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Förord 

När Saab Aeronautics uttryckte intresset i att ta fram en metodik för utveckling och utvärdering av 

KPI:er för produktionsverksamheten tvekade vi inte inför möjligheten att få utföra ett spännande och 

viktigt examensarbete. Vi har under dessa månader blivit varmt bemötta med engagemang från alla 

håll, vilket möjliggjorde arbetet.   

Därför vill vi tacka alla medarbetare på Saab som har hjälpt oss med viktig information eller som på 

annat sätt stöttat vårt examensarbete. Vi riktar ett särskilt stort tack till vår handledare på Saab, Mats 

Winsnes som har hjälpt och stöttat oss från dag ett. Vidare vill vi också tacka vår handledare från 

Linköpings universitet, Mattias Elg som under våren styrt arbetet i rätt riktning. Sist vill vi också tacka 

vår examinator, Martina Berglund samt vår opponent, Freddie Wettrén som granskat vårt arbete 

under hela processen.  

Vi hoppas att resultatet och metodiken kommer till nytta! 

Robert Westerdahl & Martin Yngemo 

Linköping, 29 maj 2019 
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Abstract 

Keywords: Key performance indicator (KPI), Analytics for management, Process management, Process 

performance & Visualization. 

The goal of this master thesis is to supply management at Saab Aeronautics with information and tools 

that allow for fast and effective insight into the manufacturing process. Additionally it aims to suggest 

improvements concerning measurements and the use of data for the internal workshops. The method 

of creating good performance indicators will also be part of the deliverables to Saab for future use.  

The master thesis is based on Analytics for Management by Tanima Chowhury and Louise Sandén, an 

earlier master thesis which describes a method for generating KPI:s. Furthermore the master thesis 

intends to answer some research questions, these questions are based around how well Analytics for 

Management can be adapted to a large organization like Saab and an evaluation of their previously 

used KPI:s.  

The main changes to the method as described in Analytics for Management are regarding differences 

in the data collection and the addition of a fourth phase. The new fourth phase uses the output from 

the previous three phases that are described in Analytics for Management, to assess which KPI:s are 

most suitable for top managerial use.  

The first phase utilizes the company vision and strategy, to create suitable tactical goals. In this project, 

this translates to the company strategy getting linked to goals set up for the internal workshops at 

Saab Aeronautics. After this, in the second phase, the goals are used to produce KPI:s for the 

workshops. The output of phase two is therefore the chosen KPI:s that have been confirmed with 

management. The third phase uses the KPI:s and aims to evaluate the measurement system to either 

improve it or create it, if nonexistent. This part has been intentionally reduced in this report due to 

complexity. The fourth phase, evaluates out which KPI:s should be selected and how they should be 

visualized to create a good overview for management.  

The main result or output of the master thesis report consists of two parts, the method of generating 

KPI:s and the actual generated KPI:s. The KPI:s created during the master thesis are very similar to the 

KPI:s previously used, but improved. This indicates that the previous KPI:s is use at Saab were up to 

standard. However, the underlying data and traceability was not. These results generate good value 

for the future and the findings underline an important area. However, according to the authors, the 

main value should consist of highlighting the defective underlying data and solutions created to solve 

the problem. 
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Sammanfattning 

Nyckelord: Mätetal, Key performance indicator (KPI), Analytics for management, Processtyrning, 

Processprestanda & Visualisering. 

Med denna rapport vill man tillgodose ledningen på Saab Aeronautics med information och verktyg 

som effektivt ger en inblick kring verksamhetens produktionsenheter. Man ämnar också ge förslag till 

taktiska ledningen angående mätetal och datahantering. Utöver konkreta förslag tar man även fram 

metodiken för framtida bruk på Saab.  

För att genomföra detta appliceras en anpassning av metodiken beskriven i Analytics for Management 

av Tanima Chowdhury och Louise Sandén. I Analytics for Management presenteras en metodik för att 

ta fram och utvärdera KPI:er.  I samband med metodiken ställs också forskningsfrågor upp angående 

anpassning av Analytics for Management mot verksamheten och en utvärdering av dagens mätetal 

hos Saab.  

Som nämnt är rapporten baserad på anpassning och tillämpning av Analytics for Management. Efter 

analys av metodiken och en genomförd litteraturstudie infördes bl.a. en fjärde fas samt förändringar 

kring datainsamling. Den fjärde fasen behandlar främst aggregering gentemot ledning och nyttjar 

resultatet ur fas ett till tre för att lyfta fram KPI:er som passar bra på många olika nivåer i 

organisationen.  

Den första av faserna behandlar företagets vision och strategi för att kunna koppla den mot mål på 

taktisk nivå. I fallet på Saab handlar det om att koppla företagsstrategi mot mål på verkstadsnivå. Sedan 

genereras KPI:er i fas två, där dessa också valideras mot intressenter och ansvariga i produktionen. 

Den tredje fasen konkretiserar mätningar och visualisering för de valda KPI:erna. Här får man alltså ut 

färdiga KPI:er för taktiska nivån. Fjärde fasen aggregerar samman genererade KPI:er för ledningen, på 

så sätt får man en överblicksbild över en större del av organisationen.  

Resultatet från examensarbetet består av två delar: dels metoden för framtagning av lämpliga KPI:er, 

men också de KPI:erna som arbetsgången lett fram till. Gällande KPI:erna som utvecklats under 

examensarbetet, så finns det stora likheter med de KPI:er som redan används på Saab. Skillnaden ligger 

i spårbarheten samt hur underliggande data hanteras. Genom metodiken och med de framtagna 

KPI:erna finns därför värde som kan nyttjas på flera verksamheter i organisationen. Vad författarna 

dock vill lyfta fram är att det kanske största värdet ligger i upptäckten kring brister i underliggande 

data, som idag många av mätetalen bygger på.  
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Rapportstruktur 

Rapporten består av sju kapitel som här beskrivs i stora drag. 

Introduktion 

Introduktionskapitlet beskriver examensarbetets bakgrund, problem, syfte, frågeställningar och 

omfattning.  

Metod 

I metodkapitlet presenteras Analytics for Management som utgör grunden till metodiken för 

examensarbetet. Sedan följer en anpassning av denna metodik för att kunna tillgodose de specifika 

förutsättningar som finns på Saab. Sedan beskrivs verktyg och tekniker som är tänkta att användas för 

genomförandet. Kapitlet utgör den mall som man arbetar efter i genomförandet.   

Genomförande av AFM 

I kapitel tre beskrivs hur arbetet genomförts. Arbetet bygger på metodiken och verktygen som beskrivs 

i kapitel två. Kapitlet är uppdelat efter faserna i metodiken.  

Resultat 

I fjärde kapitlet sammanfattas resultatet från arbetsgången. Kapitlet bygger på examensarbetets alla 

fyra faser och inkluderar rekommendationer för användning av föreslagna KPI:er.  

Diskussion 

I diskussionen redogörs om man anser sig ha svarat på forskningsfrågorna och hur resultatet påverkar 

verksamheten. Här diskuteras även arbetets svagheter, styrkor och val som gjorts under vägen. 

Referenser 

Här återfinns litteratur och andra källor som använts under arbetets gång.  

Bilagor 

I bilagorna hittar man intervjumall med tillhörande lista över vem som intervjuats.  

 



VII 
 

  



VIII 
 

 

Innehåll 

1 INLEDNING .................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................. 1 

1.2 Problembeskrivning ............................................................................................................................. 2 

1.3 Syfte och frågeställningar .................................................................................................................... 2 

1.4 Omfattning .......................................................................................................................................... 3 

2 METOD .......................................................................................................................................... 5 

2.1 Metodperspektiv ................................................................................................................................. 5 

2.2 Analytics for Management................................................................................................................... 5 

2.3 Anpassning av Analytics for Management ........................................................................................... 8 

2.4 Examenarbetets metod ..................................................................................................................... 10 

2.5 Metodverktyg .................................................................................................................................... 13 

3 GENOMFÖRANDE AV ANALYTICS FOR MANAGEMENT ............................................. 21 

3.1 Förstudie ........................................................................................................................................... 21 

3.2 Första fasen – företagsvision till taktiska mål .................................................................................... 23 

3.3 Andra fasen – framtagning av KPI:er .................................................................................................. 29 

3.4 Tredje fasen – datainsamling och visualisering .................................................................................. 34 

3.5 Fjärde fasen – aggregering, korrelation och val av KPI:er för ledning ................................................. 41 

4 RESULTAT ................................................................................................................................. 49 

4.1 Slutresultat från fjärde fasen ............................................................................................................. 49 

4.2 Qlikview – Visualisering av KPI:er ...................................................................................................... 50 

5 DISKUSSION ............................................................................................................................. 55 

5.1 Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 55 

5.2 Arbetets omfattning .......................................................................................................................... 55 



IX 
 

5.3 Diskussion kring metod, teori och arbetsgång ................................................................................... 56 

5.4 Forskningsfrågor ................................................................................................................................ 58 

5.5 Styrkor och svagheter i arbetet .......................................................................................................... 59 

5.6 Fortsatt forskning .............................................................................................................................. 61 

6 LITTERATURFÖRTECKNING .............................................................................................. 63 

7 BILAGOR .................................................................................................................................... 65 

7.1 Intervjuer och möten ......................................................................................................................... 65 

 

  



X 
 

Figurförteckning 

Figur 1: Illustrerar Saabs olika verksamhetsområden, där den streckade inringningen är 

affärsområdet som examensarbetet behandlar. .................................................................................... 1 

Figur 2: Faserna i Analytics for Management, tolkat från Chowdhury och Sandén (2015) .................... 6 

Figur 3: Examensarbetets plan, först top-down (grön), sedan bottom-up (blå). .................................... 9 

Figur 4: Illustration över hur examensarbetet ska genomföras samt vilka steg som ska ingå i varje fas.

 ............................................................................................................................................................... 10 

Figur 5: Beslutsmatris för val av diagramtyp, tolkat från Chowdhury och Sandén (2015). .................. 17 

Figur 6: Beslutsträd för val av styrdiagram, översatt från Montgomery (2013). .................................. 18 

Figur 7: Struktur över produktionens verksamhetsområden och hur dessa korrelerar till rapportering 

av KPI:er gentemot PM&T ..................................................................................................................... 18 

Figur 8: En övergripande bild av verksamheten som examensarbetet berör. ...................................... 22 

Figur 9: En generell bild över materialflödet i verkstäderna. ................................................................ 22 

Figur 10: Beskriver input och output för första fasen av metodiken. ................................................... 23 

Figur 11: Strategikartan för Aeronautics. .............................................................................................. 24 

Figur 12: SWOT-analys från Machining. ................................................................................................ 25 

Figur 13: Ett exempel på KFF-matrisen för Machining. Siffrorna baseras på inverkan eller korrelation 

mellan rader och kolumner. En nolla innebär låg inverkan, 1 viss inverkan och 2 innebär hög inverkan.

