikationen och transporten 

inom Försvarsmakten sker på rätt sätt (FM, 2015d).  

Förbandet grundades den 1 januari 2002 och har haft sitt huvudkvarter i Stockholm sedan 

2004 (FM, 2015e). Det började som flera separata enheter som sedan sattes ihop till FMLOG. 

Idag har FMLOG cirka 2000 anställda varav cirka 1800 av dessa är civila (FM, 2015e). Syftet 

med förbandet är att effektivisera Försvarsmaktens logistik genom att lägga ansvaret på en 

specifik del (FM, 2015d).  

FMLOG leds av befälhavaren Torgny Henryson och hans stab. Deras uppgift är att förse 

Försvarsmaktens internationella och nationella enheter med den logistik och det stödet som 

behövs för att de ska kunna genomföra sina uppgifter. (FM, 2015f) 

Ledordet inom FMLOG är leverans, ”rätt sak måste vara på rätt plats vid rätt tidpunkt för att 

förbanden ska kunna genomföra övningar eller strid”. För att kunna leverera lägger 

Försvarsmakten stor fokus på att upprätthålla en bra kommunikation med sina kunder. (FM, 

2015g) 

FMLOG har en del uppgifter som delas upp i olika verksamhetsområden (FM, 2015g): 

 Förråd  

 Transporter  

 Avveckling av materiel  

 Drivmedelshantering  

 Hantering av farligt avfall  

 Systemförvaltning  

 IT-drift  

 Arkiv  
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 Expedition  

FMLOG stödjer Försvarsmaktens verksamheter beträffande genomförande av transporter. 

Utöver det upphandlar och utser FMLOG med hjälp av ramavtal den verksamhet som skall 

avropa den civila transportsektorn. (Försvarsmakten, 2006) 

2.3 Transporter inom Försvarsmakten 

Försvarsmaktens transporter består av (Försvarsmakten, 2006): 

 Förbandstransporter (hela eller delar av förband) 

 Förnödenhetstransporter (ammunition, reservmaterial, drivmedel, livsmedel osv.). 

 Personaltransporter (transport av personal exklusive enskilda personers resor). 

 Sjuktransporter (transporter av sjuka och skadade, indelas i akut- taktiska sjuk- och 

repatrieringstransporter). 

 Transport av döda. 

För var och en av Försvarsmaktens transporter finns det särskilda riktlinjer som måste följas 

(Försvarsmakten, 2006). Studien kommer endast att behandla förnödenhetstransporter 

under fredstid. 

Syftet med Försvarsmaktens transportprocess är att transportverksamheten genomförs på 

ett kostnadseffektivt sätt med avtalad kvalitet. Transportprocessens syfte beskrivs av 

Försvarsmakten som att rätt gods och individ transporteras i rätt skick med rätt transportsätt 

till rätt plats i rätt tid med avsedd miljöpåverkan. Även till förutsägbar kostnad med rätt 

säkerhet enligt gällande lagar och regelverk. (Försvarsmakten, 2006) 

De olika transportsätten som Försvarsmakten använder sig av är (Försvarsmakten, 2006): 

 Landsvägstransport – vilket är Försvarsmaktens huvudtransportsätt, fördelen med 

landsvägstransporter är att de är mindre sårbara genom dess naturliga spridning av 

last och det rikt förgrenade vägnätet. 

 Järnvägstransport – bör utnyttjas vid längre transporter och vid förflyttning av tyngre 

material, svagheten är att skador på järnvägsnätet kan orsaka begränsningar av 

transportkapaciteten eller förhindra fortsatt järnvägstransport på drabbade 

bandelar. 

 Sjötransport – är lämplig vid transporter av förband samt vid tungt och skrymmande 

gods över långa avstånd. 

 Flygtransport – är lämplig för transporter av personal, rekognoserings- och förtrupp, 

delar av viktiga förband samt sjuktransporter över längre sträckor. Även fordon och 

skrymmande material kan förflyttas med flyg men endast med större 

transportflygplan. 
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Även här finns riktlinjer som måste följas för varje transportsätt (Försvarsmakten, 2006). 

Transportsätten kan även kombineras under en transport, så kallad multimodal transport 

(Försvarsmakten, 2006). Studien kommer endast att behandla landsvägstransporter. 

2.4 FMLOGs landsvägstransporter och 

förnödenhetstransporter 

Försvarsmakten har egna resurser men dessa används mestadels för specialtransporter. För 

övrigt köps transporttjänster in genom ett kontrolltorn som styrs av fjärdepartslogistik 

företaget Sonat AB. Via dem köper Försvarsmakten tjänster från en hel grupp leverantörer. 

Det går till på följande sätt: FMLOG får ett uppdrag av Försvarsmakten och avropar till Sonat 

AB som i sin tur avropar någon av de diverse leverantörer som de har ett skrivet avtal med 

till exempel DHL. Leverantören skickar sedan sin faktura till Sonat AB som i sin tur 

nettofakturerar FMLOG.  

Avtalet med Sonat AB bygger på små sändningsstorlekar och standardiserade 

transporttjänster i reguljär samlastningstrafik (exklusive de skyddade transporterna). 

I dagsläget får Försvarsmakten färdiga nyckeltal av Sonat gällande deras 

landsvägstransporter. Måtten är både kvantitativa och kvalitativa. 

Sonat mäter bland annat: 

 Leveransproblem (stängt vid 

leverans, felaktiga adresser osv.) 

 Reklamation 

 Mervärde/Kundvärde 

 Total fraktkostnad 

 Antal sändning per transportör 

(inrikes)  

 Dokument som saknas vid 

transporter av farligt gods 

 Driftstörning 

 Fakturakontroll 

 Miljö genom att mäta 

koldioxidutsläpp och övriga 

emissioner samt genom 

tonkilometer/sändningar redovisat 

månadsvis. 

 Leveransprecision 

 Antal dagar sändningar flyttats 

 Antal extra debiteringar som 

tillkommit från transportörerna 

pga. att exv. EDI saknats eller ej 

varit komplett mm. 

 Bokning parti 

 Utrikessändningar (exporter och importer) 

En uppföljning med Sonat sker en gång i månaden där Försvarsmakten får titta på 

nyckeltalen samt ha en genomgång kring föregående månads resultat. Två gånger per år 

hålls ett större affärsmöte med cheferna. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens forskningsdesign, forskningsstrategi, förklarings- och 

förståelseansats, urval och studiens trovärdighet. En kritisk granskning av studien kommer 

också att genomföras. 

3.1 Forskningsdesign 

I den här studien används fallstudie som forskningsdesign, då studien endast fokuserar på en 

organisation och ett specifikt fall. Detta görs för att på ett ingående sätt belysa det specifika 

fallet. 

En forskningsdesign beskriver upplägget av en studie och utgör en ram för generering och 

analys av empirisk data (Bryman och Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) beskriver fem olika 

typer av forskningsdesign: experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, 

fallstudiedesign och komparativ design.   

Experimentell design handlar om att utföra riktiga experiment. Det kan handla om 

experiment i grupper där medlemmarna utsätts för något som sedan jämförs med en 

kontrollgrupp som inte utsatts för samma sak. Designmetoden kan användas som 

bedömningsgrund vid kvantitativa undersökningar. (Bryman och Bell, 2013) 

I en tvärsnittsdesign samlas data in från mer än ett fall vid en särskild tidpunkt som sedan 

granskas med syftet att upptäcka eventuella samband. Datainsamlingen sker bland annat via 

enkäter, strukturerade intervjuer, strukturerade observationer samt analys av dagböcker och 

offentlig statistik med mera. (Bryman och Bell, 2013) 

Longitudinell design används oftast inom företagsekonomi för att upptäcka den data och de 

processer som lett till olika typer av förändringar (Bryman och Bell, 2013). 

En fallstudie är en mer ingående studie där fokus sätts på ett fall och forskaren utgår från en 

organisation, en plats, en speciell person eller en specifik händelse. Fallstudiedesign 

behandlar den komplexitet och specifika natur som det särskilda fallet uppvisar. Fallstudier 

inbegriper många gånger en tillämpning av både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

(Bryman och Bell, 2013).  

I en komparativ design utgår forskaren från två eller fler olika fall, syftet är att jämföra dessa 

för att öka förståelse kring studien (Bryman och Bell, 2013). 

3.2 Forskningsstrategi 

I den här studien används en blandning av kvalitativ- respektive kvantitativ 

forskningsstrategi vilket även beskrivs som metodtriangulering. Detta innebär att studien 

kommer att presentera data och resultat i både ord och siffror. Vilket innebär att forskarna 
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kommer att sträva efter att få en kontextuell förståelse av ämnet och det särskilda fallet 

samt generaliserar data till en relevant population. 

Det finns två generella inriktningar vid utförandet av företagsekonomisk forskning: 

kvantitativ forskning och kvalitativ forskning (Bryman och Bell, 2013).  

Kvantitativ forskning är oftast väldigt strukturerad och lägger stor vikt på att kvantifiera 

insamlad data, det vill säga att informationen uttrycks i siffror. Kvantitativa forskare vill även 

generalisera data till en relevant population. Inom den här typen av forskning har forskaren 

ett deduktivt synsätt på relationen mellan teorin och den praktiska forskningen. (Bryman och 

Bell, 2013) 

Till skillnad från den kvantitativa forskningen brukar kvalitativ forskning vara ostrukturerad 

och lägga stor vikt på ord i istället för siffror. Den kvalitativa forskaren strävar efter en 

kontextuell förståelse istället för generalisering. Insamlad data uttrycks i ord och forskaren 

använder sig av ett induktivt synsätt på sambandet mellan teori och forskning. (Bryman och 

Bell, 2013) 

3.3 Förklarings- och förståelseansats 

Studien kommer inledningsvis att ha en induktiv strategi i och med att studien försöker bilda 

en förståelse av bakomliggande mönster snarare än att försöka få data att passa idéer som 

funnits i förväg. Därefter kommer studien att speglas av en deduktiv strategi i och med att 

teorin (eller de empiriska generaliseringarna) som uppkommer av den induktiva processen 

prövas på FMLOGs verksamhet.   

Bryman och Bell (2013) beskriver två inriktningar rörande förhållandet mellan teori och 

forskning, dessa är induktion och deduktion. 

Induktion innebär att forskarna utgår från ett antal fall och de samband som observeras i 

samtliga av dessa fall generaliseras till en allmän sanning (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

Med andra ord innebär induktion att teorin är ett resultat av forskningen och att 

generaliserbara slutsatser dras på grundval av observationer (Bryman och Bell, 2013). 

Deduktion tar sin utgångspunkt från en generell regel och menar att regeln förklarar ett visst 

enskilt fall (Alvesson och Sköldberg, 2008). Med andra ord innebär deduktion att utifrån 

teori härleda hypoteser som skall genomgå en empirisk undersökning. Efter resultatet av 

den empiriska undersökningen skall hypoteserna bekräftas eller förkastas. Slutligen sker en 

omformulering av teorin, det vill säga forskaren redovisar för följderna av resultaten för den 

teori som låg bakom eller styrde hela undersökningen (Bryman och Bell, 2013). Det är teorin 

som styr forskningen vid deduktion eftersom teorin och de hypoteser som härletts från 

denna kommer först och styr datainsamlingsprocessen (Bryman och Bell, 2013). 

Sammanfattningsvis kan det sägas att deduktion handlar om teoriprövning medan induktion 

handlar om teorigenerering (Bryman och Bell, 2013).  
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Bryman och Bell (2013) menar att deduktiva och induktiva strategier ska uppfattas som 

tendenser och inte som uttryck för en klar åtskillnad som alltid gäller. Det är nämligen vanligt 

att den deduktiva processen rymmer ett drag av induktion samt tvärtom att induktiva 

processen har inslag av deduktion. 

3.4 Urval 

Studiens fyra respondenter hos Försvarsmakten har valts ut genom ett bekvämlighetsurval 

och snöbollsurval (Denscombe, 2009). Respondenterna kommer att delta i 

rankningsprocessen av kvalitetsdimensionerna samt i bedömningen av korrelationen mellan 

nyckeltalen och kvalitetsdimensionerna.  

