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När du ska ge dig iväg på en lång resa räcker det 

inte med att veta vart du ska. Du måste också ha 

klart för dig vilken väg du ska ta för att komma 

dit. Det är samma sak när du ska göra en plan för 

företaget. Oavsett om du gör upp en strategi för 

hela året eller bara för ett enstaka projekt behöver 

du klargöra de steg du ska ta för att uppnå ditt mål 

på ett realistiskt sätt. 

Därför är det viktigt att sätta upp och hålla koll på 

effektiva milstolpar för företaget. De är vägvisarna 

som du passerar på vägen till din destination. Var 

och en representerar ett viktigt steg framåt. 

Milstolpar visar på förväntningarna innan du startar 

ett projekt och hjälper till att spåra framstegen 

allteftersom arbetet fortskrider. Milstolpar är också 

ett hjälpmedel för att exakt identifiera områden 

inom företaget som kan underprestera, aspekter 

av företagsplanen som kan vara orealistiska och 

förväntningar på de anställdas prestationer, som 

kan vara för höga eller för låga. 

Kort sagt är de en viktig del av alla långsiktiga 

visioner du har för företaget. 

Men hur ser du till att få ut allt du kan 
av milstolparna du ställer upp? 

Den här snabbguiden kan vara till hjälp. När du går 

igenom de viktigaste egenskaperna för effektiva 

milstolpar får du de verktyg du behöver för att 

utveckla, övervaka och mäta dem när du har satt 

din plan i verket.  

INTRODUKTION



Hur ser en bra milstolpe ut? Självklart varierar de 

specifika egenskaperna mellan olika strategier, men 

det finns några delar som alltid bör finnas med för att 

hjälpa dig dit du ska. 

MÅLSPECIFIK

Varje milstolpe du ställer upp måste vara direkt 

kopplad till ett specifikt mål. Det räcker inte att den 

har en generell positiv effekt. Den måste motsvara 

ett tydligt steg mot ett större mål.

UTVECKLA MILSTOLPAR

RELATERAD 

Dina milstolpar kan inte vara en slumpmässig 

följd av värdefulla uppgifter. De ska snarare vara 

sammanlänkade och följa på varandra. Varje 

milstolpe ska bygga på den föregående, stötta 

den följande och hela tiden driva dig framåt mot 

det huvudsakliga målet. 

KVANTIFIERBAR OCH TIDSBUNDEN

En milstolpe måste ha ett överenskommet mätvärde 

och slutdatum för att du ska kunna mäta framstegen. 

Det är mätvärdet som bestämmer om milstolpen har 

uppnåtts eller inte, men slutdatumet är lika viktigt. 

Tänk återigen på en lång resa. Om du har kommit 

fram till en förväntad vägvisare, men har gjort det 

flera veckor senare än förväntat, måste du göra en 

ny bedömning om när du förväntas nå ditt mål och 

möjligen fundera på vilken väg du ska ta.

Hur vet vi när 
milstolpen har nåtts 
och när förväntar vi 
oss att det ska hända? 

Får en milstolpe oss 
på rätt väg mot att 
uppnå nästa? 

Vilket huvudsakligt mål vill 
vi uppnå så småningom 
och hur tar det här steget 
oss närmare dit?

STÄLL FRÅGAN



BUDGETERAD

Förmodligen kostar det en del pengar att ta dig dit 

du vill. När du går igenom det steg för steg kan du 

klargöra hur värdefull var och en av milstolparna är. 

När du sedan granskar processen får du hjälp att 

identifiera områden där du kan ha spenderat för 

mycket eller för lite pengar på olika aktiviteter.

ÖVERENSKOMMEN

Om människor förväntas göra saker de inte 

förstår till fullo eller inte tror är möjliga börjar 

den här resan på en väldigt osäker väg.  

Hur mycket 
är den här 
milstolpen värd? 

Är alla inblandade 
medvetna om vad som 
förväntas och förstår de 
logiken bakom planen? 

TILLDELAD

Även om milstolparna kan kräva insatser från 

flera personer är det viktigt att huvudansvaret 

för varje specifikt steg har tilldelats till en person 

eller ett litet team. Då undviker du driftskaos och 

i granskningssteget får du värdefull information 

om hur olika delar av företaget presterar. Har vissa 

team för mycket arbete att utföra? Behöver en del 

flexiblare slutdatum i framtiden? Har en teammedlem 

fått för mycket ansvar? Genom att tydligt tilldela 

varje milstolpe kan du besvara de här frågorna och 

förbättra framtida planeringsprocesser. 

Vem är rätt person 
att övervaka det här 
steget i processen?

STÄLL FRÅGAN



MÅL: FÖRBÄTTRA ÅRSVINSTEN FRÅN LEVERANSER MED 5 % 

Milstolpe ett Öka antalet förare med 2 % till slutet av första kvartalet

Milstolpe två Minska körhändelser och fortkörningar med 10 % till slutet av april

Milstolpe tre Minska bränslekostnader med 2 % till maj

Milstolpe fyra Öka genomsnittlig noggrannhet för beräknad ankomsttid med 3 % till juni

Milstolpe fem Öka antalet slutförda jobb med 3 % till slutet av tredje kvartalet

Här är ett enkelt exempel på hur en uppsättning milstolpar kan se ut inom vagnparkshantering.

Kom ihåg följdordningen. Att öka antalet förare kommer före att förbättra körstilen i hela 
vagnparken, vilket i sin tur leder till ökat antal slutförda jobb. Med andra ord, eftersom det är 
viktigt att öka storleken på arbetskraften för att öka produktiveten, bör den första milstolpen 
uppnås innan du når den andra. Det är en resa – inte en samling separata mål som du försöker 
nå alla på samma gång. 

När du har satt planen i verket är det viktigt att den person eller det team som har ansvaret för 

att nå varje milstolpe hela tiden övervakar processen noggrant. 

Ett av de bästa sätten för alla i teamet att hålla reda på hela projektet är att använda ett Gantt-

schema – ett beprövat och testat kalkylbladsverktyg som tydliggör vilka milstolpar som ska nås, 

när de ska nås och huruvida de har eller inte har nåtts. 

Vill du ha ett Gantt-schema som är redo att användas? Ladda ned vår mall här. 

HANTERA OCH SPÅRA DINA 
MILSTOLPAR



HUR KAN WEBFLEET HJÄLPA DIG? 

WEBFLEET är Webfleet Solutions prisbelönta lösning för vagnparkshantering 

som ger information i realtid om var dina fordon befinner sig och låter dig 

kommunicera direkt med förarna. Den hjälper dig också att förbättra körstilen 

och sänka bränslekostnaderna. 

WEBFLEET låter dig skapa anpassningsbara rapporter för enskilda nyckeltal. 

Varannan vecka, varje månad eller varje kvartal får du den mest uppdaterade 

statistiken som behövs på de nyckelvärden du använder för att nå dina 

milstolpar. Du behöver inte leta i systemet – allt finns där i tydlig och enkel i 

statistik med grafer och diagram. 

Ta reda på mer om WEBFLEET här.