 ............................................................................................................................................................... 27 

Figur 14: Målkonfliktanalys av taktiska mål för Machining. .................................................................. 28 

Figur 15: Beskriver input och output för andra fasen av metodiken. ................................................... 29 

Figur 16: Träddiagram för Machining. ................................................................................................... 30 

Figur 17: KPI- kartläggningen för Machining. ........................................................................................ 31 

Figur 18: KPO-konfliktmatrisen för verkstäderna. Grön (○) visar på ingen målkonflikt. Gul (●) visar 

däremot att det kan uppstå konflikt, men den är villkorad och bedömd som godkänd. Inga röda (x) 

rutor existerar som påvisar en konflikt mellan KPI:er. .......................................................................... 32 

Figur 19: Anpassade strategikartan från Machining, för andra fasen av examensarbetet. .................. 33 

Figur 20: Beskriver input och output för tredje fasen av metodiken. ................................................... 34 

Figur 21: Datainsamlingsplanen för KPO:er tillhörande maskinverkstaden. ........................................ 34 

Figur 22: Datainsamlingsplanen för KPD:er tillhörande maskinverkstaden. ......................................... 35 

Figur 23: Visar hur databehandlingen gjorts. ........................................................................................ 36 

Figur 24: Den färdiga anpassade strategikartan som även innehåller utfall......................................... 37 

Figur 25: KPO - Antal anmärkningar per 100 arbetade timmar. Observera att figurerna är baserade på 

fiktiv data och tillhör ingen verksamhet på Saab. ................................................................................. 39 

Figur 26: Tillhörande KPD:er för Antal anmärkningar per 100 arbetade timmar. Observera att 

figurerna är baserade på fiktiv data och tillhör ingen verksamhet på Saab. ........................................ 39 

Figur 27: Beskriver input och output för fjärde fasen av metodiken. ................................................... 41 

Figur 28: Matrisen som används för rangordning av KPI:er gentemot ledningsnivå. ........................... 41 

Figur 29: Indexeringskompabilitet för genererade KPI:er. .................................................................... 42 

Figur 30: Sambandsdiagram mellan genererade KPI:er, där aktuell data finns tillgänglig att hämta. .. 44 

Figur 31: Hur data aggregeras för beräkning och visualisering i dagsläget. .......................................... 45 

Figur 32: Fördelning av den underliggande datan för varje vald KPI, utifrån den verksamhet den 

uppkommer i. ........................................................................................................................................ 46 

Figur 33: Förslaget som författarna till examensarbetet anser Saab bör arbeta efter ......................... 47 



XI 
 

Figur 34: Valda KPI:er med tillhörande KPD:er och KPO:er för fjärde fasen, baserat på metoden för 

lika viktning. ........................................................................................................................................... 47 

Figur 35: Fyra av fem av de valda KPI:erna. .......................................................................................... 49 

Figur 36: Anmärkningar per 100 timmar, en av fem valda KPI:er för rapportering gentemot ledning. 50 

Figur 37: Lista över de intervjuer och möten som genomförts enligt strukturen för intervjuer. ......... 66 

 

  



XII 
 

Tabellförteckning 

Tabell 1: Begreppslista med förkortningar och centrala begrepp ....................................................... XIV 

Tabell 2: Använda sökord vid litteratursökning. ................................................................................... 13 

 

  



XIII 
 

  



XIV 
 

Begreppslista 

 

Tabell 1: Begreppslista med förkortningar och centrala begrepp 

 

 

  

AFM Analytics For Management

Agresso Komplement till ERP, ekonomiskt affärssystem hos Saab.

Anmärkningar Skrivs när ett fel upptäcks på samma verkstad som felet uppkom.

Business Intelligence Begrepp som syftar på informationshantering för beslutsfattande.

Component 

manufacturing
I dagligt tal kallat komponentverkstaden på svenska. En av de interna verkstäderna på Saab.

ERP Enterprise Resource Planning. Benämns också som affärsystem på svenska.

Final assembly I dagligt tal kallat slutmonteringen på svenska. En av de interna verkstäderna på Saab.

IFS Det affärsystem som Saab i huvudsak använder sig av.

IK
Intern Kundreklamation. Skrivs när ett fel upptäcks på en produkt som uppkommit på annan 

plats än upptäckande verkstad.

KFF Kritiska Framgångsfaktorer. Faktorer vitala för att uppnå företagets strategiska mål.

KPD Key Performance Driver, även kallat påverkansmått på svenska. Påverkar utfallsmåttet (KPO).

KPI
Key Performance Indicator, även kallat mätetal på svenska. Kan även användas som 

samlingsnamn för både KPO:er & KPD:er

KPO Key Performance Outcome, även kallat utfallsmått på svenska. 

Machining
I dagligt tal kallat maskinverkstaden eller detaljverkstaden på svenska. En av de interna 

verkstäderna på Saab.

Operativ nivå Planering och ledning för individ och gruppnivå.

PM&T
Processes, Methods & IS/IT Tools. Linjeorganisation på Saab som har det yttersta ansvaret för 

att systematiskt leda, underhålla och förbättra sitt angivna ansvarsområdet

Qlikview Det Business Intelligence-systemet man använder på Saab.

Sheet metal & 

Surface treatment
I dagligt tal kallat plåtverkstaden på svenska. En av de interna verkstäderna på Saab.

Strategisk nivå Planering och ledning för organisationen (Aeronautics). Företagsstrategier och visioner.

Structural assembly I dagligt tal kallat sammanbyggnaden på svenska. En av de interna verkstäderna på Saab.

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats

Taktisk nivå Planering och ledning på avdelningsnivå. T.ex. per verkstad inom Aeronautics.

Begreppslista
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1. Inledning 

1 Inledning 

Det blir allt viktigare att kunna mäta utfallet av sina processer, oavsett om det handlar om tillverkning, 

kvalitet eller andra delar av verksamheten. Kravet på processmätningar ökar inte bara internt utan 

även externt, med till exempel certifieringar och leverantörskrav. Samtidigt som efterfrågan på mätetal 

ökar, stiger även vikten av att välja och presentera sina mätningar rätt.  

I denna rapport behandlas både framtagning av mätetal, visualisering och tolkning. Framtagningen av 

mätetalen är beskriven från företagsvision till färdiga förslag för visualisering. Arbetet handlar främst 

om mätetal för företagsledning där fokus ligger vid spårbarhet och tydlighet.  

1.1 Bakgrund 

Saab är ett svenskt företag som verkar på den globala marknaden genom att erbjuda produkter, service 

och system till både den civila och militära marknaden (Saab AB (1), 2019). Saab verkar inom sex olika 

affärsområden: Aeronautics, Dynamics, Surveillance, Support and Services, Industrial Products and 

Services och Kockums. Totalt har Saab världen över runt 16 000 anställda, och finns representerade på 

varje kontinent. (Saab AB (2), 2019) 

Aeronautics (inringat i Figur 1) är det affärsområde som berör utvecklingen av både militära och civila 

flygsystem. Under detta affärsområde finner man bland annat utvecklingen av JAS 39 Gripen, som 

externt troligen är företagets mest välkända system. (Saab AB (2), 2019). Arbetet behandlar Saab 

Aeronautics. Vidare i rapporten benämns Saab Aeronautics som Saab. 

Saab befinner sig just nu i en omställning från tidigare modellen C/D till den senaste modellen E. Detta 

ställer höga krav på produktionen, som under 2019 ska anpassas till en högre produktionstakt för att 

kunna leverera flygplan till kund enligt överenskommen tidsram.    

 

Figur 1: Illustrerar Saabs olika verksamhetsområden, där den streckade inringningen är affärsområdet som examensarbetet 
behandlar. 
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1.2 Problembeskrivning 

På Saab arbetar man i olika verkstäder som idag rapporterar valda KPI:er (Key Performance Indicators) 

kvartalsvis mot ledningen via PM&T (Processes, Methods & IS/IT Tools). Detta för att ledningen snabbt 

ska kunna få en komprimerad överblick över verksamhetens utfall. KPI:erna är framtagna från 

historiska data och är ofta baserade på medelvärden, vilket har lett till att det är svårt att tolka KPI:erna 

eftersom variationen är svår att urskilja.  

Från Saab vill man nu att KPI:er ska tas fram för att kunna tillgodose ovan beskrivna problematik, men 

även för att kunna användas vid effektiv styrning av verksamheten. Man är också intresserad av 

metodiken bakom framtagningen av KPI:er, därför är det viktigt att den beskrivs på ett sådant sätt att 

det blir enkelt att i framtiden tillämpa den. Examensarbetet sker på uppdrag av PM&T Produce & 

Deliver, som bl.a. ansvarar för produktionsprocesserna inom Aeronautics. 

Examensarbetet ämnar att anpassa och bygga vidare på den metodik som sedan tidigare finns 

beskriven i Analytics for Management, ett tidigare examensarbete utvecklat för framtagning av 

relevanta KPI:er baserat på företagsstrategier och visioner  (Chowdhury & Sandén, 2015). Analytics for 

Management är skrivet ur ett allmänt perspektiv vilket i sin tur innebär att författarna kommer behöva 

anpassa den beskrivna metodiken utefter Saab Aeronautics förutsättningar, där den anpassade 

metodiken sedan kan återanvändas för framtida vidareutveckling av relevanta mätetal. Här ser man 

en möjlighet att testa metodiken i ett bredare perspektiv än tidigare tester som genomförts. Eftersom 

perspektivet då skiljer sig från tidigare tester uppkommer potentiella problem angående tidsåtgång 

och omfattning. 