Respondenterna utgörs av följande: Magnus Qvist (Överstelöjtnant), Stefan Leijonhufvud 

Nohrenius (Processledare transport), Håkan Lundgren (Sektionschef) och Peter Nilsson 

(Sakansvarig transportavtal-funktionsföreträdare).  

3.5 Trovärdighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan trovärdigheten i en studie beskrivas med följande kriterier: 

Tillförlitlighet som är densamma som intern validitet grundar sig på hur trovärdiga resultaten 

är. Tillförlitligheten i denna studie är god i det avseende att nyckeltalen som kommer att tas 

fram i studien mäter det de avser att mäta. Dock är tillförlitligheten inte lika god i det 

avseendet att studien troligtvis inte lyckas identifiera FMLOGs riktiga kundbehov då 

kvalitetsdimensionerna som tas fram är de mest förekommande dimensionerna och tagna 

från litteraturen. FMLOG kan även ha andra behov som inte upptäcks och som inte finns 

med i litteraturen. Ett större urval och andra val av forskningsmetoder för identifiering av 

behov kan ge ett mer tillförlitligt resultat. 

Överförbarhet som är samma sak som extern validitet beskriver i vilken omfattning 

resultatet kan tillämpas i andra situationer. Överförbarheten i denna studie anses vara låg då 

nyckeltalen och definitionen av yttre transporteffektivitet för FMLOGs verksamhet tas fram 

efter FMLOGs specifika behov. Andra organisationer kan ha andra behov och behöver därför 

andra nyckeltal och definitioner. Dock kan studiens tillvägagångsätt och mätmetoder 

överföras till andra situationer och organisationer. Även studiens teoretiska definition på 

yttre transporteffektivitet kommer kunna överföras till andra situationer och organisationer.   

Pålitlighet kan beskrivas som reliabilitet det vill säga om studien hade gett liknande resultat 

vid ett annat tillfälle. Pålitligheten i denna studie är låg då upprepningar av studien kan leda 

till andra utfall. Dels för att Försvarsmaktens och FMLOGs verksamhet ständigt förändras, 

vilket även påverkar deras behov. Dessutom är urvalet väldigt litet och ett bortfall av en 

respondent kan påverka studiens utfall.  
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Konfirmering eller bekräftelse kan jämföras med objektivitet det vill säga om forskarens egna 

åsikter och värderingar har påverkat resultatet på ett förvrängt sätt. Studiens författare har 

genomfört studien med god tro, utan att medvetet påverkat studien med egna värderingar.  

3.6 Metodkritik 

Enligt Merriam (1994) är nackdelen med fallstudier att det tar lång tid att sätta sig in i det 

särskilda fallet samt att det finns en risk att forskarna tappar kommunicerbarheten med 

läsarna på grund av fackterminologier som forskarna tar för givet att läsarna ska begripa. 

Bryman och Bell (2013) menar att nackdelarna med kvalitativforskning är att den är alldeles 

för subjektivt och därmed också svår att replikera. Av den anledningen har hänsyns tagits till 

kommunicerbarhet och objektivitet längs studiens gång.  
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4 Teori  

Följande kapitel redogör för vilka teorier som ligger till grund för studien. Kapitlet inleds med 

en beskrivning av vad en definition är, vidare presenteras begreppen transporteffektivitet och 

transportkvalitet. Därefter beskrivs QFD som är den mätmodell som studien kommer att 

använda sig av för att identifiera nyckeltal relaterade till yttre transporteffektivitet. 

Avslutningsvis beskrivs mätning och balansering av nyckeltal.  

4.1 Definition 

Enligt Watt och Van Den Berg (2002) består ett vetenskapligt koncept av tre delar: en etikett, 

en teoretisk definition och en operationell definition.  

4.1.1 Etikett 

För att en teori ska kunna kommuniceras till alla intressenter på ett entydigt sätt underlättar 

det att använda en etikett. Exempelvis är det bekvämare och effektivare att hänvisa till 

människors "inkomst" än att hänvisa till "hur mycket pengar människor får i utbyte för att ha 

gjort sitt arbete eller sina kunskaper tillgänglig för en annan". För en del abstrakta begrepp 

är det oftast inte tillräckligt med en etikett för att kommunicera den fulla innebörden av 

begreppet utan det behövs ytterligare förklaring. (Watt och Van Den Berg, 2002) 

4.1.2 Teoretisk definition 

Den teoretiska definitionen tydliggör etikettens betydelse, vilket anses vara nödvändigt för 

att det ska betraktas vara vetenskapligt, andra måste förstå teorin och kunna kritisera och 

reproducera studiens observationer (Watt och Van Den Berg, 2002). Om inte etiketten är 

tydlig beskriven, lämnas utrymme för missförstånd (Watt och Van Den Berg, 2002). Den 

teoretiska definitionen blir den akademiska eller universella förklaringen för en etikett, detta 

tydliggör innebörden för samtliga (Adanza, 1995; Sevilla et al. 1992). 

4.1.3 Operationell definition 

Den operationella definitionen konkretiserar den teoretiska definitionen för att göra den 

mätbar, detta sker genom att ange det sätt definitionen mäts på i undersökningen (Sevilla et 

al. 1992). Den operationella definitionen måste vara nära förknippad med den teoretiska 

definitionen (Watt och Van Den Berg, 2002). 

4.2 Litteraturgenomgång 

4.2.1 Effektivitet 

Lumsden (2012) definierar effektivitet som graden av måluppfyllelse, vilket kan ses som den 

nytta en utförd prestation åstadkommer. Detta synsätt skiljer sig inte mycket från Jacobsen 

och Thorsvik (2008) som definierar effektivitet som graden av måluppfyllelse i förhållande till 

resursanvändning. Skillnaden ligger i att Jacobsen och Thorsviks (2008) definition tar hänsyns 
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till hur resurserna använts för att nå ett mål. Att definiera effektivitet utifrån måluppfyllelse 

innebär att ett företag med låga mål kan få en hög effektivitet medan ett annat företag med 

höga mål kan få en låg effektivitet (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 

Det gemensamma för de flesta definitioner av effektivitet som undersökts i studien är att de 

gör skillnad på inre effektivitet (eng. efficiency) och yttre effektivitet (eng. effectiveness). 

Dock kan innebörden av dessa två begrepp skilja sig mellan olika författare. 

Aronsson, Andersson och Storhagen (1988), Mattsson (2012), Storhagen (2011), Lumsden 

(2012) och Olhager (2013) har ett likartat sätt att definierar inre och yttre effektivitet. De 

menar att inre effektivitet handlar om hur väl den interna processen i ett företag fungerar. 

En bra inre effektivitet kan exempelvis uppnås genom en välfungerande materialhantering 

och administration samt ett högt resursutnyttjande, korta genomloppstider, låga 

transportkostnader och låg kapitalbindning. Det handlar således om att eliminera olika 

former av slöseri för att bidra till ökade kostnadsfördelar. Yttre effektivitet beskrivs som 

företagets förmåga att anpassa sig till sin omvärld och dess förmåga att ta tillvara på 

marknadens möjligheter. Det handlar även om marknadens bedömning av företagets 

prestationsförmåga, det vill säga om företaget kan leverera i förhållande till vad kunder 

förväntar sig. En bra yttre effektivitet skall bidra till kundernas kostnads- och 

konkurrenseffektivitet, vilket kan uppnås genom en väl utformad leveransservice (där 

variabler som exempelvis ledtid, flexibilitet, leveranstid och information ingår). De ovan 

nämnda författarna understryker att den totala effektiviteten är beroende av både den inre 

och yttre effektiviteten, det vill säga att total effektivitet är produkten av inre effektivitet och 

yttre effektivitet.  

Mentzer och Konrad (1991), Bowersox et al. (2013) och Arvidsson (2013) beskrivning av inre 

och yttre effektivitet skiljer sig lite från de tidigare nämnda författarna. Sammanfattningsvis 

beskrivs yttre effektivitet av de ovan nämnda författarna som förmågan att utföra sitt 

uppdrag och uppnå målen (måluppfyllelse) medan inre effektivitet beskrivs som ett mått på 

hur mycket resurser det gått åt och hur väl de utnyttjas för att nå en hög yttre effektivitet 

(måluppfyllelse). Det vill säga att utförandet skall göras på det mest ekonomiska sättet, 

förhållandet mellan inflöde och utflöde ska med andra ord vara högt. Arvidsson (2013) 

betonar att inre effektivitet inte ska beskrivas som ett mål i sig. Eftersom man kan vara inre 

effektiv i att arbeta för ett dåligt resultat lika mycket som i arbetet för ett bra.  

I samband med begreppet effektivitet talas det oftast också om produktivitet. Arvidsson 

(2013) redovisar hur begreppen produktivitet och effektivitet både varit synonyma och 

frånskilda i tidigare studier samt att de definierats olika av olika författare. Produktivitet kan 

enligt flertalet författare beskrivas som förhållandet mellan utflöde och inflöde (Olhager, 

2013; Lumsden, 2012; Bowersox et al. 2013; Caplice och Sheffi, 1994; Kalantari, 2012). 

Utflöde kan exempelvis vara gods, utfört arbete och/eller producerade tjänster medan 

inflöde kan vara material och resurser som använts för att åstadkomma utflödet (Bowersox 
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et al. 2013). Med ett givet utflöde skall inflödet vara så litet som möjligt medan om inflödet 

är givet skall utflödet vara så stor som möjligt (Olhager, 2013).  

Hur produktivitet förhåller sig till effektivitet skiljer sig mellan olika författare. Olhager 

(2013) menar exempelvis att inre effektivitet är relaterad till inflödesidan (genom att rätt 

uppsättning insatsresurser används) medan yttre effektivitet kan sägas vara relaterad till 

utflödesidan (genom att rätt mix av produkter relativt marknadens behov och 

betalningsförmåga framställs).  

Caplice och Sheffi (1994) skriver att begreppen produktivitet, nyttjandegrad och yttre 

effektivitet tillsammans fångar begreppet prestation (se figur 4:1). Vidare skriver de att 

produktivitet innefattar begreppet inre effektivitet medan Kalantari (2012) menar att 

produktivitet och nyttjandegrad tillsammans utgör begreppet inre effektivitet.  

 

Figur 4:1 De tre prestationsdimensionerna enligt Caplice och Sheffi (1994) 

Markovits, Bokor och Forika (2010) menar att produktivitet, kostnadseffektivitet samt inre- 

och yttre effektivitet är komponenter av begreppet prestation. Inre effektivitet beskrivs som 

förhållandet mellan de produkter, tjänster och andra resultat som producerats under en viss 

aktivitet och de resurser som används för dess framställning. Yttre effektivitet handlar om 

hur organisationer kan uppnå sina fördefinierade mål. Det har ingenting att göra med 

inflödet, det visar bara hur utflödet (resultatet), motsvarar de förutbestämda målen. 

Kostnadseffektivitet är när ett logistikföretag utnyttjar sina resurser ekonomiskt vid 

produktion av sina tjänster. Produktivitet understryker hur mycket inflöde som behövs för 

att tillverka en enhet av utflödet. 
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Figur 4:2 Illustration av skillnaden mellan de olika dimensionerna av begreppet prestation enligt Markovits, Bokor och Forika 
(2010) 

Jacobsen och Thorsvik (2008) förklarar skillnaden och sambandet mellan produktivitet och 

effektivitet genom att dels illustrera det schematiskt i figur 4:3 samt genom att belysa att en 

organisation inte behöver vara effektiv (hög grad av måluppfyllelse) bara för att den är 

produktiv. Detta förtydligar de genom att skriva att ett sjukhus kan ha väldigt låga kostnader 

per patientdygn (hög produktivitet) genom att sjukhuset skriver ut patienterna tidigare än 

förväntat, men om patienten inte hunnit bli frisk än vilket är målet är sjukhuset inte effektiv. 

 

Figur 4:3 Produktivitet och effektivitet enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) 
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Jacobsen och Thorsvik (2008) synsätt på förhållandet mellan produktivitet och effektivitet 

skiljer sig inte från Produktivitetsdelegationens (refererad i Lumsden, 2012). Båda två 

illustrerar produktivitet som förhållandet mellan prestation och resursanvändning samt 

effektivitet som förhållandet mellan måluppfyllelse och resursanvändning. 