Man väljer att arbeta med Analytics for Management då man ser god potential att tillgodose dem 

önskemålen Saab har lagt fram. Eftersom metodiken består av mestadels beprövade verktyg och 

tekniker som är sammanställda i form av IPO-modeller (input-output modeller) ser man möjligheter 

att kunna ändra, flytta och lägga till delar relativt enkelt. Att metodiken fungerar enligt IPO-modell 

medför också att man bör kunna lägga fram resultatet på ett sådant sätt att det blir enkelt för Saab 

och andra intressenter att genomföra den även efter examensarbetets slut.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Examensarbetets mål är att ge verksamhetsledningen på olika nivåer verktyg för att på ett bättre sätt 

styra och rapportera information kring sina processer. Man vill effektivisera och på andra sätt förbättra 

produktionen av Gripen E. Dessa verktyg ska vara i form av KPI:er som examensarbetet ska utveckla.  

Examensarbetets frågeställningar formuleras därför som följande: 

- Kan Analytics for Management anpassas för en så pass stor verksamhet som Aeronautics? 

- Kan flera KPI:er aggregeras till en högre nivå, utan en för stor förlust i information och detalj? 

- Med hjälp av resultat från ovanstående frågor: Hur står sig KPI:erna som används på Saab i 

dagsläget? 
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1.4 Omfattning 

För att examensarbetet ska kunna genomföras inom given tidsram har studenterna och handledaren 

från Saab kommit fram till några begränsningar. Från Saabs sida är man mest intresserad av KPI:er 

framtagna för produktionen av det nya flygplanet, Gripen E. Därför är den första begränsningen att 

examensarbetet framförallt ska fokusera på den produkten. Vidare har man sagt att KPI-framtagningen 

ska fokusera på övergripande nivå i verkstäderna och gentemot ledning. Detta för att Saab är ett 

mycket stort företag, där tiden inte skulle räcka till att på detaljnivå undersöka alla subprocesser till 

verkstäderna och andra relevanta verksamheter. Eftersom examensarbetet utförs på uppdrag av 

PM&T Produce & Deliver bestäms det också att framtagna KPI:er främst ska kunna kopplas dit.   

Under arbetets gång blev det också klart att mätning för valda KPI:er inte realistiskt går att genomföra 

inom den givna tidsramen, p.g.a. verksamhetens storlek. Istället valdes det att sammanställa vilken 

data som efterfrågas och hur den i sin tur är tänkt att användas. På så sätt överlämnar man 

datainsamlingen till Saab som innehar den relevanta erfarenheten och kunskapen från sin verksamhet.  

Examensarbetet ska alltså: 

- Fokusera på Gripen E 

- Hålla sig till övergripande KPI:er 

- Främst kunna kopplas till Produce & Deliver-processen 

- Fokusera på vad som ska mätas, inte själva mätningen  
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2. METOD 

2 Metod 

I metodkapitlet presenteras Analytics for Management som utgör grunden till metodiken för 

examensarbetet. Sedan följer en anpassning av denna metodik för att kunna tillgodose de specifika 

förutsättningar som finns på Saab. Sedan beskrivs verktyg och tekniker som är tänkta att användas för 

genomförandet. Kapitlet utgör den mall som man arbetar efter i genomförandet.   

2.1 Metodperspektiv 

Examensarbetet kan sägas utgå från deduktion, d.v.s. att man tillämpar en framarbetad teori för att 

sedan praktiskt försöka validera den. Arbetet utgår till stor del från teorin beskriven i Analytics for 

Management, vilket i sin tur är framtagen genom abduktion (blandning mellan induktion och 

deduktion). Examensarbetet kan också anses vara en blandning av kvalitativa och kvantitativa studier, 

vilket innebär att man arbetar både med numeriskt mätbar data samt förståelse för verksamheten och 

problematiken.  (Björklund & Paulsson, 2012).  

Examensarbetet utgår från en fallstudie där man ämnar att validera och generalisera den teori som 

beskrivs i Analytics for Management utefter de verkliga förutsättningarna som finns på Saab 

(Chowdhury & Sandén, 2015). Fallstudien kommer bl.a. tillämpa intervjuer, observationer och 

dokumentstudier som datainsamlingsmetoder för att kunna generaliseras efter Saabs verklighet.    

2.2 Analytics for Management 

Examensarbetet utgår från teorin och metodiken presenterad i Analytics for Management, vilket syftar 

på ett examensarbete som utvecklades år 2015 av Tanima Chowdhury och Louise Sandén i samarbete 

med konsultbolaget Propia. Examensarbetet togs då fram för att tillgodose Propias behov att kunna 

sammankoppla ett företags strategiarbete med relevanta processmätningar. Analytics for 

Management ämnar därför att praktiskt beskriva denna process i ett holistiskt perspektiv, som ska 

kunna adapteras efter olika branscher med olika förutsättningar. Arbetsprocessen leder till att mätetal 

(Key Performance Indicators, KPI:er) från individuella processer kan aggregeras så att dessa 

sammankopplar med ett företags strategi. På så sätt leder denna information till ett beslutsunderlag 

som ska kunna användas för att styra ett företag på ledningsnivå, utan att man tappar spårbarheten 

till enskilda processer längre ner i kedjan. (Chowdhury & Sandén, 2015) 

Chowdhury och Sandén beskriver i Analytics for Management en generell och praktisk arbetsprocess 

som har utvecklats från en stabil teoretisk grund, baserad på tillförlitlig forskning och litteratur inom 

ämnet. Från denna bas av teori utvecklades sedan en konceptuell modell som testades genom 

fallstudier på tre separata företag, med helt olika verksamhetsområden och förutsättningar. 

Resultaten från fallstudierna ledde sedan till en iteration av metodiken där en slutgiltig modell kunde 

utvecklas. (Chowdhury & Sandén, 2015) 
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Chowdhury och Sandén delar in deras modell i tre centrala faser som ska leda fram till slutresultatet. 

Faserna kan enligt författarna ses som en del av huvudprocessen, där man använt sig av en input-

process-output (IPO)-modell för att beskriva den. En IPO-modell utgår från att varje delprocess av 

huvudprocessen har en input respektive output. Där man till huvudprocessen börjar med 

företagsstrategin och visionen som input, vilket sedan resulterar i ett beslutsunderlag i form av 

resultat- och styrkort som output. Figur 2 visar en överblick av de olika faserna som beskrivs i Analytics 

for Management. (Chowdhury & Sandén, 2015) 

  

Figur 2: Faserna i Analytics for Management, tolkat från Chowdhury och Sandén (2015) 

Den första fasen utgår därför från samma input som till huvudprocessen, d.v.s. en definierad 

företagsstrategi och vision. En sådan strategi har ofta en hög abstraktionsnivå och är därför sällan 

konkretiserad. Därför innefattar det första steget i fas 1 att konkretisera företagsstrategin, genom att 

bryta ned den till en strategikarta. Där strategikartan, i enlighet med Kaplan och Norton (2004), är 

indelad i fyra huvudkategorier: finans, kund, process och utveckling (Kaplan & Norton, 2004). Det leder 

till att man har tagit fram övergripande strategiska mål, kategoriserade utifrån företagsstrategin. Nästa 

steg bygger på att identifiera kritiska framgångsfaktorer (KFF:er) utifrån en SWOT-analys (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities & Threats) baserat företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Där 

KFF:er är faktorer som är kritiska för att uppnå uppsatta strategiska mål. Genom att identifiera dessa 

blir det enklare att konkret ta fram företagsspecifika fokusområden. Sista steget i första fasen 

innefattar att man sammanlänkar ett företags strategiska nivå med den taktiska, där man därför bryter 

ned KFF:er till taktiska mål. Genom att använda strategiska mål vid framtagningen av taktiska mål 

försäkrar man sig om att företagets olika ledningsnivåer styr verksamheten enhetligt. De taktiska 

målen blir därför output från första fasen. (Chowdhury & Sandén, 2015) 
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Andra fasen startar med taktiska mål som input, hämtat från den första fasens output. Som första steg 

ska man därför utifrån taktiska målen generera KPI:er. Detta sker genom brainstorming som utgår från 

den taktiska och den operativa nivån. Att involvera den operativa nivån innebär att man skapar en 

tydlig koppling och kommunikation med de som dagligen arbetar med processerna. På så sätt undviker 

man att viktig information kring processerna missuppfattas eller missas. Varje taktiskt mål bryts därför 

ned med hjälp av ett träddiagram, för att på ett strukturerat sett kunna se kopplingar mellan flertalet 

KPI:er, och hur de uppfyller uppsatta mål på olika abstraktionsnivåer. Chowdhury och Sandén menar 

på att man behöver ha både ett internt och ett externt perspektiv när man genererar KPI:er, där den 

taktiska nivån besvarar externa frågor som berör processens helhet från ett övergripande perspektiv. 

Medan den operativa nivån har det interna perspektivet, som fokuserar på processkunskap och 

detaljer. (Chowdhury & Sandén, 2015) 

Chowdhury och Sandén föreslår även ett antal kriterier som bör tillämpas vid KPI-framtagning: 

- Ha strategiskt fokus och mäta prestation i förhållande till organisationens mål 
- Ta hänsyn till kundönskemål 
- Vara anpassade till processer och inte funktioner för att undvika suboptimering 
- Ha allmän relevans dvs., återspeglar olika personers behov 
- Fokusera på vad som sker i processen framför vad för resurser som används till processen och därmed 

fokusera mer på output snarare än input. 
- Fokusera på orsak hellre än verkan vid val av KPI:er. Medelvärden och dylikt ska därför undvikas. 

 
Vid framtagning av KPI:er bör det också finnas en balans mellan: 
 

- Finansiella respektive icke-finansiella mått 
- Mått inriktade på produktivitet respektive ändamålsenlighet 
- Interna respektive externa mått 
- Reaktiva respektive proaktiva mått 
- Mått ska vara spridda utmed processen 

(Chowdhury & Sandén, 2015)(s.162) 

 

Nästa steg i andra fasen innefattar en kartläggning av framtagna KPI:er. Där man delar in dessa i 

utfallsmått (KPO, Key Performance Outcomes) och påverksansmått (KPD, Key Performance Drivers) 

som används för att styra verksamheten. Där KPO:er illustrerar utfallet från en process som KPD:er 

påverkar. Med fördel genomförs detta steg också på både taktisk och operativ nivå, för att erhålla en 

bättre helhetsbild. För detta steg används KPI-nätverk, ett verktyg framtaget av Luis Fernando Castro 

Rojas och Carlos Mario Zapata Jaramillo (Rojas & Jaramillo, 2013). Verktyget innefattar att man 

färgkodar KPD:er och KPO:er, för att sedan dela in dessa efter kausalitet, korrelation och aggregering. 

För mer detaljerad information kring KPI-nätverk hänvisas läsaren till Analytics for Management 

(Chowdhury & Sandén, 2015) och Executable pre-conceptual schemas for representing key 

performance indicators (Rojas & Jaramillo, 2013). 

Sista steget av andra fasen innebär att man väljer ut en hanterbar mängd KPI:er, för att sedan eliminera 

resten. Chowdhury och Sandén föreslår att den taktiska ledningen får rangordna de KPO:er som anses 

vara viktigast. Författarna föreslår därför att mellan fem och åtta KPO:er är en lagom och hanterbar 

mängd att arbeta vidare med. Varje KPO bör i sin tur ha mellan en och tre KPD:er kopplade till sig. 

Summerat bör därför slutresultatet totalt innefatta mellan 15-20 totala KPI:er att arbeta efter.  
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Nästa steg är att välja rimliga målnivåer utifrån de definierade taktiska målen till varje mätetal. Där 

man ska undvika att använda historisk data, för att istället utgå från vad den taktiska nivån önskar nå. 

Efter detta steg bör man sammanställa strategikartan med KPO:erna och respektive målnivå, för att i 

sista fasen kunna utveckla en anpassad strategikarta. (Kaplan & Norton, 2008). Där valda KPI:er blir 

output till fas 2.  

Den tredje fasen involverar mätning där man arbetar efter valda KPI:er som input. Man bör därför 

förbereda en datainsamlingsplan som sammanställer fundamentala fakta inför mätningen av data. I 

datainsamlingen bör man bl.a. inkludera datatyp, mätfrekvens och diagramtyp. För en detaljerad 

beskrivning kring datainsamlingsplanen hänvisas läsaren till Analytics For Management. (Chowdhury 

& Sandén, 2015)  

Nästa steg i fasen består av själva mätningen som sker enligt definierad datainsamlingsplan. Vilket 

leder till en sammanställning av insamlad data. Det innebär att man kopplar ihop sammanställningen 

från föregående fas med det verkliga utfallet som man erhållit från mätningen. Denna sammanställning 

kallas för anpassad strategikarta. Sedan menar Chowdhury & Sandén att man bör ta fram resultat- och 

styrkorten, som ska användas som beslutsunderlag för att i sin tur styra verksamheten. Där 

resultatkorten visualiserar valda KPO:er med simpla grafer och siffror, vilka utgår från den anpassade 

strategikartan indelad efter huvudkategorierna: finans, kund, process och utveckling. Resultatkorten 

färgkodas sedan för att spegla hur utfallet överensstämmer med uppsatta målnivåer. KPD:erna 

redovisas i sin tur genom styrkort, där dessa visualiseras med styrdiagram. (Chowdhury & Sandén, 

2015) 

2.3 Anpassning av Analytics for Management 

Analytics for Management utgör en väldefinierad och verifierad metodik, men vissa förändringar 

behöver genomföras för att bättre kunna anpassas efter Saabs förutsättningar. Analytics for 

Management utgår från en top-down-metodik, d.v.s. att man utgår från företagets strategi för att 

sedan arbeta sig nedåt till företagets processer. En förändring som genomförts för att passa uppgiften 

och verksamheten bättre är därför att kombinera top-down med bottom-up. Dessa arbetssätt 

beskriver Chowdhury & Sandén mer detaljerat i Analytics for Management. (Chowdhury & Sandén, 

2015) 

Arbetet följer därför Analytics for Management-metodiken genom de tre första faserna, men adderar 

sedan en extra fas på slutet, som ska konkretisera arbetet mot den strategiska ledningen. Fasen vänder 

och arbetar bottom-up istället. En förklaring av detta arbetssätt kan ses i Figur 3, där man även ser att 

förändringen har valts att kallas för den fjärde fasen eftersom den adderas till befintliga faser från 

Analytics for Management. Med hjälp av detta arbetssätt hoppas man kunna leverera bra KPI:er till 

ledningen utan att KPI:erna ska bli oanvändbara i produktionen. 
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Figur 3: Examensarbetets plan, först top-down (grön), sedan bottom-up (blå). 

En annan förändring som gjorts på arbetssättet är hur mycket man involverat operativ personal. 

Analytics for Management förespråkar att man bör involvera operativ personal vid en rad olika delar 

av arbetet. I fallet på Saab har bedömningen gjorts att arbetet inte alltid ska följas upp med operativ 

personal. Den första av tre huvudanledningar berör arbetets fokus och abstraktionsnivå. Eftersom 

arbetet i första hand är anpassat för ledningen högre upp i verksamheten läggs även tyngdpunkten 

högre upp. Vidare bedömer man att arbetet inte rymmer att på operativ nivå undersöka varje verkstad. 

Hade man genomfört arbetet på endast en eller kanske två verkstäder hade det varit fördelaktigt att 

arbeta på den nivån. Man vill därför inte riskera att arbetet på operativ nivå förstör mer än det tillför. 

Den sista anledningen handlar om produktionen i dagsläget. Eftersom man fortfarande är i ett mycket 

tidigt stadie av produktionen har tillverkningen inte ännu blivit rutin till den grad där man enkelt kan 

se vad och hur t.ex. mätningar ska gå till. Denna förändring leder även fram till att mätningsdelen i 

Analytics for Management frångås. Istället för att på operativ nivå undersöka mätningar hämtar man 

in data från affärssystemet. De mätvärden som man idag inte kommer åt eller inte finns, lämnas som 

rekommendation till de individuella verkstäderna som då får besluta kring införandet.   

Vidare togs ett beslut att ändra arbetsordningen i den tredje fasen av Analytics for Management. Enligt 

Analytics for Management-metodiken bör valet göras kring vilket diagram man vill använda redan vid 

datainsamlingsplanen. Att göra så fungerar bra om man förutsätter att man sedan även ska utveckla 

och sätta upp mätsystemet. På så sätt säkerställer man att man får exakt den data som man definierat 

i datainsamlingsplanen. Eftersom examensarbetet på Saab avviker från mätningsdelen följer även ett 

annat arbetssätt här. Val av visualisering görs efter datainsamlingen eftersom man då också har tillgång 

till parametrar som t.ex. frekvens och precision vilket kan vara av betydelse vid valet.  
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Analytics for Management-metodiken föreslår att man vid valet av KPO:er väljer ut mellan fem och 

åtta stycken att arbeta vidare med för att det inte ska bli för många. Intervjuer och dokumentstudier 

från tidigare arbetssätt på Saab bekräftar att fem till åtta KPO:er kan vara en bra avvägning. Trots detta 

väljer man i arbetet att gå vidare med betydligt fler KPO:er. Detta görs eftersom det pågår en 

omorganisation, vilket gör att man inte kan involvera ansvariga i valet av KPO:er för produktion. Tanken 

blir istället att valet sker när omorganisationen är klar.  

2.4 Examenarbetets metod 

Examensarbetets metod bygger som beskrivet på Analytics for Management. Här presenteras konkret 

vad man avser göra i arbetet hos Saab. Grafiken i Figur 4 ger en överskådlig bild av projektets planerade 

steg, där författarna har adderat den fjärde fasen utöver de tre som Analytics for Management 

beskriver.  

 

 

Figur 4: Illustration över hur examensarbetet ska genomföras samt vilka steg som ska ingå i varje fas. 
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2.4.1 Första fasen – företagsvision till taktiska mål 

Genom att utgå från Aeronautics företagsvision ska strategiska mål utvecklas. Dessa mål bryts sedan 

ned genom att ta fram en strategikarta som visualiserar dessa i olika kategorier. Sedan intervjuas alla 

ansvariga verkstadschefer inom Aeronautics, där en SWOT-analys genomförs för respektive verkstad. 

En SWOT-analys genomförs genom att utifrån en matris identifiera interna och externa faktorer i form 

av svagheter, styrkor, hot och möjligheter. Från SWOT-analysen utvecklas sedan verkstadsspecifika 

KFF:er (Kritiska framgångsfaktorer). Dessa KFF:er utgör sedan grunden till att ta fram taktiska mål för 

varje enskild verkstad. Dessa steg utgör första fasen, och precis som i Analytics for Management har 

man konkretiserat företagsstrategin till taktiska mål. De taktiska målen ska sedan testas för konflikter 

mellan varandra genom en målkonfliktmatris.  

2.4.2 Andra fasen – framtagning av KPI:er 

I andra fasen av Analytics for Management fortsätter man med resultatet från första fasen, alltså de 

färdiga taktiska målen för respektive verkstad. Fas två inleds precis som Chowdhury & Sandén 

beskriver genom att för varje mål skapa ett träddiagram där man till målet knyter KPI:er. Dessa diagram 

ska utvecklas ihop med ledning och personal från de berörda avdelningarna. Inför detta steg planeras 

det att författarna själva skapar ett första utkast på träddiagram, för att kunna användas som 

hjälpmedel vid den gemensamma framtagningen. Från träddiagrammen som innefattar de genererade 

KPI:erna skall dessa sedan delas in efter KPO:er och KPD:er. Uppdelningen genomförs med hjälp av ett 

KPI-nätverk, där noder och pilar symboliserar KPO:er, KPD:er och relationen mellan dessa. Efter 

uppdelningen skall sedan KPO:erna, med tillhörande KPD:er sammanställas och kopplas mot 

strategikartan som beskrivs i Analytics for Management. Sist genomförs en validering med ledningen, 

där eventuella problem identifieras och kan därefter lösas. 

2.4.3 Tredje fasen – datainsamling och visualisering 

Tredje fasen handlar till en början om mätning och datahantering. Fasens första steg är att skapa en 

datainsamlingsplan. Chowdhury och Sandén (2015) föreslår att man bör skapa två olika 

insamlingsplaner: en för KPO:erna och en för KPD:erna. Datainsamlingsplanerna definierar KPI:erna, 

både i ord och i vitala parametrar nödvändig för insamlingen. Enligt Analytics for Management-

metoden väljer man även vilken typ av diagram man vill använda för att visualisera och undersöka 

mätvärdet. I arbetet görs dock valet av diagram efter datainsamlingen, eftersom författarna ansåg det 

nödvändigt att analysera datan innan lämpliga diagram väljs. Författarna till examensarbetet menar 

på att det kan vara svårt att identifiera naturliga delgrupper eller dra slutsatser kring 

normalfördelningen i datan innan en analys har påbörjats, eftersom båda dessa parametrar inverkar 

på valet av styrdiagram. Tanken är sedan att datainsamlingsplanen ska användas som underlag i 

resterande del av fasen för att ge en övergripande bild.  