 

Figur 4:4 Produktivitet och effektivitet enligt Produktivitetsdelegationen (refererad i Lumsden, 2012) 

4.2.2 Transporteffektivitet 

Arvidsson (2013) menar att inre transporteffektivitet är ett otydligt begrepp, då begreppet 

har flera innebörder, beroende på vem i logistiksystemet du frågar. Exempelvis kan inre 

transporteffektivitet för en transportoperatör innebära användandet av eco-driving medan 

det för andra intressenter, som till exempel forskare, beslutfattare och transportköpare kan 

innefatta en lång rad av mått. Även Ohnell (2009) skriver att transporteffektivitet är ett 

otydligt begrepp eftersom att aktörerna i transportsystemet lägger betoning på olika 

aspekter utifrån sin egen synvinkel. Exempelvis bidrar fordonstillverkare till 

fordonseffektivitet, transportörer och transportförmedlare till transporteffektivitet och 

transportköpare till logistikeffektivitet. Tillsammans bidrar aktörernas syn på effektiviteten 

till en systemeffektivitet, vilket är det samhället strävar efter, det vill säga ett effektivt 

transportsystem ur ett helhetsperspektiv (se figur 4:5). 
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Figur 4:5 Olika aktörers syn på effektivitet i transportsystemet enligt Ohnell (2009) 

Likt Arvidsson (2013) och Ohnell (2009) menar Markovits (2010) att inre transporteffektivitet 

kan utvärderas ur flera aspekter men att effektivitet alltid kommer att ha en liknande 

innebörd. Däremot kan tyngdpunkten flyttas i samband med att perspektivet ändras, från 

exempelvis den strikt ekonomiska aspekten till den sociala och miljömässiga aspekten. 

Markovits, Bokor och Forika (2010) definierar transporters inre effektivitet som förhållandet 

mellan tjänster och andra prestationer som producerats av logistikföretaget och de resurser 

som använts för att åstadkomma prestationerna. Vidare menar Markovits, Bokor och Forika 

(2010) att en transportorganisation kan anses vara yttre effektiva om de kan nå sina 

fördefinierade mål. 

Markovits (2010) skriver att ett logistikföretag endast är inre effektiv om utflödet endast kan 

öka om inflödet också gör det, något som Olhager (2013) kallar för effektiv front. Det vill 

säga att förhållandet mellan inflöde och utflöde är optimerat med hänsyn till den aktuella 

teknologin. 

Arvidsson (2013, s.48) har efter att genomfört en litteraturgenomgång om ämnet kommit 

fram till att transporters inre effektivitet kan beskrivas på följande sätt ”A set of utilisation 

measures of time, space, vehicle, fuel and driver in the movement of goods”.  Det vill säga 

hur väl tid, utrymme, fordon, bränsle och föraren utnyttjas vid leverans av varor. Exempelvis 

kan tiden stå för tidsutnyttjandet av fordonet och av avvikelser från tidsplanen medan 

utrymme kan stå för fordonets fyllnadsgrad samtidigt som bränsle kan stå för fordonets 

bränsleeffektivitet. 
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Enligt Vinnova (2013) innebär transporteffektivitet ett effektivt och hållbart utnyttjande av 

fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter. Vidare skriver Vinnova (2013) att 

en transport är effektiv om den uppfyller kriterierna för att skapa tids- och platsnytta för den 

transportköpande parten oavsett om det är gods- eller persontransport. Vinnova (2013) 

menar att de flesta transporterna kan effektiviseras i något avseende eftersom att 

effektivitetsmåttet har flera olika dimensioner. I vissa fall samverkar dimensionerna medan 

de i andra fall står i motsatt förhållande.  

4.2.3 Kvalitet  

Kvalitet som begrepp användes redan under antiken och härstammar från latinets 

”qualitas”, som betyder ”beskaffenhet” eller ”egenskaper” (Bergman och Klefsjö, 2001). 

Bergman och Klefsjö (2001, s.24) definierar kvalitet på följande sätt: ”Kvalitet på en produkt 

är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. 

Med produkt menas en vara eller tjänst eller en kombination av dessa. Att överträffa en 

kunds behov och förväntningar innebär att kunden blir överraskad, förtjust och hänförd. På 

så sätt blir kunden trogen och delar med sig av sin positiva erfarenhet för andra. Det bör 

även observeras att det är skillnad på behov och förväntningar. Det finns behov som kunden 

inte förväntar sig att få uppfyllda eftersom kunden inte alltid är medveten om sina behov. På 

samma sätt har kunderna ibland förväntningar på egenskaper som de egentligen inte 

behöver. (Bergman och Klefsjö, 2001) 

4.2.4 Transportkvalitet 

Transportkvalitet är ett komplext begrepp (Arnäs, 2010; SIKA, 2000) vars innebörd kan 

variera inom olika branscher och även mellan en transportköpares och transportörs 

perspektiv (Vierth et al. 2012). 

Mattsson (2004), Islam och Zunder (2014) och SIKA (2000) definierar transportkvalitet som 

den grad innehållet och egenskaperna i en transporttjänst uppfyller kundens förväntningar 

och de angivna service kriterierna. Arnäs (2010) menar att transportkvalitet handlar om att 

på något sätt bedöma vad som utmärker en god transport, exempelvis att transporten inte 

ska vara försenad, att godset inte tagit skada, att transporten skall ha en låg kostnad- och 

klimatpåverkan med mera. Lumsden (2012) menar att ett transportuppdrag består av en 

fysisk del (förflyttning och hantering av gods) och en immateriell del (information, kvalitet 

och säkerhet). Han menar därför att transportkvalitet också kan delas upp på samma sätt i 

två delar: kärnkvalitet för den fysiska förflyttningen och skalkvalitet för kringtjänsterna. 

Exempel på kärnkvalitet är transporttid och frekvens medan exempel på skalkvalitet är 

flexibilitet och tillgänglighet.  
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De flesta definitioner som undersökts i studien har en sak gemensamt och det är att de 

definierar transportkvalitet utifrån ett antal kvalitetsdimensioner. Nedan har de mest 

förekommande kvalitetsdimensionerna från litteraturen som undersökts sammanställts. I 

litteraturen förekommer ibland olika namn för samma kvalitetdimension, därför har 

lämpligaste begreppen valts ut: 

- Pris – avser kostnaden för att transportera godset 

- Frekvens – antalet avgångar per tidsenhet 

- Transporttid – den tid som går åt för att transportera godset från avsändare till 

mottagare 

- Godssäkerhet – risken att drabbas av brott och stölder 

- Godskomfort – risken att skador på gods inträffar 

- Flexibilitet – förmågan att anpassa sig till förändringar samt till de förutsättningar 

som krävs. Till exempel förändringar i godsflödets storlek, övergång till nya 

lastbärare och emballage, eller antalet oplanerade transporter som genomförs 

utan överdriven försening. Även förmågan att tillhandahålla den utrustning och 

tjänster som förflyttningen av en viss vara kräver. 

- Tillgänglighet – Att finnas till hands vid behov samt företagets marknadstäckning 

- Tillförlitlighet – Den precision med vilken utlovat och planerat tidsschema hålls 

samt att transporten sker enligt de förutsättningar som har varit givna från 

början. 

- Hållbarhet – Miljö och socialt ansvarstagande 

- Information – Mottagarens och avsändarens tillgång till snabb information 

angående exempelvis förseningar och avvikelser. 

I tabell 4:1 har en sammanställning av de flest förekommande kvalitetsdimensionerna 

utförts tillsammans med litteraturen som undersökts.   
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Tabell 4:1 Sammanställning av de flest förekommande kvalitetsdimensionerna i den litteratur studien undersökt 

      Kvalitet     

Källa Priset Frekvens Transporttid Godssäkerhet Godskomfort Flexibilitet Tillgänglighet Tillförlitlighet Hållbarhet Information 

Mattsson (2004) X X X X  X X    

Arnäs (2010) X   X    X X  

Jensen (1987)  X X X X X  X  X 

Lumsden (2012)  X X X  X X    

Prop. 2005/06:160      X  X  X 

Vierth et al. (2012)  X X  X X  X   

Bärthel & Woxenius 
(2000) 

 X X X X X X X X X 

Coyle, Bardi & Langley 
(2003) 

X  X  X X X X   

Islam & Zunder (2014) X  X     X X  

Zamparini, Layaa & 
Dullaert (2011) 

 X X X X X  X   

SIKA (2000) X X X X  X X X X  

Ludvigsen (1999) X X X  X  X X  X 

Widlert & Lindstedt 
(1992) 

X X X  X   X   

Karlsson (2010) X X X  X   X X  

Totalt 8 10 12 7 8 9 6 12 5 4 
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En liknande studie har tidigare gjorts av Vierth et al. (2012), där en sammanställning över de 

kvalitetsdimensioner som har behandlats i respektive studie redovisats (se tabell 4:2). 

Tabell 4:2 Översikt av kriterier som behandlats i litteraturen enligt Vierth et al. (2012) 

 

Enligt Arnäs (2010) hänger kvalitetsdimensionerna ihop och skall därför inte studeras 

separat. Arnäs (2010) använder en fruktsallad som liknelse för vad transportkvalitet är och 

menar att om exempelvis kiwin inte är bra så är det inte bara kiwin som är dålig utan det är 

hela salladen. Med andra ord om exempelvis godskomforten är dålig under en transport så 

är hela transportkvaliteten dålig och inte endast godskomforten, av den anledningen 

förespråkar Arnäs (2010) ett systemperspektiv för transportkvalitet. Enligt Lumsden (2012) 

är det kunderna som skall bestämma vilka kvalitetsdimensioner som skall prioriteras och 

användas. Det innebär att transportföretagen måste ta reda på kundernas uppfattning, 

vilket kan göras genom regelbundna kartläggningar eller genom förhandlingar med enskilda 

större kunder. Efter att kundernas krav har identifierats är nästa fas att omvandla dessa krav 

till mätbara termer, vilket kan göras genom Quality Function Deployment (QFD) (Lumsden, 

2012). 

4.2.5 Kvalitetsdimensioner 

I avsnitt 4.2.4 sammanställdes de tio mest förekommande kvalitetsdimensionerna från den 

litteratur som studien undersökt. Enligt Lumsden (2012) är det kunderna (i detta fall FMLOG) 

som skall bestämma vilka av dessa kvalitetsdimensioner som skall prioriteras och användas. 

Det innebär att studien måste ta reda på FMLOGs uppfattning, vilket gjordes genom att 

FMLOG tilläts rangordna dessa kvalitetsdimensioner. Resultatet redovisas i avsnitt 5.2. 

Resultatet visade att de fyra nedanstående kvalitetsdimensionerna ansågs av FMLOG vara 

viktigast och kommer därav att beskrivas djupare nedan, dessutom kommer nyckeltal 

kopplade till kvalitetsdimensionerna att presenteras. 
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1. Godssäkerhet  

2. Tillförlitlighet 

3. Information  

4. Godskomfort  

 

 Godssäkerhet 

Med godssäkerhet menas att transporten inte skall utsättas för brott och stölder. Det kan 

handla om brott, skadegörelser, kapningar och stölder som utförs på fordon, terminaler eller 

på rastplatser. Idag anses godssäkerheten i transporter vara ett baskrav och att en nollvision 

bör eftersträvas (Bärthel och Woxenius, 2000). Enligt Bärthel och Woxenius (2000) skriver 

Wänström et al. att det idag är ovanligt med incidenter i Sverige medan Arnäs (2010) menar 

att det är ett växande problem i och med att riskerna som är förknippade med den här typen 

av brott är låga jämfört med exempelvis narkotikabrott och annat där straffsatserna och 

risken att åka fast är mycket högre. Under själva transporten anses säkerheten vara god 

medan i exempelvis terminaler påpekas brister i synnerhet i vissa regioner av Europa 

(Bärthel och Woxenius, 2000). Vidare skriver Bärthel och Woxenius (2000) att föraren vid 

lastbilstransporter har god översikt över godset samt att det oftast är samma förare som har 

hand om transporterna från avsändare till mottagare vilket medför att föraren känner ett 

större ansvar för godset. Jensen (1987) skriver att en bristande godssäkerhet leder till ökade 

kostnader i form av skadeförsäkringskostnader, ökade bristkostnader hos mottagarna och 

för stöldförebyggande emballering. För Försvarsmakten finns det fler och större anledningar 

till att ha en hög godssäkerhet.  