Helt i enlighet med Analytics for Management, utvecklas sedan resultat- och styrkorten. Dessa ska 

användas som beslutsunderlag för verksamheten. Där resultatkorten visualiserar valda KPO:er med 

simpla grafer och siffror, vilka utgår från den anpassade strategikartan indelad efter 

huvudkategorierna: finans, kund, process och utveckling. Resultatkorten färgkodas sedan för att spegla 

hur utfallet överensstämmer med uppsatta målnivåer. KPD:erna redovisas i sin tur genom styrkort, där 

dessa visualiseras med styrdiagram. Sist görs en jämförelse mellan de nya resultat- och styrkorten och 

det system som finns sedan tidigare implementerat hos Saab. Jämförelsen utförs tillsammans med 

ledningen, där resultaten från fasen verifieras. 
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2.4.4 Fjärde fasen – aggregering, korrelation och val av KPI:er för ledning 

Fjärde fasen ska aggregera KPI:erna som arbetats fram under examensarbetets tre första faser, för att 

anpassas till rapportering gentemot Saab Aeronautics strategiska ledning. Metoden som beskrivs 

nedan är tolkad och anpassad från Handbook on Constructing Composite Indicators Methodology and 

User Guide (OECD, European Union and Joint Research Centre - European Commission, 2008)  

Den fjärde fasen inleds med att utvärdera framtagna KPI:er från föregående faser för att bedöma 

lämpligheten att användas för rapportering gentemot Aeronautics produktionsledning. Utvärderingen 

bygger på rangordning i form av två separata matriser, där den första matrisen utvärderar och 

rangordnar KPI:er utifrån datakällans kvalitet, åtkomlighet, relevans, förståelse och efterfrågan. Den 

andra matrisen fungerar som en konfliktmatris, men nu vill man istället identifiera vilka KPI:er som hör 

ihop med varandra. Man undersöker alltså om KPI:er kan tillhöra samma huvudkategori för att 

eventuellt indexeras. Om två eller flera KPI:er anses ha hög indexeringskompabilitet sker sedan en 

bedömning huruvida dessa är lämpliga att indexeras utifrån Saabs verksamhet.  

Sedan kan ett val av KPI:er för rapportering gentemot ledning ske. Där en hanterbar mängd KPI:er, tre 

till fem stycken bör väljas. Valet kan inkludera en blandning av både ensamstående och indexerade 

KPI:er beroende på resultatet från föregående delsteg.    

Man bör i de fallen där man har tillgång till data genomföra en korrelationsanalys mellan olika KPI:er, 

där en stark korrelation betyder att en eller flera KPI:er indikerar samma sak. Man bör därför eliminera 

starkt korrelerade KPI:er där man endast har kvar en av de starkt korrelerande KPI:erna. Svagt och icke 

korrelerande KPI:er behöver inte elimineras.  (OECD, European Union and Joint Research Centre - 

European Commission, 2008). För att avgöra huruvida två KPI:er korrelerar kan t.ex. sambandsdiagram 

eller Pearson-korrelation användas. Pearson-korrelation mäter det linjära sambandet mellan två 

dataserier för att sedan numeriskt beräkna ut en korrelationskoefficient. För ytterligare information 

kring sambandsdiagram eller Pearson-korrelation hänvisas läsaren till Lean Six Sigma & Minitab (5th 

Edition) - The Complete Toolbox Guide for Business Improvement (Brook, 2017).  

Med resultatet från korrelationsanalysen kan valda KPI:er bekräftas. I det fallet att många KPI:er 

elimineras till följd av hög korrelation sker en ny iteration från rangordningsmatrisen. Sedan 

aggregeras valda KPI:er utifrån teorin som beskrivs i kapitel 2.5.7. Fasen avslutas med en matris som 

matematiskt beskriver resultatet av aggregeringen.  
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2.5 Metodverktyg 

För att kunna genomföra metodiken beskriven i Figur 4 (sida 10) behöver man vissa verktyg som t.ex. 

intervjuteknik och dokumentstudier. Nedan finns beskrivet vilka metoder man nyttjat för insamling 

av data och information både för litteraturstudier och mer konkreta metoder som blir viktiga för 

projektets genomförande.  

2.5.1 Litteraturbas 

Litteraturstudien inleddes med noggranna studier i två tidigare examensarbeten skrivna inom samma 

ämne från tidigare år. Dessa arbeten fokuserar dels på teoretisk metodik och dels på praktisk tolkning 

vid framtagning av mätetal. Den första var Analytics for Management (Chowdhury & Sandén, 2015) 

som utgör den teoretiska basen för framtagning av KPI:er, arbetet är väl grundad i teori som baseras 

på tidigare forskning inom området. Det andra arbetet är Strategiutveckling för välfärdstekniologi inom 

socialtjänsten (Johansson & Eriksson, 2017) som är en anpassad tillämpning av Analytics for 

Management. Dessa två, med störst fokus på Analytics for Management, ligger som grund för detta 

tillämpade examensarbete på Saab.  

Vidare används databasen UniSearch för att ta fram relevanta artiklar och böcker för litteraturstudien. 

Där en komplett lista med de sökord som användes under litteraturstudien hittas i Tabell 2. Dessa 

sökord användes enskilt eller i kombination med varandra för att införskaffa relevant litteratur. 

Artiklarna sparades sedan systematiskt för att kunna bedömas efter den framtagna metodiken kring 

källkritik, beskrivet enligt kapitel 2.5.3. Relevanta böcker lånades via Linköpings Universitetsbibliotek 

eller så inhandlades de av författarna.  

Tabell 2: Använda sökord vid litteratursökning. 

   

  

Aggregation Manufacturing process

Balanced scorecard Measurement

Brainstorming Mätetal

Composite index Nyckeltal

Control chart Process

Effektivitet Process management

Efficiency Process performance

Focus groups Production

Index Produktion

Interview Source criticism

Intervju Styrkort

Key Performance Indicators SWOT

KPI Visualisation 

Sökord
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2.5.2 Granskning av studie 

När studier och arbeten används som informationskälla bör man källkritiskt reflektera över hur den 

genomförts. Björklund och Paulsson (2012) föreslår att man granskar en studie efter validitet, 

reliabilitet och objektivitet. Björklund och Paulsson menar att det idag nästan är ett krav på att granska 

en vetenskaplig studie utifrån dessa tre kriterier. (Björklund & Paulsson, 2012) 

Validitet är ett mått på hur väl man studerat det man också ämnade att studera och beskriva. Ett sätt 

att nå hög validitet är att påvisa samma fakta, information eller resultat med hjälp av flera skilda 

metoder eller källor, detta kallas för triangulering. (Björklund & Paulsson, 2012) 

Reliabilitet syftar på huruvida studien ger samma resultat varje gång den tillämpas. Även reliabiliteten 

blir bättre om triangulering appliceras. Björklund och Paulsson liknar validitet och reliabilitet vid 

pilkastning mot en darttavla. I den liknelsen symboliserar validiteten hur bra man träffar mot mitten 

av tavlan och reliabiliteten mäter repeterbarheten av utfallen mellan kasten. (Björklund & Paulsson, 

2012) 

Objektivitet syftar på författarens förmåga att hålla egna värderingar utanför innehållet av texten. Ett 

objektivt arbete bör tydligt visa hur man resonerat och slutsatser bör vara baserade utifrån 

presenterad data. På detta sätt kan läsaren själv avgöra författarens objektivitet.   

Dessa kriterier är inte bara användbara vid granskning av tidigare studier, utan bör också aktivt 

tillämpas i skrivprocessen.   

Eftersom Analytics for Management, skrivet av Tanima Chowdhury och Louise Sandén utgör en central 

roll i det här arbetet genomförs en granskning av studien. En genomgående egenskap i Analytics for 

Management är att man har varit mycket noggrann i informationsinsamlingen, både angående 

litteraturinsamlingen men även de observationsstudier som genomförts. Ofta finns mer än en källa 

och många gånger har källorna olika utgångspunkter, vilket resulterar i en hög validitet och reliabilitet. 

När man tillämpat intervjuer som insamlingsmetod finns det gott om information kring processen, t.ex. 

datum, dagordning och intervjufrågor som använts finns redovisade. Tittar man till vem som 

intervjuats finner man personer från olika platser och roller vilket tyder som tidigare nämnt på att 

studien bör hålla hög validitet och reliabilitet. Objektiviteten i arbetet visar sig också då författarna 

ofta redogör hur och varför man väljer att gå vidare med påvisad information. Sammanfattningsvis 

konstateras det att Analytics for Management är en väl genomförd studie, som väl uppfyller ovan 

beskrivna krav. 
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När man genomfört examensarbetet vill man kunna granska rapporten på liknande sätt som beskrivet 

tidigare. Kriterier som ofta används är validitet, reliabilitet och objektivitet. Dessa är enligt Kathryn 

Herr och Gary L. Anderson (2005) bättre ämnade för traditionell forskning. Därför föreslår Herr och 

Anderson kriterier som ska passa bättre för vad man kallar action research. Eftersom examensarbetet 

kan beskrivas som en fallstudie av Analytics for Management passar det väl in under action research. 

Kriterierna kan tolkas som följer:  

- Genereras ny kunskap? 

- Uppnås en lösning till problematiken som startade studien? 

- Har studien ökat kunskap och förståelse av verkligheten/verksamheten man studerar? 

- Är resultatet relevant för uppdragsgivaren? 

- Har man arbetat med goda forskningsmetoder och objektivitet? 

Punkterna ovan konkretiserar främst validitetskriteriet men innehåller också frågeställning som länkas 

mot objektivitet. Reliabiliteten är svårare att utreda för en fallstudie då den nya kunskapen genereras 

under genomförande och på så sätt förändrar förutsättningarna.   

2.5.3 Källkritik 

För att kunna bedöma huruvida en källa är bruklig eller inte föreslår National Encyklopedin (NE, 2019) 

att källan bör granskas i olika kriterier. Totalt fyra kriterier, där det första kriteriet kallas äkthet. Här vill 

man göra en bedömning kring källans ursprung, d.v.s. om den härstammar från var den säger sig göra. 

Man utför också en bedömning kring eventuell manipulation av materialet.  