Ett vanligt nyckeltal som används för brott är ”antalet anmälda brott”, nyckeltalet syftar på 

alla händelser som anmälts som brott och blivit registrerade av polis, tull eller åklagare 

(Sporre och Standar, 2006). Med brott menas brott mot brottsbalken och författningar där 

fängelse ingår i straffskalan (Sporre och Standar, 2006). Det är vanligt att nyckeltalet används 

vid presentation av brott och stöld av och från lastbilar (se exv. Polismyndigheten/Region 

Väst, 2015). 

Tabell 4:3 Nyckeltal för godssäkerhet 

Nyckeltal: Källa: 

Antal anmälda brott (Sporre och Standar, 2006) 

 

 Tillförlitlighet 

Studien definierar tillförlitlighet som den precision med vilken utlovat och planerat 

tidsschema hålls samt att transporten sker enligt de förutsättningar som har varit givna från 

början. Vikten av tidsprecision för transporter har ökat i samband med den nya synen på 

små och frekventa sändningar samt minskningen av lager och säkerhetslager (Bärthel och 

Woxenius, 2000). Tidsprecisionen har också blivit viktigare med den ökade tillämpningen av 

”Just-in-Time” (Storhagen, 2011). Storhagen (2011) skriver att tillförlitligheten har blivit 
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viktigare på bekostnad av transporttiden och menar att det inte har någon betydelse om 

godset levereras snabbt eller inte, det som är avgörande är att godset kommer fram när det 

ska komma fram.  

De nyckeltal som tagits fram från den undersökta litteraturen för tillförlitlighet är följande: 

Tabell 4:4 Nyckeltal för tillförlitlighet  

Nyckeltal Källa 

 
𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒔𝒆𝒓 𝒊 𝒕𝒊𝒅

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕 𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒔𝒆𝒓
∗ 𝟏𝟎𝟎                                                     

  

(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013; 

Mattsson 2012) 

  
𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒗𝒆𝒓𝒌𝒍𝒊𝒈𝒂 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒔𝒆𝒓

𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒍𝒐𝒗𝒂𝒅𝒆 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒔𝒆𝒓
                     

(Mattsson, 2012) 

 

Enligt Forslund och Jonsson (2007) måste fyra aspekter fastställas för att mäta 

leveransprecision. Den första är mätobjektet som exempelvis kan vara order, orderrad, 

enskilda objekt eller värde. Den andra aspekten gäller leveransprecisionens tidsenhet, det 

handlar om att godset skall levereras i rätt vecka, dag, timme, minut eller tidsfönster. Den 

tredje aspekten är mätpunkten, det vill säga när ordern anses vara levererad. Mätpunkten 

kan exempelvis vara när godset är tillgänglig för leverans, levererad från leverantör, 

tillgänglig hos kunden, efter kundens godsmottagning eller längre in i kundens 

affärsprocesser. Den fjärde och sista aspekten är jämförelsetiden vilket handlar om att 

avgöra om en leverans är i rätt tid eller inte. Jämförelsetiden kan exempelvis vara önskad 

tidpunkt, överenskommen tidpunkt eller bekräftad tidpunkt.   

Enligt en studie ser fördelningen ut på följande sätt i svensk industri (Mattsson, 2010; 

Forslund, 2015): 

Tabell 4:5 Tabellen visar fördelningen av de fyra aspekterna i svensk industri 

     

Mätobjekt Orderrad 55 % Artikel 32 % Order 13 %  

Tidsprecision Dag 59 % Fönster i dagar 26 % Vecka 14 %  

Mätpunkt Tillgänglig hos 

kund 68 % 

Efter godsmottagning 

och kontroll 21 % 

Tillgänglig 

för leverans 

5 % 

Tillgänglig på 

arbetsplats 4 

% 

Jämförelse Bekräftat 72 % Önskat 28 %   

Ovanstående tabell kan kombineras till 72 olika mått, med andra ord finns det 72 olika sätt 

att mäta leveransprecision i detta fall.  

Mattsson (2010) skriver att om endast en del av orderradskvantiteten är redo att levereras 

vid önskad tidpunkt och kunden accepterar att få en delleverans, så kan kunden välja mellan 

två alternativ. Att antingen betrakta en sådan orderrad som levererad enligt önskad 
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tidpunkt, eller att den inte skall betraktas som att ha uppfyllt villkoren för leverans enligt 

önskad tidpunkt. Oavsett valt alternativ skall leveransen av den restnoterade orderraden 

inte ingå i beräkningarna, utan ett nytt leveransdatum bestäms för de restnoterade 

kvantiteterna. 

 Information  

Med information menas mottagarens och avsändarens tillgång till snabb information 

angående exempelvis förseningar och avvikelser. Informationskvalitet kan enligt Mattsson 

(2012) bedömas med hänsyn till tre olika dimensioner, om informationen är korrekt, 

tidsaktuell och komplett.  

Med korrekt information menas att informationen måste vara valid, det vill säga att 

informationen avser det den är tilltänkt att avse. Exempelvis att ett gods är levererat kan 

innebära olika saker, är det levererat när leverantören levererat ut godset från sitt lager eller 

är det när kunden får godset tillgängligt vid sin egen godsmottagning? Med korrekt 

information menas även att informationen måste vara noggrann, det vill säga att 

informationen skall ha en hög reliabilitet eller tillförlitlighet. Det spelar ingen roll om alla 

aktörer delar samma uppfattning gällande leveranstidpunkt om inte leveranstidpunkten 

hålls. Otillförlitlig information leder till högre kostnader eftersom buffertar av olika slag 

måste användas. (Mattsson, 2012) 

Med tidsaktuell information menas att informationen skall representera tillstånden vid den 

tidpunkt då den skall användas för analys eller beslutfattande. Om informationen inte gör 

det finns risken att ändringar kan ha skett under mellantiden samt att informationen kan ha 

blivit irrelevant och sakna betydelse. Exempelvis tappar informationen snabbt sitt värde om 

det tar för lång tid för en avvikelserapportering att komma in, exempelvis för nära den 

tilltänkta leveranstidpunkten. (Mattsson, 2012)  

Med komplett information avses om informationen är tillräcklig komplett för att ge ett 

fullständigt analys- och beslutsunderlag. Exempelvis är informationen inte komplett om 

endast information om vilka kvantiteter som behövs rapporteras men inte när de behövs. 

Hur komplett informationen är beror dels på hur mycket relevant information som finns 

tillgängligt samt attityden och viljan mellan aktörer att dela med sig av information. 

(Mattsson, 2012)  

De nyckeltal för information som framkommit ur den undersökta litteraturen är följande: 
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Tabell 4:6 Nyckeltal för information. 

Nyckeltal Källa 

Tillgång till information (Bowersox et al. 2013; Coyle, Bardi och Langley, 

2003) 

Informationsnoggrannhet (Bowersox et al. 2013; Taylor 2008) 

Saknad eller felaktig information (Bowersox et al. 2013) 

Information snabbhet (Ludvigsen, 1999) 

Hur det tekniskt sätt går till att mäta dessa nyckeltal tas inte upp i studien då precis som 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) hävdar är information ett ”mjukt” begrepp som 

anses vara svårt att mäta. Bowersox et al. (2013) menar dock att förmågan att tillhandahålla 

information kan mätas genom att notera de tillfällen då information inte är tillgänglig när 

informationen efterfrågas. 

 Godskomfort 

Med godskomfort menas att skador på gods inte skall inträffa. Det kan exempelvis handla 

om skador orsakade av stötar, slag och fukt som inträffat under transport, omlastning eller 

hantering. Godskomfort anses idag likt godssäkerhet vara ett baskrav och att en nollvision 

bör eftersträvas. Kravet på bra godskomfort har ökat idag med tanke på den nya synen på 

minskade lagervolymer, där skador på gods kan leda till att leveranser blir försenade vilket 

kräver omplanering av verksamheten vilket kostar. En dålig godskomfort leder även till andra 

extra kostnader, exempelvis kostnader för skador på godset, försäkringskostnader och 

kostnader för att förbättra emballaget. Det som nämndes i godssäkerhet gäller även 

godskomfort gällande lastbilstransporter då det oftast är samma förare som har hand om 

transporterna från avsändare till mottagare vilket medför att föraren känner ett större 

ansvar för godset. (Bärthel och Woxenius, 2000)  

De nyckeltal för godskomfort som identifierats ur den undersökta litteraturen är följande: 
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Tabell 4:7 Nyckeltal för godskomfort. 

Nyckeltal Källa 

𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒔𝒔ä𝒌𝒆𝒓𝒉𝒆𝒕1 =
𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒌𝒖𝒏𝒅𝒐𝒓𝒅𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒂𝒏 𝒂𝒏𝒎ä𝒓𝒌𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒓å𝒏 𝒌𝒖𝒏𝒅

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕 𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒓𝒆𝒓𝒂𝒅𝒆 𝒌𝒖𝒏𝒅𝒐𝒓𝒅𝒆𝒓
 

 

(Mattsson, 2012) 

 

𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒔𝒔ä𝒌𝒆𝒓𝒉𝒆𝒕 (%) =
𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒌𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒕𝒂 𝒇𝒆𝒍𝒇𝒓𝒊𝒂 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒔𝒆𝒓

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕 𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒔𝒆𝒓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

(Oskarsson, Aronsson 

och Ekdahl, 2013) 

 

  𝑺𝒌𝒂𝒅𝒆𝒇𝒓𝒊𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒐𝒓 

(Coyle, Bardi och 

Langley, 2003; Taylor, 

2008) 

𝑺𝒌𝒂𝒅𝒆𝒇𝒓𝒆𝒌𝒗𝒆𝒏𝒔 =  
𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒂𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒉𝒆𝒕𝒆𝒓

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕 𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒓𝒆𝒓𝒂𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒉𝒆𝒕𝒆𝒓
                                

 

(Bowersox et al. 2013) 

                               

   𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒌𝒖𝒏𝒅𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒆𝒓 𝒂𝒗 𝒔𝒌𝒂𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒆𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒌𝒕𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒐𝒓 

 

 

(Bowersox et al. 2013) 

𝑭ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕 𝒐𝒄𝒉 𝒔𝒌𝒂𝒅𝒐𝒓 (%) =  
𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒕 𝒂𝒗 𝒈𝒐𝒅𝒔𝒆𝒕 𝒔𝒐𝒎 𝒔𝒌𝒂𝒅𝒂𝒕𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕 𝒗ä𝒓𝒅𝒆 𝒑å 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕 𝒈𝒐𝒅𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

(Zamparini, Layaa och 

Dullaert, 2011) 

                                                                                   

  𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍𝒆𝒕 𝒔𝒌𝒂𝒅𝒂𝒅 𝒈𝒐𝒅𝒔 

 

(Ludvigsen, 1999) 

 

4.3 Quality Function Deployment (QFD) 

Kundcentrerad planering, är det svenska ordet för Quality Function Deployment. Det är ett 

arbetssätt som utvecklades i Japan strax efter det andra världskriget för att systematiskt 

identifiera krav på den egna produktens och/eller tjänstens egenskaper genom att utgå från 

kundens behov och förväntningar. Kundönskemålet skulle sedan systematisk översättas till 

en kravspecifikation för produkten och/eller tjänsten. (Bergman och Klefsjö, 2001) 

Enligt Jagdev, Bradley och Molloy (1997) kan kundcentrerad planering även användas som 

en mätmodell för att: 

 identifiera nuvarande nyckeltal som är knutna till kundernas behov 

 identifiera nuvarande nyckeltal som inte är knutna till kundernas behov och därför är 

överflödiga 

 identifiera nya kundorienterade nyckeltal som erfordras 

 identifiera konflikter mellan olika nyckeltal 

 identifiera målvärden för kundorienterade nyckeltal 

 bedöma svårighetsgraden att nå målvärden för enskilda nyckeltal 

För att underlätta arbetet med kundcentrerad planering kan verktyget kvalitetshuset 

användas, se figur 4:6. 