När man har bedömt att källan är äkta fortsätter man med de andra tre kriterierna: tidskriteriet, 

beroendekriteriet och tendenskriteriet. Tidskriteriet bygger på om källan är sammanställd nära i tiden 

till vad den beskriver, till exempel en händelse. Om en källa är skriven nära inpå eller under förloppet 

bedöms den som bättre. Källans trovärdighet sjunker med tiden, allt eftersom längre tid löper mellan 

förlopp och nerskrivning (NE, 2019). Umeå Universitetsbibliotek nämner även att man kan granska 

källans aktualitet. Alltså om den fortfarande är aktuell eller om det till exempel finns forskning som 

byggt vidare på resultatet. (Umeå Universitetsbibliotek, 2019) 

Beroendekriteriet bygger på att flera källor rapporterar samma eller liknande information utan att ha 

haft kontakt med varandra. Trovärdigheten i materialet sjunker om källorna inte rapporterar 

oberoende av varandra. Vidare kan en källa också anses vara primär eller sekundär. D.v.s. om källan 

själv är ett vittne eller om den har fått informationen förmedlad från en annan part. En källa som 

rapporterar längre från ursprunget har lägre trovärdighet än en källa som själv varit vittne. (NE, 2019) 

Tendenskriteriet bygger på att man bör utreda källans motiv, d.v.s. om det finns motiv utöver 

vetenskapliga ändamål. Om en källa har politiska, ekonomiska eller andra motiv bör man vara mer 

skeptisk till innehållet. Man bör också granska huruvida källan har utelämnat data som inte stödjer 

dess agenda, eller om den till och med har anledning att förmedla direkt osanning i 

informationsförmedlingen. (NE, 2019) 
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2.5.4 Konfidentiella data 

Saab agerar i en känslig sektor där mycket av den data och information man behandlar kan klassificeras 

som direkt hemlig. Dessutom räknas området som ett civilt skyddsobjekt. Därför är det viktigt att ingen 

information som inte får spridas vidare hamnar i examensrapporten. Som hjälp finns på Saab ett 

klassificeringssystem som delar in dokument och data efter olika säkerhetsnivåer. Alla dokument som 

är framarbetade för intern publikation måste därför tillsättas en säkerhetsklass utifrån informationens 

känslighet. 

Ytterligare informationsklasser existerar också för dokument som gemensamt upparbetas med 

försvaret, dock kommer detta arbete inte behandla dessa områden. Vid ovisshet angående 

informationsklasser kommer därför handledaren från Saab kontaktas, för att säkerställa att ingen 

känslig information publiceras. 

Där det finns behov att redovisa data, figurer eller grafer kommer ingen data från Saab användas. 

Istället kommer data slumpas fram eller manipuleras på andra sätt för att illustrera möjliga utfall till 

publikationen.  

2.5.5 Metoder för informationsinsamling 

Intervju 

Enligt Annika Lantz (2013) är intervjun en bra metod för datainsamling, även om den kräver en hel del 

av den som leder intervjun. För att underlätta förståelsen fortsätter författaren med att lägga fram tre 

grundkriterier för kvaliteten hos intervjun och dess information. Lantz poängterar att kriterierna är 

samma som ofta nämns i andra vetenskapliga sammanhang: reliabilitet, validitet och redovisning av 

slutsatser och data. (Lantz, 2013) 

När man genomför en intervju är det viktigt att förstå att den skiljer sig från ett vanligt samtal mellan 

parter. Kommunikationen beror i högre grad på hur den som för intervjun uttrycker sig, både verbalt 

och med kroppsspråk. Två vanliga fel som kan inverka på intervjun och informationens trovärdighet är 

därför att intervjuaren ofta har lätt att tolka in sina egna värderingar eller fokuserar på att bekräfta 

egna teorier med hjälp av resultatet från intervjun. Istället ska man aktivt lyssna, samt att vara väl 

förberedd inför intervjun där man även är påläst på teorier som inte stämmer med ens egna 

utgångspunkt. (Lantz, 2013) 

Vidare beskriver Annika Lantz skillnaderna mellan en öppen intervju och en strukturerad intervju. Där 

den strukturerade intervjun bygger på att man redan fastställt frågorna i en specifik ordning och 

därmed också ordningen på svaren. (Lantz, 2013)   

Eftersom man vill kunna jämföra svaren från till exempel olika avdelningar kommer man därför 

använda sig av en strukturerad eller halvstrukturerad intervju i detta arbete.  

Annika Lantz föreslår också att man inleder intervjun med att informera inblandade kring syfte, 

innehåll, förväntad information och hur informationen kommer användas. Sedan bör frågorna som 

ställs komma i logisk ordning, så det känns naturligt för den som svarar. Frågorna, speciellt för de mer 

strukturerade intervjutyperna ska helst inte tillåta svar som avviker och leder in på ett annat område. 

Då riskerar man att gå miste om den relevanta information som egentligen söktes efter. (Lantz, 2013) 
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Observationer 

Observation som datainsamlingsmetod kan delas in i två olika tillvägagångssätt. Antingen håller sig 

observatören utanför, eller så kan observatören delta i aktiviteten. Sedan kan en observation ske med 

eller utan den observerade personens vetskap. Observationer kan därför ta lång tid beroende på 

aktivitet och antal variabler i studien. Hjälpmedel, såsom tidtagarur kan också användas för att erhålla 

mer objektiv data från observationer som annars också riskerar att leda till subjektiva tolkningar. 

(Björklund & Paulsson, 2012) 

Dokumentstudier 

Dokument- och litteraturstudier har enligt Björklund & Paulsson (2012) vissa begränsningar, men även 

fördelar. Författarna skriver att oftast är den litteratur man studerar skriven utefter ett annat syfte än 

för det projekt man själv ska utföra. Man bör alltså applicera lämplig källkritik anpassat till syftet. Sedan 

måste man också förstå att valet av sökord vid litteraturstudien kan ha betydelse för vilken information 

man sedan hittar, och även inte hittar. Fördelarna med litteraturstudier ligger i att man med väldigt 

begränsade medel kan införskaffa mycket information. (Björklund & Paulsson, 2012) 

2.5.6 Visualisering 

Bergman och Klefsjö (2012) lyfter vikten av korrekt och simpel visualisering genom att hänvisa till när 

man i Japan på Toyota tidigt insåg att alla på företaget behöver involveras i utvecklingsarbetet, och 

därför enkelt behöver kunna ta till sig relevant information. Istället för att beskriva olika diagram och 

visualiseringsmetoder hänvisas läsaren till Kvalitet från behov till användning (Bergman & Klefsjö, 

2012), Statistical quality control – A modern introduction (Montgomery, 2013) och Mätningar för 

bättre styrning – att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig 

verksamhet (Elg, 2013). 

För att välja rätt diagramtyp används Figur 5 som utgår från relationen man vill undersöka och därefter 

föreslår lämpliga diagramtyper. Bilden är en tolkning från Chowdhury och Sandén (2015), för mer detalj 

hänvisas därför läsaren till Analytics For Management (Chowdhury & Sandén, 2015). 

 

Figur 5: Beslutsmatris för val av diagramtyp, tolkat från Chowdhury och Sandén (2015).  
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Vidare, för att välja ett lämpligt styrdiagram vid visualisering används Figur 6. Där beslutsträdet baseras 

på datatyp och delgrupp.  

 

Figur 6: Beslutsträd för val av styrdiagram, översatt från Montgomery (2013). 

2.5.7 Viktning 

Vid aggregering av KPI:er till examensarbetets fjärde fas krävs det att verkstäderna viktas för att datan 

ska kunna användas i en högre abstraktionsnivå, i detta fall för rapportering till PM&T Council. 

Principen bygger på att valda KPI:er hämtar sin data ifrån underliggande utfall för verkstäderna. 

Principen på hur aggregeringen sker illustreras i Figur 7. 

 

Figur 7: Struktur över produktionens verksamhetsområden och hur dessa korrelerar till rapportering av KPI:er gentemot PM&T 

Det finns flera olika metoder för att vikta verkstädernas bidrag till den överliggande KPI:n. Metoder 

som till exempel faktoranalys, conjoint-analys och analytic hierarchy process är vanliga metoder som 

används för statistisk viktning (Witell & Elg, 2008). Dessa berör t.ex. viktning för samvariation, 

multivariabler från subjektiva värderingar samt komplexa förhållanden mellan en eller flera variabler. 

Dessa metoder blir således inte aktuella för tillämpning i fallet med Saabs produktionsenheter, 

eftersom alla produktionsenheter på Saab anses lika viktiga, sett till att kunna leverera en färdig 

produkt i form av ett flygplan.  
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Metoden för lika viktning innebär att man inte behöver tillämpa en intern ranking, utan att varje 

verkstad erhåller samma viktningskoefficient. Denna metod lämpar sig bäst i de fall där det inte finns 

någon information kring intern ranking (Jia, Fischer, & Dyer, 1998).  

Följande formel beskriver metoden för lika viktning utifrån Saabs verksamhetsbild.  

 

𝐾𝑃𝐼𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∑
𝐾𝑃𝐼

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑡ä𝑑𝑒𝑟

=  (
𝐾𝑃𝐼𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔

5
) + (

𝐾𝑃𝐼𝑆ℎ𝑒𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 & 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡

5
)

+ (
𝐾𝑃𝐼𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑦

5
) + (

𝐾𝑃𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔

5
) + (

𝐾𝑃𝐼𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑦

5
) 
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3. Genomfo rande av AFM 

3 Genomförande av Analytics for Management 

I kapitel tre beskrivs hur arbetet genomförts. Arbetet bygger på metodiken och de verktyg som beskrivs 

i kapitel två.  

3.1 Förstudie 

Genomförandet började med en inledande förstudie till Saab som företag, fokuserat på Aeronautics, 

det affärsområde examensarbetet berör. Detta steg var nödvändigt eftersom Saab arbetar brett och 

rymmer en stor mängd olika operationer och processer. För att kunna genomföra arbetet krävdes 

därför god förståelse av informationsflöden samt den uppbyggda strukturen mellan avdelningar och 

verkstäder.  

Innan examensarbetet påbörjades arbetade en av studenterna föregående sommar på avdelningen 

för produktionskvalitet på Saab. Där identifierades ett behov för ett tillämpat examensarbete vid 

avdelningen rörande mätetal. Vid starten för examensarbetet började författarna med att besöka 

Saab, där handledaren visade och berättade om nuläget samt framtida planer för användandet av 

KPI:er inom verksamheten.  

Samtidigt diskuterades även visioner och taktiska mål inom företaget, hur dessa berörde avdelningar 

och produktionsenheter. Här identifierades den delen i examensarbetet som avser att aggregera data 

från olika källor för att nå en bra överblick på verksamhetsnivå.  