                                                      
1 Måttet kan ändras till att avse orderrader istället för kundorder om det önskas (Mattsson, 2012). 
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Figur 4:6 Modifierad version av Jagdev, Bradley och Molloy (1997) QFD-hus 

På husets vänstra sida beskrivs kundens önskemål som kan tas fram genom bland annat 

marknadsundersökningar eller intervjuer (Govers, 1996). Här handlar det framförallt om att 

få kundkännedom för att på så sätt kunna uppskatta vad som är viktigt och vad som är 

mindre viktigt. Kundönskemål kan delas in i förväntade krav och underförstådda krav. När 

ett företag levererar det kunden förväntar sig elimineras kundmissnöje men om företaget 

dessutom levererar något kunden inte förväntat sig leder detta till kundnöjdhet (Govers, 

1996). 

Området som är markerat med ”viktning” anger hur kunderna värderar de olika önskemålen 

(Govers, 1996). Här kan önskemålen rankas från exempelvis 1 till 5. Där 1 symboliserar det 

kunden tycker är mindre viktigt medan 5 symboliserar det kunden värdesätter högt (Govers, 

1996). 

I husets övre del identifieras nyckeltal som används för kundorderprocessen och i matrisens 

mitt anges med olika symboler vilket samband som finns mellan nyckeltalen och kundens 

önskemål (Jagdev, Bradley och Molloy, 1997). Vanliga symboler och viktningsfaktorer som 

används är exempelvis punkt med viktningsfaktorn 9 vilket motsvarar ett starkt samband, 

cirkel med viktningsfaktorn 3 som motsvarar ett medium samband och triangel med 

viktningsfaktorn 1 vilket motsvarar ett svagt samband (Govers, 1996). Viktningen nio, tre och 

ett åstadkommer oftast en bra spridning mellan viktiga och mindre viktiga faktorer, även 

andra rimliga viktningssystem kan användas (Govers, 1996).  

Det triangulära taket högst upp på huset visar sambanden mellan de olika nyckeltalen 

(Jagdev, Bradley och Molloy, 1997). Till exempel om målet är att minimera leveranstiden och 

samtidigt minska kostnaderna för leveranserna uppstår en konflikt eftersom en reducering 

av den ena posten kan leda till en ökning av den andra.  
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Området som är markerat med ”förbättringsriktning” anger varje nyckeltals riktning för 

förbättring, om till exempel leveranstid mäts är målet förmodligen att minimera den, vilket 

betecknas med en nedåtriktad pil (Jagdev, Bradley och Molloy, 1997).  

Av strategisk betydelse görs en ”konkurrensjämförelse” där kunder rankar företaget mot 

företagets konkurrenter på var och en av de krav som identifierats (Jagdev, Bradley och 

Molloy, 1997). Exempelvis kan det göras med en ”Bra till Dålig” skala där det egna företaget 

visas som en rektangel i skalan medan två konkurrenter visas som en cirkel respektive 

triangel (Hines, Rich och Hittmeyer, 1998). Konkurrensjämförelsen hjälper företaget att 

förstå var sin kärnkompetens ligger och var det krävs förbättringar (Hines, Rich och 

Hittmeyer, 1998).  

”Målvärden” i nedre delen av huset handlar om att sätta upp klara strukturerade mål för 

varje nyckeltal, exempelvis kan målvärdet för nyckeltalet leveranstid vara en dag (Jagdev, 

Bradley och Molloy, 1997). Vid val av målvärden är det enligt Govers (1996) vanligt att 

företag kollar på den genomförda konkurrensjämförelsen för att se det egna företagets 

position i förhållande till deras konkurrenter. 

”Svårighetsgraden” är en bedömning som görs av organisationen på hur svårt det är att 

uppnå respektive målvärde (Jagdev, Bradley och Molloy, 1997). Bedömningen kan göras med 

en 10 till 1 skala alternativt någon annan rangordning där det lättaste nyckeltalsmålet ges 

högst poäng (Hines, Rich och Hittmeyer, 1998). Svårighetsgraden kan sedan användas för att 

bestämma vilka nyckeltalmål som är mer realistiska. 

 

Figur 4:7 Ett exempel på ett QFD-hus (eget bildexempel) 
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När kundönskemålen har viktats och bedömning av sambandet mellan kundönskemålen och 

nyckeltalen har gjorts, är nästa steg att beräkna den totala nyttan av nyckeltalen. Den totala 

nyttan av nyckeltalen redovisas i raden ”prioriteringspoäng”. Prioriteringspoäng beräknas 

genom att multiplicera viktningsfaktorn för kundönskemålen mot varje sambandssymbols 

motsvarande viktningsvärde (vilka var: starkt samband = 9, medium samband = 3, svagt 

samband =1). Därefter summeras kolumnen och presenteras i matrisen som 

prioriteringspoäng. För att illustrera med första kolumnen i figur 4:7 som ett exempel: 

Prioriteringspoäng = 5 (viktningsfaktor för Kundönskemål 1) * 9 (starkt samband) = 45 

poäng. (Hines, Rich och Hittmeyer, 1998) 

Därefter multipliceras prioriteringspoängen med svårighetsgraden, vilket resulterar i en 

”total prioriteringspoäng”. Total prioriteringspoäng talar om vilka nyckeltal som bör behållas 

alternativt implementeras. Enligt exemplet i figur 4:7 bör nyckeltal (1) och (3) väljas, i och 

med att dessa har högst poäng, 360 respektive 420 poäng. (Hines, Rich och Hittmeyer, 1998)  

Om det dock visar sig att det finns ett starkt negativt samband mellan nyckeltal (1) och (3) i 

det triangulära taket i QFD-huset, bör endast ett av nyckeltalen väljas. I detta fall fanns dock 

inget samband mellan nyckeltalen, vilket betyder att bägge nyckeltalen kan implementeras. 

Skulle det dock finnas ett negativt samband så bör en av dessa väljas, beslut om vilket 

nyckeltal som bör väljas kan baseras på vilket av måtten som är lättast att implementera 

(svårighetsgraden). (Hines, Rich och Hittmeyer, 1998) 

Hines, Rich och Hittmeyer (1998) menar att det även bör tas hänsyn till om kundönskemålen 

har ett negativt samband med varandra. Visar det sig att kundönskemålen skulle dra 

företaget åt två helt olika håll så bör ett av kundönskemålen antingen överges eller att 

företaget försöker övervinna konflikten mellan kundönskemålen. 

Även Govers (1996) menar att man inte skall stirra sig blint på prioriteringsvärdena utan 

värdena bör tolkas och jämföras med varandra. Govers (1996) menar att förhållandet mellan 

nyckeltalens värden bör ifrågasättas med hänsyn till ens egen bedömningsförmåga, 

exempelvis kan man fråga sig om nyckeltal (3) verkligen är sju gånger viktigare än nyckeltal 

(2). 

4.4 Mätning 

För att mäta ett visst begrepp krävs det en eller flera indikatorer för begreppet. En framväxt 

av det allmänna synsättet på mätning är att begreppet som är av intresse består av flera 

olika dimensioner. Ett högt värde på en viss dimension betyder inte nödvändigtvis ett högt 

värde på en annan dimension, vilket gör att utformning av en flerdimensionell profil för 

mätning av begreppet kan ske. (Bryman och Bell, 2013)  

Mått, mätning, mätmetoder och nyckeltal definieras på följande sätt av Aronsson, 

Andersson och Storhagen (1988, s.253): 

 Mått – ”ett i någon dimension angivet tillstånd för en viss företeelse” 
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 Mätning – ”allt inhämtande av information i syfte att precisera ett mått på 

någonting” 

 Mätmetoder – ”tekniker och metoder för att skapa och hantera olika mått” 

 Nyckeltal – ”Mått som i ett absolut tal eller relationstal utrycker ett resultat, en 

prestation eller annat intressant värde för att beskriva en viss aktivitet. Nyckeltal kan 

existera på olika hierarkiska nivåer, men företrädesvis som aggregerat mått av 

övergripande karaktär.” 

Power (2004) menar att en av de utmärkande egenskaperna hos mätning är att vi förväntar 

att mätningen inte skall vara beroende av vem som utför mätningen. Mått är i princip 

replikerbara och oberoende av när, var och av vem mätningen görs. Power (2004) menar att 

detta är grunden för deras opersonlighet och objektivitet. 

Bryman och Bell (2013) gör skillnad mellan mått och indikator. Med mått avses företeelser 

som är ganska lätta att kvantifiera, exempelvis inkomst. En indikator däremot används för 

att få fram information från begrepp som inte är lika lätta att utrycka i kvantiteter, som till 

exempelvis intelligens, därför används istället en eller flera indikatorer som om de vore mått 

på begreppet.   

Aronsson, Andersson och Storhagen (1988) gör också skillnad mellan kvantifierbara och icke-

kvantifierbara mått men namnger dessa som kvantitativa och kvalitativa mått. Kvantitativa 

mått är som tidigare nämnt numeriska, exempel tonkm och kronor. Medan nominalskalor 

används för att mäta kvalitativa variabler, exempelvis kan den kvalitativa variabeln kön 

mätas med hjälp av en skala med två värden: man och kvinna. Således beskriv värdena med 

ord. 

Enligt Aronsson, Andersson och Storhagen (1988) finns det två sätt att ta hänsyn till 

kvalitativa aspekter. Den första är att skapa kvantitativa metoder för att ta hänsyn till 

kvalitativa aspekter. Den andra är att utforma checklistor som behandlar vilka kvalitativa 

aspekter som är betydelsefulla och bör tas hänsyn till. 

Vad som anses vara ett bra mått har avhandlats av flera författare (Neely et al. 1997; Caplice 

och Sheffi, 1994; Mentzer och Konrad, 1991). Keebler et al. (1999) har i sin bok Keeping 

Score: Measuring the Business Value of Logistics in the Supply Chain utgått från Caplice och 

Sheffis (1994) och Mentzer och Konrads (1991) artiklar och menar att forskning och 

erfarenhet visar att bra mått delar tio grundläggande egenskaper.  

Keebler et al. (1999) menar att ett bra mått:  

- är kvantitativt, det vill säga uttrycks som ett objektivt värde och grundar sig inte på 

känslor eller subjektiv bedömning. 

- är lätt att förstå, det vill säga måttet måste kunna förmedla i korthet vad det mäter 

och hur den är härledd. 



32 
 

- stödjer ett korrekt beteende, med tanke på de avvägningar som finns inom logistik 

ska måttet vara balanserad för att motverka suboptimering. 

- är synlig, det vill säga alla inblandade vet hur prestationen mäts och har hela tiden 

tillgång till prestationsmåttet samt förstår effekterna av måttet. 

- är definierat och allmänt förstått, det vill säga måttet har definierats av och/eller 

godkänts av alla viktiga processdeltagare (internt och externt), exempelvis ska alla 

veta vad ”i tid” innebär. 

- omfattar både output och input, det vill säga att måttet integrerar faktorer från alla 

aspekter av den uppmätta processen, genom att till exempel mäta i den punkt där 

det fysiska flödet startar och där den slutar, en bra leveransprecision kräver 

exempelvis en bra orderhantering och produktionsplanering. 

- mäter endast det som är viktigt, om det inte spelar en viktig roll för att stödja 

företagets verksamhet och/eller affärsstrategier bör det inte mätas.  

- är multidimensionellt, vilket innebär att måttet är balanserat mellan 

resursutnyttjande, produktivitet och prestation samt visar avvägningen mellan dessa. 

- kan tas fram ekonomiskt, det vill säga att fördelarna med måtten uppväger 

kostnaderna för insamling och analys. 

- underlättar att skapa förtroende, för att få alla parter att tro på måttets riktighet, 

måste alla vara överens om och se hur informationen samlats in, detta stärker 

relationen med leverantörer eller kunder. 

4.4.1 En balanserad mätning 

Enligt Kaplan och Norton (1996) skall en balanserad mätning bestå av en blandning av 

släpande (eng. outcome alt. lagging) och ledande (eng. leading alt. drivers) nyckeltal. Med 

släpande nyckeltal menas enligt Eckerson (2009) nyckeltal som mäter resultatet av tidigare 

prestationer, det vill säga nyckeltal på något som redan ägt rum. Nyckeltalet talar om för oss 

hur utfallet blev, om vi uppnått målet. De är ofta av finansiell karaktär, men inte alltid. Som 

exempel på släpande nyckeltal kan intäkter, avkastning på eget kapital, kundnöjdhet och 

personalbehållning (eng. employee retention) anges. Ledande nyckeltal innebär enligt 

Eckerson (2009) nyckeltal som mäter pågående aktiviteter (antal säljmöten idag) eller ett 

framtida tillstånd (antal säljmöten som planerats för de kommande två veckorna). Eckerson 

(2009) menar att ledande nyckeltal är kraftfullare eftersom det ger individer och deras 

chefer mer tid att anpassa sig för att påverka och uppnå ett önskat resultat. 