I förstudien ingick även att skapa en övergripande bild vilket ämnade att förklara verksamheten och 

var den efterfrågade informationen hör hemma. I Figur 8 ser man hur produktionen är uppdelad och 

till viss del även hur informationsflödet rapporteras upp till ledningen via PM&T.  

PM&T är en förkortning för Processes, Methods & IS/IT Tools. Där respektive linjeorganisation för dess 

PM&T har det yttersta ansvaret för att systematiskt leda, underhålla och förbättra ansvarsområdet 

genom att bl.a. använda sig av relevanta KPI:er. Där ansvarige för varje område rapporterar dessa 

KPI:er mot PM&T Council. Figur 8 illustrerar processerna som tillhör PM&T Produce & deliver. Det 

förekommer andra processer som tillhör PM&T, dessa rapporteras på samma sätt som Figur 8 

illustrerar. Efterfrågat av examensarbetet är främst de KPI:er som ska användas vid kvartalsmöten, 

illustrerat med den gröna rutan i Figur 8. 
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Figur 8: En övergripande bild av verksamheten som examensarbetet berör.  

De olika produktionsenheterna i Figur 8 syftar till den verkstadsuppdelning som existerar på Saab. 

Machining, Component manufacturing och Sheet metal & Surface treatment är alla tillverkande 

verkstäder. Machining arbetar som mekanisk verkstad med t.ex. svarvning, fräsning och slipning. 

Component manufacturing arbetar främst med elektriska komponenter och prototyptillverkning. 

Sheet metal & Surface treatment berör tillverkningen av plåtdelar och rör. De utför också målning, 

ytbehandling och svetsning. Dessa tre verkstäder är i huvudsak leverantörer till Structural assembly 

och Final assembly. Structural assembly har som huvuduppgift att montera samman skrovdelar till 

större sammanhängande delar, vilket tillslut resulterar i ett flygplansskrov. Sedan tar Final assembly 

vid och utför installation av komponenter och elinstallationer i skrovet. Final assembly ansvarar också 

för slutbesiktning och hangarverksamhet för färdiga flygplan. En enkel skiss över verkstäderna syns i 

Figur 9, beakta dock att bilden är en förenkling av verkligheten. Bilden visar endast det huvudsakliga 

materialflödet, andra flöden existerar i verkligheten. 

 

Figur 9: En generell bild över materialflödet i verkstäderna. 
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3.2 Första fasen – företagsvision till taktiska mål 

Första fasen har företagets övergripande visioner och strategi som input. Output blir mål på taktisk 

nivå, d.v.s. verkstadsnivå.  

 

Figur 10: Beskriver input och output för första fasen av metodiken. 

3.2.1 Strategikarta 

För att kunna utföra första fasen ur metodiken från Analytics For Management utgår man från 

företagsvisionen, för att sedan omarbeta den till strategiska mål. Genom att Saab årligen arbetar med 

strategiska mål för Aeronautics blev denna arbetsprocess enkel. Därför genomfördes främst 

dokumentstudier för att identifiera dessa. Dokumentstudien utgick från dokument, framtagna av den 

strategiska ledningen. Därför ansågs dokumenten uppfylla kriterierna för källkritik, såsom presenterad 

i teorin. Ur dessa mål sammanställdes sedan en lista på strategiska mål som direkt eller indirekt 

berörde Gripen E-projektet.  

Därefter utvecklades en strategikarta med de strategiska målen som utgångspunkt. Där strategikartan 

delar in de strategiska målen i de fyra huvudkategorierna: finans, kund, process och utveckling. Det 

innebär att alla kategorier bör vara representerade för att ge en balans åt målen och samtidigt undvika 

att ett område överrepresenteras. Strategikartan baseras sedan på att strategiska mål kopplas ihop 

genom enkelriktade pilar, där tanken är att målen måste kopplas uppåt i hierarkin eller till ett annat 

mål på samma nivå. Genom att utföra detta steg ser man till att mål utan finansiell karaktär 

sammanlänkar till finansiella mål, samt att målen samverkar med varandra. Där den konceptuella 

strategikartan utvecklades i en iterativ process, där varje mål utgjordes av en Post-it-lapp på en 

whiteboardtavla. Sedan redigerades företagshemlig och ev. börspåverkande information ut från den 

publicerbara versionen. Nu digitaliserades strategikartan varpå man bekräftade utfallet med den 

strategiska ledningen genom samtal och diskussion.   

Den färdiga strategikartan kan ses i Figur 11. Där de strategiska målen under utvecklingshierarkin är 

tätt förknippade med personalen och dess kompetens, samt potentiell utveckling för att kunna hantera 

framtidens utmaningar. Processhierarkin berör bl.a. produktionstakten och antal produktvarianter 

inom produktion, nödvändiga för att uppfylla kundens efterfrågan och krav. Därför samverkar dessa 

starkt med kundperspektivet, där man vill utöka sin kundbas samt att kunna erbjuda en 

konkurrenskraftig produkt. Brasiliensamarbetet finns också representerat i denna hierarkiska nivå. 

Tillsammans mynnar dessa kategorier ut i finansiella mål, där nyckeltal finns representerade.  
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Figur 11: Strategikartan för Aeronautics. 

 

3.2.2 SWOT och intervjuer 

Efter att ha utvecklat strategikartan med tillhörande strategiska mål skall man enligt metodiken bryta 

ned dessa till taktiska mål. Därför utfördes en SWOT-analys för varje enskild verkstad, tillsammans med 

respektive verkstadschef. Genom att utföra SWOT-analysen tillsammans med den taktiskt ansvarige 

säkerställer man att rätt perspektiv på målen uppnås. Det är också så att den taktiska chefen har en 

närmare anknytning till respektive avdelning, och har därför bättre kännedom om underliggande 

processer. SWOT-analysen utfördes utifrån varje verkstads perspektiv, där externa faktorer 

innefattade företeelser som inte direkt kunde påverkas av respektive verkstadsenhet. Det innebär 

därför att varje verkstad kan liknas vid ett eget underföretag till Aeronautics. Genom att använda det 

perspektivet blev det enklare att sedan utveckla specifika och oberoende framgångsfaktorer till varje 

verkstadsenhet. SWOT-analysen från maskinverkstaden kan ses i Figur 12. 
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Figur 12: SWOT-analys från Machining. 

För att kunna ta fram en SWOT-analys för varje verkstad bestämdes det att intervjuer skulle utföras. 

Intervjuer valdes som faktainsamlingsmetod, då varken dokument- eller observationsstudier ansågs 

tillgodose informationsbehovet för en SWOT-analys. Det valdes också i detta stadie att inkludera frågor 

för att kunna ta fram relevant bakgrundsinformation kring hur varje enskild verkstad arbetar med 

målstyrning och KPI:er. Syftet med att inkludera dessa frågor i ett tidigt stadie var att kunna identifiera 

kritisk information för varje verkstad och undvika missförstånd. Där förståelse för verksamheten i 

slutändan underlättar genereringen av verkstadsspecifika KPI:er. Det ansågs också fördelaktigt att 

identifiera vad respektive chef ansåg viktigt att mäta i sin produktionsverksamhet för att tillgodose alla 

intressenter.  

I metoden beskrivs det att Annika Lantz (Lantz, 2013) trycker på vikten av att vara väl förberedd inför 

intervjuer. Därför förbereddes ett komplett underlag av frågor för att användas vid respektive intervju. 

Lantz beskriver också olika strukturer på intervjuer, där en halvstrukturerad typ ansågs bäst lämpad i 

detta stadie. Halvstrukturerade intervjuer innebär att man har bestämda ämnesområden, men att 

frågorna kan anpassas för att naturligt följa respondentens svar.   

Intervjuerna följde i huvudsak frågorna som kan ses i bilagorna i kapitel 7.1, där resultatet i form av 

SWOT-analysen gav följande utfall: 

- Stora likheter mellan verkstäderna. Vilket inte ansågs vara särskilt avvikande inom ett och 

samma företag, där företagskulturen präglar de anställda på samma sätt.  

- Alla verkstäder såg sin kompetenta och erfarna personal som sin största styrka.  

- Svagheter kopplades ofta till övergångsfasen vid produktion av den nya produkten, Gripen E.  

- Gemensamt såg även många verkstäder materialtillförseln som det största hotet, där en 

potentiell bristfällig inleverans av material riskerar att störa tillverkningsprocessens taktning.  

- Möjligheterna varierade mellan verkstäderna, även om dessa också ofta grundade sig i att man 

har en ny produkt att tillverka.    

  

Styrkor

• Förbättringsarbetet

• Utbildning av personal

• Kompetent personal

Möjligheter
• Samarbetsmöjligheter mellan avdelningar

• Utbildningssamarbete och rekrytering

Svagheter • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hot
• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• XXXXXXXXXX
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Angående nuvarande KPI:er och målstyrning gav intervjuerna följande resultat: 

 

- I dagsläget är nästan all form av mätning och styrning omöjlig eller svår eftersom man 

fortfarande är i prototypfas av Gripen E. 

- Man vill inte ha för många mål att arbeta mot på verkstadsnivån eftersom det blir svårt att 

följa upp och få alla medarbetare delaktiga.  

- Målen i dagsläget är uppsatta på ett sådant sätt att man vill att alla olika verkstäder 

mäter/rapporterar samma saker. Detta speglar inte alltid verksamheternas verklighetsbild 

eftersom det kan skilja sig mycket mellan olika verkstäder.  

- Verkstadscheferna anser att arbetsmiljömål är viktigast, men erbjuder också potential till 

förbättring.  

 

Eftersom det ansågs svårt eller omöjligt att använda sig av mätning för att styra 

produktionsverksamheten i första batchen av Gripen E, som nästan kan liknas vid en 

prototyptillverkning, bestämdes det att fokus skulle ligga på KPI:er anpassade för serieproduktion. Det 

innebär att delar av SWOT-analysen därför inte behöver beaktas, eftersom den främst är kopplad till 

första batchen. Dessa valdes hamna utanför avgränsningarna, då den stora majoriteten av 

produktionen kan anses tillhöra serieproduktionen. Genom att tillämpa KPI:erna i 

prototyptillverkningen riskerar man istället att tolka data fel, p.g.a. omognaden i processen. 