Det har tidigare i studien nämnts att användning av för många nyckeltal inte är att föredra 

men sanningen är att det inte heller är bra att ha allt för få nyckeltal som endast fokuserar 

på enskilda prestationer. Genom att exempelvis prioritera mätning av resurseffektivitet i en 

fabrik, kan stora råvarulager och färdigvarulager uppstå, i och med att det viktiga ur ett 

resurseffektivitetsperspektiv är att maskinerna alltid arbetar oavsett efterfråga (Harrison och 

Van Hoek, 2002). Det må vara bra för produktiviteten men inte för kapitalbindningen och 

materialflödet (Harrison och Van Hoek, 2002). Med andra ord kan en förbättring på en del av 

verksamheten leda till negativa effekter på övriga delar (Lumsden, 2012). Inom logistiken 
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kallas detta för den logistiska målmixen, vilket handlar om att det finns en målkonflikt mellan 

leveransservice, logistikkostnader och kapitalbindning (se figur 4:9). För att exemplifiera: Om 

ett mål är att minska på transportkostnaden och lösningen är att minska på antalet 

sändningar och öka fyllnadsgraden, så kommer transportkostnaderna att minska. Däremot 

kan det påverka leveransservicen negativt i och med att färre sändningar kan anses vara 

mindre tillfredställande för kunden, och det kan även påverka kapitalbindningen negativt, i 

och med att företaget kan behöva lagra produkter i väntan på att tillräckligt stora kvantiteter 

kan sändas. För att undvika suboptimering bör därför ett flertal dimensioner mätas 

(Wallström, Vennström, Olofsson, 2011). En modell som överskådligt tar hänsyn till helheten 

är DuPont-modellen. Det är en mätmodell som härstammar från 1920-talet och används för 

att åskådliggöra hur olika delkomponenter påverkar lönsamheten (Olhager, 2013). Modellen 

används dessutom för att illustrerar de ekonomiska sambanden för att uppnå en hög 

lönsamhet (Lumsden, 2012).  

 

Figur 4:8 DuPont-modellen enligt Storhagen (2011) 

Den övre delen av DuPont-modellen har sitt ursprung i resultaträkningen medan den undre 

delen kommer från balansräkningen (Olhager, 2013). I figur 4:8 illustreras hur 

logistikkostnaderna och leveransservicen påverkar vinsten, samt hur vinsten och 

kapitalbindningen i sin tur är avgörande för företagets avkastning (Storhagen, 2011). 

Modellen är ett bra hjälpverktyg för att visa hur en åtgärd i flödet påverkar de övriga 

delkomponenterna och framför allt den totala lönsamheten (Aronsson, Andersson och 

Storhagen, 1988).  

Färgerna i figur 4:9 visar kopplingen mellan komponenterna i den logistiska målmixen och 

komponenterna i Du Pont-modellen: leveransservicen påverkar intäkterna, 

logistikkostnaderna (ex. resursutnyttjande) påverkar kostnaderna och kapitalbindningen (ex. 

materialomsättningen) påverkar det totala kapitalet.  



34 
 

 

Figur 4:9 Logistiska målmixen och DuPont-modellen 

Utifrån den logistiska målmixen och DuPont-modellen har den inre effektiviteten främst 

samband med kapitalbindningen och kostnader medan den yttre effektiviteten har samband 

med samtliga tre grundkomponenterna. Leveranstider, leveransförmåga och flexibilitet ges 

som exempel på variabler som kraftigt kan påverka den yttre effektiviteten. (Mattsson, 

2012) 

Exempel på motverkan och samverkan mellan några av variablerna som står under de tre 

komponenterna i den logistiska målmixen illustreras i tabell 4:8.  

Tabell 4:8 Modifiering av Mattssons (2012) exempel på motverkan och samverkan mellan effektivitetsvariabler 

 Låg 
kapitalbindning 

Kort 
transporttid 

Hög 
tillgänglighet 

Högt 
resursutnyttjande 

Hög 
flexibilitet 

Låg 
kapitalbindning 

 
X 

    

Kort transporttid  
Negativ 

 
X 

   

Hög tillgänglighet  
Negativ 

 
Positiv 

 
X 

  

Högt 
resursutnyttjande 

 
Negativ 

 
Negativ 

 
Negativ 

 
X 

 
 

Hög flexibilitet  
Negativ 

 
Positiv 

 
Positiv 

 
Negativ 

 
X 

 

Vid val och balanseringen av mått är det även viktigt att utgå från sin ambition därför att 

som Coyle, Bardi och Langley (2003, s.482) utrycker det ”what you measure is what you get”. 
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Är ambitionen kundorderstyrning så skall exempelvis transporttider och tillförlitlighet 

prioriteras före antal hanterade kollin per timme eller fyllnadsgrad, vilka är mer passande för 

lagerorderstyrning (Storhagen, 2011).    
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5 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. 

Studien har genomförts i följande tre faser: 

 

Figur 5:1 Studiens tre faser 

 Litteraturgenomgång 

Som framgick i syftet var det första målet med studien att ta fram en definition av begreppet 

yttre transporteffektivitet för FMLOG. Av den anledningen har en litteraturstudie 

genomförts för att ta reda på vad som redan är givet inom området. Den litteratur som 

använts i studien utgörs främst av vetenskaplig litteratur samt vetenskapliga artiklar och 

publikationer. Vetenskapliga artiklar och publikationer har tagits fram med hjälp av Kungliga 

Tekniska högskolans bibliotekssöktjänst Primo, Södertörns högskolebiblioteks sökverktyg 

SöderScholar samt Google Scholar. Studiens övergripande söksstrategi visas i form av 

synonymblock i tabell 5:1 och 5:2.  

Studien har även använt sig av andra forskares referenser och källförteckningar för att på så 

sätt ta reda på vilka verk som kunde vara centrala inom ämnet.  

Tabell 5:1 Studiens engelska sökstrategi 

Transport Efficiency 

Distribution Effectiveness 

Freight Quality 

 

 

 

Steg 1

•Litteraturgenomgång

Steg 2

•Quality Function 
Deployment

Steg 3

•Balansering av 
nyckeltal
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Tabell 5:2 Studiens svenska sökstrategi 

Transport Effektivitet 

Distribution Inre effektivitet 

 Yttre effektivitet 

 Kvalitet 

 

 Quality Function Deployment (QFD) 

Efter att definitionen av yttre transporteffektivitet fastslås, kommer definitionen att 

operationaliseras för FMLOGs verksamhet. Det går till på så sätt att FMLOG får rangordna de 

utifrån litteraturen viktigaste kvalitetsdimensioner inom begreppet transportkvalitet, på så 

sätt kommer de viktigaste kvalitetsdimensionerna för verksamheten att identifieras. De 

kvalitetsdimensionerna som rangordnas som viktigast för FMLOG får utgöra en del av deras 

definition på yttre transporteffektivitet. Detta för att kunden (FMLOG) är den som ska 

bestämma vilka kvalitetsdimensioner som ska prioriteras och användas enligt Lumsden 

(2012).   

Rangordningen utförs genom en parvis jämförelse (se bilaga 1). Rangordningen genomförs i 

samband med genomförandet av QFD-husets vänstra del, de utvalda kvalitetsdimensionerna 

motsvarar FMLOGs kundönskemål i QFD-modellen. Rangordningen mellan 

kvalitetsdimensionerna får även utgöra ”viktningen” mellan kvalitetsdimensionerna i QFD-

husets vänstra del. Där den viktigaste dimensionen får den högsta siffran och den minst 

viktiga dimensionen får den lägsta siffran ett.  

Efter att FMLOGs krav identifieras är nästa fas att omvandla dessa krav till mätbara termer. 

Det utförs genom att nyckeltal kopplade till de utvalda kvalitetsdimensionerna väljs ut för att 

möta dessa kundkrav.  

Eftersom ny teori inte får tillkomma i resultatdelen, har de utvalda kvalitetsdimensionerna 

och nyckeltalen förklarats mer ingående i teorikapitlet. 

Därefter kommer korrelationen mellan nyckeltalen och kundkraven att bedömas med olika 

symboler av respondenterna, vilket kommer att presenteras i resultatdelen. Vidare 

identifieras sambanden mellan de olika nyckeltalen, vilket genomförs tillsammans med en av 

respondenterna. Sedan anger författarna förbättringsriktning för varje nyckeltal. Slutligen 

prioriteras nyckeltalen i QFD-huset utifrån antalet prioriteringspoäng, där nyckeltalet med 

högst värde klassas som viktigast.  

 Balanserad mätning 
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Efter utformningen av nyckeltalen påbörjas beskrivningen av kundkravens effekt för 

verksamheten och en reflektion kommer att föras huruvida de är tillräckligt balanserade för 

att undvika suboptimeringar.  

  



40 
 

  



41 
 

6 Resultat och Analys 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. 

6.1 Vald definition av yttre transporteffektivitet  

Vid val av definition beträffande yttre transporteffektivitet har hänsyn tagits till de olika 

beskrivningarna och definitionerna av begreppen effektivitet, transporteffektivitet, kvalitet 

och transportkvalitet. Vidare har hänsyn tagits till att den valda definitionen ska vara 

användbar för att med hjälp av mätmetoder generera nyckeltal. Det bör även betonas att 

studien har ett kostnads- och lönsamhetsperspektiv när det kommer till effektivitet. 

Likt Storhagen (2011) fastslås det i studien att om ett företag inte kan leva upp till sina 

kunders krav och önskemål har de långsiktigt troligen mycket dåliga förutsättningar att 

finnas kvar på marknaden. Samtidigt får det inte kosta hur mycket som helst att 

tillfredsställa kundernas högt framförda krav. Med andra ord måste ett företag vara både 

effektiv på hur väl de sköter sig gentemot sina kunder och i de processer som leder fram till 

en kundleverans.  

Med bakgrund av det som just skrivits kommer studiens definition på effektivitet också att 

särskilja mellan inre och yttre transporteffektivitet. Av den anledningen har Aronsson, 

Andersson och Storhagen (1988), Mattsson (2012), Storhagen (2011), Lumsden (2012) och 

Olhager (2013) syn på inre och yttre effektivitet valts. De menar att inre effektivitet handlar 

om hur väl den interna processen i ett företag fungerar. För det mesta handlar det om att 

eliminera olika former av slöseri för att på så sätt bidra till ökade kostnadsfördelar. Yttre 

effektivitet beskrevs av de nämnda författarna som marknadens bedömning av företagets 

prestationsförmåga, det vill säga om företaget kan leverera i förhållande till vad kunder 

förväntar sig, som i sin tur bidrar till ökade konkurrensfördelar. Sammanfattningsvis kan det 

fastslås att inre effektivitet är att göra saker rätt medan yttre effektivitet är att göra rätt 

saker (Olhager, 2013). För att uppnå total effektivitet enligt ovan nämnda författare bör 

både inre och yttre effektivitet vara hög eftersom de definierar total effektivitet som 

produkten av inre effektivitet och yttre effektivitet.  

I studien anses begreppet transportkvalitet och yttre transporteffektivitet vara synonyma då 

båda innebär att bedöma vad som utmärker en god transport utifrån kundens behov och 

förväntningar. Bägge bidrar till ökade konkurrensfördelar för både kunden och det egna 

företaget. Yttre transporteffektivitet används vanligtvis inte i det svenska språket, utan ett 

lämpligare ordval vore transportkvalitet.   

Studien kommer att dela in transporteffektivitet i två definitioner: 

 Inre transporteffektivitet – avser hur väl den interna processen i ett företag fungerar 

(vilket bidrar till ökade kostnadsfördelar). 
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 Yttre transporteffektivitet (transportkvalitet) – avser marknadens2 bedömning av 

företagets prestationsförmåga (vilket bidrar till ökade konkurrensfördelar). 

Vid val av definition för transporteffektivitet har som tidigare nämnts hänsyn tagits till att 

den valda definitionen ska vara användbar för att med hjälp av mätmetoder generera 

nyckeltal. Studien har använt sig av QFD som mätmodell, vilken är baserad på kundönskemål 

snarare än egna mål. Av den anledningen passade den valda definition bättre än Mentzer 

och Konrad (1991), Bowersox et al. (2013) och Arvidsson (2013) definition, då den anses ha 

ett tydligt kundfokus. Definitionerna må låta anpassade för företagsvärlden men är högst 

relevanta för den militära världen, historiskt sätt har många krig förlorats genom en dålig 

yttre transporteffektivitet, vilket nämndes i inledningen. 

  

 

Figur 6:1 Illustration av transporteffektivitet. 

Vidare i studien kommer endast yttre transporteffektivitet (transportkvalitet) att behandlas i 

och med att det var syftet med studien. Dock är inre transporteffektivitet en lika viktig del 

för att uppnå total transporteffektivitet.  

6.2 Vald definition av yttre transporteffektivitet för FMLOG 

I tabellen nedan redovisas resultatet av FMLOGs rangordning av kvalitetsdimensionerna.   

                                                      
2 I detta fall är FMLOG marknaden/kunden. 
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Tabell 6:1 Resultatet av FMLOGs rangordning av kvalitetsdimensionerna. 

 

Utifrån de tio presenterade kvalitetsdimensionerna, valdes som tidigare nämnt (avsnitt 

4.2.5) de fyra viktigaste kvalitetsdimensionerna: 

1. Godssäkerhet  

2. Tillförlitlighet 

3. Information  

4. Godskomfort  

De tre första kvalitetsdimensionerna har ett högt medelvärde och det finns en tydlig 

konsensus i respondenternas svar. Den fjärde kvalitetsdimensionen har ett medelvärde över 

genomsnittet men dess standardavvikelse är väldigt hög (se fördelningen i bilaga 2), vilket 

inte gör den lika självklar att ta med då respondenterna prioriterat den olika. 

Kvalitetsdimensionen tillgänglighet har exempelvis en jämnare fördelning dock ett lägre 

medelvärde. Figur 6:2 visar sambandet mellan medelvärdet och standardavvikelsen för varje 

kvalitetsdimension. Ett högt medelvärde är att föredra då det innebär att respondenterna 

har valt samma kvalitetsdimension många gånger i jämförelse med resterande dimensioner i 

den parvisa jämförelsen. På samma sätt är en låg standardavvikelse att föredra då det 

innebär att respondenterna har gett liknande svar. 

Kvalitetsdimension Totalt antal ggr prioriterat % antal ggr prioriterat Ack. % antal ggr prioriterat Medelvärdet Standardavvikelsen

Godssäkerhet 33 18,3% 18,3% 8,25 0,96

Tillförlitlighet 26 14,4% 32,8% 6,5 1,29

Information 24 13,3% 46,1% 6 1,41

Godskomfort 19 10,6% 56,7% 4,75 3,77

Tillgänglighet 16 8,9% 65,6% 4 2,16

Transporttid 16 8,9% 74,4% 4 2,94

Pris 15 8,3% 82,8% 3,75 1,71

Flexibilitet 14 7,8% 90,6% 3,5 2,38

Hållbarhet 14 7,8% 98,3% 3,5 2,65

Frekvens 3 1,7% 100,0% 0,75 0,96

Totalsumma 180 100,00% 4,5 2,75
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Figur 6:2 Sambandet mellan medelvärdet och standardavvikelsen för varje kvalitetsdimension 

Dessa fyra kvalitetsdimensioner kommer att läggas till i FMLOGs definition av yttre 

transporteffektivitet, kvalitetsdimensioner är dessutom nödvändiga för att göra begreppet 

yttre transporteffektivitet mätbart. 

Den valda operationella definitionen av yttre transporteffektivitet för FMLOG är:  

”FMLOGs bedömning av leverantörernas prestationsförmåga gällande godskomfort, 

godssäkerhet, information och tillförlitlighet.” 

Det vill säga om leverantörerna kan leverera i förhållande till vad FMLOG förväntar sig 

gällande godskomfort, godssäkerhet, information och tillförlitlighet. Mätning av yttre 

transporteffektivitet skall hjälpa FMLOG att bedöma leverantörernas prestationsförmåga. 

Med hänsyns till Lumsdens (2012) binära indelning av transportkvalitet kan tillförlitlighet 

anses vara kärnkvalitet medan godskomfort, godssäkerhet och information skalkvalitet. 

6.3 Quality Function Deployment (QFD) 

6.3.1 Val av nyckeltal 

I detta avsnitt väljs de nyckeltal som anses vara lämpligast av de som redovisades i avsnitt 

4.2.5. 
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Studien har valt att ta med det enda nyckeltalet som redovisades i tabell 4:3: ”Antal 

anmälda brott”, vilket ansågs vara ett vanligt nyckeltal som används för att beräkna antalet 

brott i samband med transporter. 

 Tillförlitlighet 

Studien har valt att ta med det första nyckeltalet (antal leveranser i tid/totalt antal 

leveranser) i tabell 4:4, fast i två kombinationer. I den första kombinationen väljs de aspekter 

som är vanligast i svensk industri: orderrad som mätobjekt, dag som tidsenhet, tillgänglig 

hos kund som mätpunkt, mot bekräftelse som jämförelsetid. I den andra kombinationen 

väljs de aspekter som är näst vanligast i svensk industri: artikel som mätobjekt, tidsfönster i 

dagar som tidsenhet, efter godsmottagning och kontroll som mätpunkt, mot önskat tidpunkt 

som jämförelsetid. 

Det andra nyckeltalet (antal verkliga leveranser/antal lovade leveranser) i tabell 4:4 har 

studien valt att inte ta med. Orsaken till det är det anses vara som Mattsson (2012) skriver 

ett för grovt mått, speciellt vid långa mätperioder. Dessutom tar den inte hänsyn till det 

totala antalet leveranser under perioden utan endast antalet utlovade leveranser (Mattsson, 

2012). Det första nyckeltalet i tabell 4:4 är enligt Mattsson (2012) ett snävare nyckeltal i och 

med att den jämför order istället för periodvisajämförelser 

 Information 

Två nyckeltal från tabell 4:6 togs med i studien, dessa var tillgång till information samt 

saknad eller felaktig information. De två nyckeltalen valdes för att de enligt studiens 

författare var tydligast definierade. De andra två nyckeltalen som inte togs med ansågs vara 

för otydliga.  

 Godskomfort 

De nyckeltal som valdes från tabell 4:7 är följande: Mattssons (2012) nyckeltal för 

leveranssäkerhet, Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) nyckeltal för leveranssäkerhet, 

Bowersox et al. (2013) nyckeltal för skadefrekvens samt Ludvigsens (1999) nyckeltal för antal 

skadade gods. De två sistnämnda nyckeltalen kommer dock att slås ihop när de presenteras 

då de i grunden är samma nyckeltal, det som skiljer dem åt är att den ena presenteras som 

andel och den andra som antal.  

Mattssons (2012) nyckeltal (antal kundorder utan anmärkning från kund/ totalt antal 

levererade kundorder) för leveranssäkerhet definieras som antalet order alt. orderrader som 

levereras under en viss period och som inte resulterat i några påpekanden om felaktiga 

produkter eller avvikelser från överenskomna kvalitetskrav i förhållande det totala antalet 

order alt. orderrader. 

Oskarssons, Aronssons och Ekdahls (2013) nyckeltal (antal kompletta felfria leveranser/totalt 

antal leveranser) för leveranssäkerhet definieras som antalet leveranser med rätt produkt, 

rätt kvantitet, rätt kvalitet i förhållande till det totala antalet order. Vad som anses vara en 
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komplett och felfri leverans kan variera, en del accepterar i vissa fall att leveranskvantiteten 

ligger någon procent över eller under orderkvantiteten, exempelvis vid bulkgods. Medan det 

vid andra fall inte accepteras. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013) 

Bowersox et al. (2013) och Ludvigsens (1999) nyckeltal för godskomfort definieras endast 

som andel och antal skadade gods. 

Det återstår tre nyckeltal i tabell 4:7 som inte tagits med i studien. Den ena är antal 

skadefria varor som inte togs med då det inte ger någon väsentlig information eftersom 

nyckeltalet inte ställs i förhållande till det totala antalet levererade varor. Även om det 

nyckeltalet skulle mäta andelen skadefria varor så tycker vi som Storhagen (2011, s.295) 

utrycker det ”mät det som är fel, inte det som är rätt”, därför valdes istället nyckeltalet andel 

och antal skadade gods. Det andra nyckeltalet som inte togs med är antal kundreturer av 

skadade eller defekta varor, med det menar studien att mörkertalet troligen kommer vara 

stort här. Det tredje måttet som inte togs med var andelen förlust och skador som beräknas 

genom att dividera värdet av godset som skadats med totalt värde på transporterat gods. 

Anledningen till att måttet inte togs med var för att den i praktiken är svår att använda för 

Försvarsmakten i och med att mycket av transporterna är interna transporter och värdet på 

godset inte alltid är känt. Det kan dessutom vara Försvarsmaktens egna gods, nytt som 

gammalt, som transporterats flertal gånger. 

 

Figur 6:3 QFD-huset med valda kvalitetsdimensioner och nyckeltal 

6.3.2 Sambandet mellan kundkraven och nyckeltalen 

Figur 6:4 visar respondenternas bedömning av sambandet mellan kundkraven och 

nyckeltalen. 
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Figur 6:4 Respondenterna bedömning av sambandet mellan kvalitetsdimensionerna och nyckeltalen.
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Tabell 6:2 visar standardavvikelsen av respondenternas totala bedömning av korrelationen 

mellan nyckeltal och kundkrav. De gröna ikonerna visar att respondenterna har bedömt 

sambandet mellan ett nyckeltal och kundkrav likadant. En gul ikon indikerar på att det finns 

en viss konsensus i bedömningen medan röd färg pekar på att respondenternas 

bedömningar avviker kraftigt ifrån varandra. Exempelvis i bedömningen av sambandet 

mellan nyckeltalet antal anmälda brott och kundkravet godssäkerhet, har tre av fyra 

respondenter svarat att det finns ett starkt samband medan den fjärde menar att det inte 

finns något samband alls. 

Tabell 6:2 Tabellen visar standardavvikelsen av respondenternas bedömning av korrelationen mellan nyckeltal och kundkrav 

 

Den totala summan av de fyra respondenternas bedömning av sambandet mellan kundkrav 

och nyckeltal presenteras i tabell 6:3. Sambandet mellan godssäkerhet och antal anmälda 

brott har exempelvis totalt 27 poäng (9+9+9+0) då tre av respondenterna menade att det 

fanns ett starkt samband och den fjärde tyckte att inget samband förekom.  

Tabell 6:3 Den totala summan av de fyra respondenternas bedömning av sambandet mellan kundkrav och nyckeltal. 

 

Prioriteringspoängen i tabellen visar tre mått som sticker ut mer än de övriga, dessa är ”antal 

och andel skadade gods”, ”andel leveranser i tid (1)” och ”andel leveranser i tid (2)”. Även 

”andel order utan anmärkning från kund” och ”andel kompletta felfria leveranser” anses 

vara högre prioriterade.  

Med andra ord är de fem viktigaste nyckeltalen enligt tabell 6:3 följande: 

1. antal och andel skadade gods 

2. andel leveranser i tid (2) 

3. andel leveranser i tid (1) 

4. andel order utan anmärkning från kund 

5. andel kompletta felfria leveranser 

Nyckeltal Godskomfort Godssäkerhet Information Tillförlitlighet

Andel kompletta felfria order 3,5 4 1,5 3

Andel order utan anmärkning 3,5 4 1,5 3

Antal anmälda brott 1,5 4,5 1,5 1,5

Antal gånger information inte är tillgänglig 1,7 1 3 1,2

Antal leveranser i tid (1) 1,7 3 4,5 0

Antal leveranser i tid (2) 4,2 3 4,5 0

Antal och andel skadade gods 0 3 3,8 3,5

Saknad eller felaktig information 1,7 1,2 3 3,8

Antal anmälda

Brott

Andel 

leveranser i 

tid (1)

Andel 

leveranser

i tid (2)

Andel order 

utan anmärkning 

från kund

Andel kompletta 

felfria leveranser

Antal och 

andel skadade 

gods 

Andel gånger

information inte

är tillgänglig

Saknad eller

felaktig 

information

Godssäkerhet 4 27 18 18 13 13 30 6 8

Tillförlitlighet 3 9 36 36 30 30 24 8 14

Information 2 3 21 21 9 9 15 30 30

Godskomfort 1 7 6 12 24 24 36 6 6

Prioriteringspoäng 148 228 234 184 184 258 114 140
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Nyckeltalen ”andel leveranser i tid (1)” och ”andel leveranser i tid (2)” är i grunden samma 

nyckeltal, det som skiljer dem åt är hur de definieras med hänsyn till mätobjekt, tidsenhet, 

mätpunkt och jämförelsetid. I slutändan bör endast en definition av ”andelen leveranser i 

tid” att väljas. Därför väljer studien att ta bort båda nyckeltalen och ersätta dem med enbart 

”andel leveranser i tid”. FMLOG får senare själva definiera måttet med hänsyn till de fyra 

aspekterna. Istället kan exempelvis antal anmälda brott användas då tre av fyra 

respondenter ansåg att den mäter godssäkerhet, vilket prioriterades som den viktigaste 

kvalitetsdimensionen och kundkravet för FMLOG. Med hänsyn till det som precis skrivits är 

de fem viktigaste nyckeltalen följande:  

1. antal och andel skadade gods 

2. andel leveranser i tid 

3. andel order utan anmärkning från kund 

4. andel kompletta felfria leveranser 

5. antal och anmälda brott 

Innan det går att besluta om dessa fem nyckeltal skall väljas måste hänsyns tas till 

sambandet mellan nyckeltalen.  

6.3.3  Sambandet mellan nyckeltalen 

I det tidigare avsnittet redovisades fem nyckeltal som ansågs vara viktigast för FMLOGs 

verksamhet. I figur 6:5 visas sambandet mellan dessa nyckeltal. Som det går att observera 

förekommer inga negativa samband mellan nyckeltalen. 

 

Figur 6:5 Sambandsmatris över nyckeltalen 
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Dessutom identifierades en del svaga samband mellan nyckeltalen (se blå cirklar i figur 6:6). 

Exempelvis finns det ett svagt positivt samband mellan nyckeltalen ”antal anmälda brott” 

och ”andel leveranser i tid”, i och med att en minskning av godsstölder förmodligen ökar 

andelen leveranser som kommer i tid. Dock anses sambandet i Försvarsmaktens fall vara 

obetydlig, då det inte sker ofta. 

 

Figur 6:6 Sambandsmatris över nyckeltalen. Blå cirkel illustrerar ett svagt samband. 

6.4 En balanserad mätning 

Som tidigare nämnts i studien menar Hines, Rich och Hittmeyer (1998) att det även bör tas 

hänsyn till om kundönskemålen har ett negativt samband med varandra. Visar det sig att 

kundönskemålen skulle dra företaget åt två helt olika håll så bör ett av kundönskemålen 

antingen överges eller att företaget försöker övervinna konflikten mellan kundönskemålen.  

Med avseende på logistiska målmixen går det att koppla samtliga kundkrav till 

leveransservice delen av modellen. Författarna anser att det innebär att kundkraven inte går 

emot varandra utan snarare går hand i hand. Om kundkraven även innefattat 

kapitalbindning och logistikkostnader hade det dock ett en mer balanserad mätning samt 

mindre suboptimering.  
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Figur 6:7 Figuren visar att samtliga kundkrav är kopplade till leveransservice i den Logistiska målmixen. 

Enligt modellen innebär detta en bättre leveransservice för FMLOG och för Sonat innebär 

det generellt ökade intäkter då en hög leveransservice leder till ökade intäkter. Höga ställda 

krav på kundkraven från FMLOG påverkar logistikkostnaderna och kapitalbindningen 

negativt.  

Samtliga nyckeltal som valts anses vara släpande, vilket innebär att de mäter resultatet av 

tidigare prestationer. 
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7 Diskussion 
Resultaten visar att det bland svenska forskare finns en allmängiltig teoretisk definition av 

yttre transporteffektivitet (transportkvalitet). Däremot förekommer inte en gemensam 

operationell definition för yttre transporteffektivitet, då definitionen grundar sig på 

kundernas behov och önskemål. Den operationella definitionen av yttre transporteffektivitet 

som togs fram i resultatet är framtagen utifrån FMLOGs krav och behov. Om studien tittat på 

en annan verksamhet hade definitionen formats annorlunda utifrån den nya verksamhetens 

behov. 

Studiens mätmetod, QFD ansågs vara ett lämpligt val för att mäta yttre transporteffektivitet, 

då det är ett arbetssätt för att systematiskt identifiera nyckeltal genom att utgå från kundens 

behov och förväntningar. QFD betraktas som en lämplig och effektiv metod för att avgöra 

vilka nyckeltal som är av betydelse och bör användas. 

De nyckeltal som togs fram i studien tar inte hänsyn till en av de fyra kvalitetsdimensionerna 

(information). Nyckeltalen anses inte heller vara balanserade, då de endast utgörs av 

nyckeltal som tillhör leveransservice elementet i den logistiska målmixen samt att de endast 

är av släpande karaktär. 

7.1 Metoddiskussion 

Första steget i QFD-huset var att identifiera FMLOGs transportbehov och önskemål. Det 

gjordes genom att FMLOG fick rangordnade de utifrån litteraturen viktigaste 

kvalitetsdimensioner inom begreppet transportkvalitet.  Att samla kundens önskemål kan 

vara besvärligt i och med att önskemålen ofta är vaga, ostrukturerade och ligger på olika 

nivåer. Av den anledningen kunde ett släktskapsdiagram vara till bättre hjälp. Genom att 

använda släktskapsdiagram kan enligt Bergman och Klefsjö (2001) stora mängder verbala 

data som exempelvis kundönskemål struktureras i grupper i form av släktskap. 

Tillvägagångsättet som användes i studien ansågs med hänsyns till tidsfristen lämpligare än 

ett släktskapsdiagram eller intervjuer. 

Fler och mer intensiva besök hos FMLOG hade bidragit till en djupare kännedom kring 

företagets behov samt dess verksamhet. Fler observationer ger ett mer tillförlitligt resultat. 

Även ett större urval eller andra val av forskningsmetoder vid identifiering av FMLOGs behov 

kan ge ett mer tillförlitligt resultat.  

Studien har inte utnyttjat QFDs fulla potential, exempelvis har inte QFDs högra del, 

konkurrensjämförelse, tagits med i studien. Det bedömdes inte finnas tillräckligt med tid för 

att genomföra den delen. Två andra beståndsdelar i QFD modellen som inte häller togs med 

i studien är målvärden och svårighetsgrad. Orsaken till att målvärden inte togs med är för att 

val av målvärden är en process som kräver en noggrann ekonomisk och strategisk 

utvärdering. I och med att målvärden inte togs med så kunde inte heller svårighetsgrad tas 

med, då beståndsdelen svårighetsgrad handlar om att bedöma hur svårt det är för företaget 

att uppnå målvärdet. 
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En del källor i studien är äldre och skulle kunna anses vara inaktuella men efter att ha 

jämförts med nyare litteratur visade sig att de pekade på gemensamma ståndpunkter och 

anses därför fortfarande ha hög relevans.  
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8 Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats samt rekommendationer för FMLOG. 

8.1 Slutsats 

I studien definierades yttre transporteffektivitet som marknadens (FMLOG) bedömning av 

företagets prestationsförmåga. Detta kan även beskrivas som transportkvalitet. 

Vidare operationaliserades definitionen för FMLOG och framfördes som dess bedömning av 

leverantörernas prestationsförmåga gällande godskomfort, godssäkerhet, information och 

tillförlitlighet. 

Sedan applicerades Quality Function Deployment (QFD) som modell för mätning av yttre 

transporteffektivitet. Vilket resulterade i fyra kvalitetsdimensioner med hänsyn till FMLOGs 

behov: 

 Godssäkerhet  

 Tillförlitlighet 

 Information  

 Godskomfort  

Och utifrån dessa valdes följande nyckeltal: 

 antal och andel skadade gods 

 andel leveranser i tid 

 andel order utan anmärkning från kund 

 andel kompletta felfria leveranser 

 antal och anmälda brott 

8.2 Rekommendationer för FMLOG 

Författarna rekommenderar FMLOG att använda QFD med jämna mellanrum för att 

upptäcka eventuella behovsändringar, som i sin tur kan bidra till andra nyckeltal. Författarna 

rekommenderar även FMLOG att använda QFD-modellen för att identifiera nuvarande 

nyckeltal som inte är knutna till deras behov och därför är överflödiga. Dessutom tycker 

författarna att FMLOG bör vara delaktiga vid valet av de nyckeltal som levereras från Sonat 

AB, detta för att garantera att samtliga nyckeltal är av betydelse och för att undvika onödiga 

nyckeltal. 

FMLOG kan dessutom utveckla nyckeltalen som levererats av studien genom att exempelvis 

definiera mätobjektet, tidsenheten, mätpunkten och jämförelsetiden för nyckeltalen.  

En rekommendation är att Försvarsmakten även mäter inre transporteffektivitet, det kan 

exempelvis ske med hjälp av TEMPO-modellen. Arnäs, Woxenius, Forslund och Kalantari 

deltar i ett pågående projekt som heter ”TEMPO - Transport Efficiency Measurement system 
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for Practice/Operations”, vars syfte är att identifiera och validera en uppsättning nyckeltal 

för att mäta transporteffektivitet i godstransportsystem. Hypotesen är att tre separata 

variabler kan kombineras till en uppsättning operativa mått som transportföretag kan 

använda för att mäta transporteffektivitet. (Chalmers.se, 2015)  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 

Parvis jämförelse 

Detta är en undersökningsmetod som går ut på att identifiera Försvarsmaktens behov med 

hänsyn till transportkvalitet.  

Genom att få granska olika begrepp ska Försvarsmakten jämföra dessa parvis (se tabellen 

nedan) med avseende på de egenskaper som prioriteras inom FMLOG. 

Om t.ex. Transporttid jämförs med Godssäkerhet och Försvarsmakten anser att Transporttid 

är viktigast, sätts siffran 3 som står för Transporttid i tredje rutan höger om Godssäkerhet. 

Gör detta på alla jämförelser i tabellen. 

Dessa begrepp ska sedan rankas utifrån Försvarsmaktens svar. 

Definition på begreppen som skall jämföras: 

- Pris – avser kostnaden för att transportera godset 

- Frekvens – antalet avgångar per tidsenhet 

- Transporttid – den tid som går åt för att transportera godset från avsändare till 

mottagare 

- Godssäkerhet – risken för att drabbas av brott och stölder 

- Godskomfort – risken för att skador på gods inträffar 

- Flexibilitet – förmågan att anpassa sig till förändringar samt till de förutsättningar 

som krävs. Exv. förändringar i godsflödets storlek, övergång till nya lastbärare och 

emballage, eller antalet oplanerade transporter som genomförs utan överdriven 

försening samt förmågan att tillhandahålla den utrustning och tjänster som 

förflyttningen av en viss vara kräver 

- Tillgänglighet – Att finnas till hands vid behov samt företagets marknadstäckning 

- Tillförlitlighet – Den precision med vilken utlovat och planerat tidsschema hålls 

samt att transporten sker enligt de förutsättningar som har varit givna från 

början. 

- Hållbarhet – Miljö och socialt ansvarstagande 

- Information – Mottagarens och avsändarens tillgång till snabb information 

angående exv. förseningar och avvikelser.  
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 (1=Pris) 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

(1) Pris           

(2) Frekvens           

(3) Transporttid           

(4) Godssäkerhet           

(5) Godskomfort           

(6) Flexibilitet           

(7) Tillgänglighet           

(8) Tillförlitlighet           

(9) Hållbarhet           

(10) Information           
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