3.2.3 KFF- framtagning och taktiska mål 

För att sedan ta fram KFF:er från SWOT-analyserna användes KFF-matriser, det verktyg som metodiken 

i Analytics For Management beskriver. Figur 13 visar KFF-matrisen för Machining. Det innebär att de 

interna och externa faktorerna rangordnades i relation till varandra, d.v.s. hur de interna faktorerna 

påverkar de externa. Rangordningen kan resultera i både positiva och negativa summationer, där man 

valde KFF:er med högst absolutbelopp i rangordningen.  Fler kritiska framgångsfaktorer valdes ut från 

KFF-matrisen för att tillgodose alla strategiska mål. Matriserna återkopplades sedan till taktiska 

ledningen för att verifieras vara korrekta.  
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Figur 13: Ett exempel på KFF-matrisen för Machining. Siffrorna baseras på inverkan eller korrelation mellan rader och 
kolumner. En nolla innebär låg inverkan, 1 viss inverkan och 2 innebär hög inverkan.  

Resultatet från identifieringen av kritiska framgångsfaktorer från verkstäderna kan 

sammanfattningsvis beskrivas som: 

- Personalens kompetens, drivkraft och engagemang ansågs som den viktigaste 

framgångsfaktorn i alla verkstäder. Detta är naturligt då högteknologisk tillverkning av flygplan 

är starkt förknippat med manuell arbetskraft och kunskapen hos personalen.  

- God kvalitet identifierades också som en kritisk framgångsfaktor i alla verkstäder. Där kvalitet 

är en fundamental del för att flygplanet ska kunna klassificeras som flygvärdigt och därmed ha 

tillstånd att flyga.  

- Inflöde av material för att kunna tillgodose produktionen identifierades som en annan kritisk 

framgångsfaktor. Där material på rätt plats, i rätt tid är en grundförutsättning för att kunna 

arbeta kontinuerligt och effektivt.  

- En annan kritisk framgångsfaktor identifierades att kunna leverera i tid. För att i sin tur kunna 

hålla korta ledtider. Vilket sedan externt kan leda till ett starkare varumärke.  

- En annan kritisk framgångsfaktor är kopplad till hög effektivitet, som i sin tur kopplar till det 

strategiska målet att erbjuda ett konkurrenskraftigt pris gentemot slutkund.   

Även här resulterade det i KFF:er med stora likheter mellan verkstäderna, vilket ansågs logiskt då man 

utgick från liknande SWOT-analyser, däremot påverkar grundläggande förutsättningar vilka mål och 

KPI:er som sedan kan utvecklas från dessa. En verkstad med större andel maskintillverkning gentemot 

manuell arbetskraft tenderar sedan att resultera i liknande mål men med andra KPI:er.  

Nästa steg innebar att KFF:erna bröts ned till taktiska mål. Där frångicks den del av Analytics For 

Management som innebar att den strategiska ledningen skulle presentera genererade KFF:er till 

taktiska ledningen, och istället presenterades dessa direkt av studenterna. Där den formella 

överlämningen mellan nivåer ansågs redan ha tillgodosetts. Taktiska ledningen, tillsammans med 

studenterna tog sedan ansvaret att granska KFF:erna för att sedan utveckla relevanta taktiska mål. 
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Genom att Aeronautics befinner sig i en övergångsfas till den senaste modellen av Gripen var det 

särskilt svårt att få taktiska målen att uppfylla SMART-kriteriet (Specifikt, Mätbart, Accepterat, 

Realistiskt och Tidsbundet). Där det mätbara i ett tidigt stadie främst är teoretiserat eller framtaget 

genom tidigare erfarenheter.  

Från KFF:erna genererades taktiska mål, där de mål som blev gemensamma för alla verkstäder 

presenteras nedan: 

- Det ska vara en säker och trivsam arbetsmiljö 

- Lågt antal anmärkningar och IK (Interna Kundreklamationer) 

- Hålla genomloppstid 

- Ökad effektivitet 

- All personal är involverade i förbättringsarbetet 

3.2.4 Målkonfliktanalys 

Sedan testades det att målen inte medförde interna konflikter gentemot varandra, Analytics For 

Management benämner detta som att man testar målkonflikter. Genom detta steg ges det tillfälle att 

omformulera mål, så att ingen konflikt uppstår. Detta steg visade inte på några ovillkora konflikter från 

någon av verkstäderna. Därför behövdes inget av målen elimineras för att användas vidare i processen. 

Målkonfliktsmatrisen sätter därmed punkt på den första fasen, därefter påbörjas generering av KPI:er. 

Figur 14 illustrerar målkonfliktmatrisen för Machining, där grön (○) visar på ingen målkonflikt. Gul (●) 

visar däremot att det kan uppstå konflikt, men den är villkorad och bedömd som godkänd. Inga röda 

(x) rutor existerar, dessa skulle visa på mål med ovillkorad konflikt och därmed inte tillämpbara utan 

behöver omformuleras. 

 

Figur 14: Målkonfliktanalys av taktiska mål för Machining. 

I första fasen har man nu alltså med hjälp av strategikarta, SWOT-analys och KFF:er tagit sig från 

företagsstrategi till konkreta mål för verksamheten.  
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3.3 Andra fasen – framtagning av KPI:er 

Andra fasen har taktiska mål som input. Output blir valda KPI:er i form av KPO:er och tillhörande 

KPD:er.  

 

Figur 15: Beskriver input och output för andra fasen av metodiken. 

3.3.1 KPI-generering med träddiagram 

Andra fasen utgår från de taktiska målen som togs fram i slutet på föregående fas för att generera 

KPI:er. Normalt sett involveras både operativa och taktiska personalen i denna process. Tanken är då 

att den operativa personalen har bäst kunskap kring processerna och kan därför tillföra värdefull 

information. Metodiken i Analytics For Management ämnar att dock beskriva alla kritiska steg som 

skapar värdefull information vid framtagningen av KPI:er, och utgår från låg eller normal 

processkännedom. Eftersom SAAB har väldokumenterad och god processkännedom involverades 

därför initialt enbart den taktiska nivån. Där den operativa nivån också ansågs kunna leda till eventuell 

suboptimering av underliggande processer eftersom examensarbetets fokus ligger vid KPI:er i en högre 

abstraktionsnivå.  

I enlighet med metodiken i Analytics For Management användes brainstorming med strukturerade 

träddiagram för att generera preliminära KPI:er. Där brainstormingen utgick från de taktiska målen för 

varje enskild verkstad. Det innebär att de taktiska mål som var gemensamma över olika verkstäder 

därför resulterade i likadana preliminära KPI:er. Genom att utgå från varje verkstads taktiska mål 

förankrades därför KPI:erna till företagets formulerade strategi. De konceptuella träddiagrammen 

utvecklades först manuellt på A3-papper, med nedbrutna mål och KPI:er formulerade på Post-it-lappar 

för att sedan digitaliseras i ett senare skede. Träddiagrammet från Machining syns i Figur 16. 
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Figur 16: Träddiagram för Machining. 

Vid framtagningen av preliminära KPI:er tillämpades också de framtagna riktlinjer som Analytics For 

Management beskriver, vilket finns beskrivna i kapitel 2.2. Där KPI:er som inte uppfyllde dessa kriterier 

eliminerades från träddiagrammet. Vidare gallrades KPI:er som inte ansågs tillräckligt viktiga bort med 

hjälp av den taktiska ledningen för att kunna säkerställa att varje produktionsenhet fokuserar på 

relevanta mätetal. I detta steg prioriterades också diversitet bland mätetalen, så dessa i största mån 

täcker upp de definierade huvudområdena från första fasen.  

KPI:erna i Figur 16 är överlag enkla att förstå bara utifrån deras benämning. En står dock ut: Nöjdhet 

hos anställda (nedre vänstra hörnet) med underliggande Antal gröna/gula/röda. Med denna KPI vill 

man mäta anställdas uppfattning om nuvarande arbetssituation med högre frekvens än t.ex. en enkät 

som ofta tar längre tid. Tanken är att medarbetare snabbt ska kunna sätta grön för bra, gul för medel 

och röd för sämre på dag, vecka eller månadsbasis. Strukturen skulle kunna likna den som många 

butiker har vid sin utgång där kunder får trycka på en knapp om de är nöjda eller inte. KPI:n anses 

relevant eftersom man identifierat personalen som företagets viktigaste faktor under intervjuerna.  
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3.3.2 KPO:er och KPD:er 

KPI:er kan som beskrivet i kapitel 2.2 delas in i två underkategorier, utfallsmått (KPO:er) och 

påverkansmått (KPD:er). Det är därför viktigt att särskilja dessa, och därför genomfördes en 

kartläggning ämnat att illustrera kausalitet mellan mätetal. Analytics For Management beskriver också 

att detta steg kan innehålla korrelation och aggregering, något som inte blev tillämpbart i detta skede. 

Där ingen av mätetalen korrelerar, samt att aggregering främst kommer tillämpas för mätetalen på 

den högre abstraktionsnivån för hela Aeronautics.  

Genom kausalitetskartläggningen identifierades vilka KPI:er som benämns som KPD:er respektive 

KPO:er. Dessa utfördes separat för varje produktionsenhet och kan ses i Figur 17. Där KPD:er illustreras 

med grön färg i kartläggningen, och KPO:er med blå. Kartläggningen identifierade även KPD:er som var 

centrala för flera KPO:er. Med plus- och minustecknen illustrerades underliggande KPD:ers påverkan 

på KPO:er. 

 

 

Figur 17: KPI- kartläggningen för Machining.  
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3.3.3 Konfliktsmatris 

För att säkerställa att KPO:erna inte motverkar varandra genomfördes en konfliktsanalys. Denna matris använder samma logik som målkonfliktsanalysen i 

kapitel 3.2.4. Därför måste ovillkora konflikter elimineras eller skrivas om. Konfliktanalysen pekade inte på några ovillkora konflikter, och därför kunde alla 

KPO:er användas vidare till nästa steg i processen. Konfliktmatrisen visas i Figur 18. 

 

Figur 18: KPO-konfliktmatrisen för verkstäderna. Grön (○) visar på ingen målkonflikt. Gul (●) visar däremot att det kan uppstå konflikt, men den är villkorad och bedömd som godkänd. Inga 
röda (x) rutor existerar som påvisar en konflikt mellan KPI:er. 
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3.3.4 Målsättning och sammanställning  

För att bestämma målsättningen för varje framtagen KPO ska enligt Analytics for Management taktiska 

ledningen rådfrågas. Metodiken beskriver att målnivån ska sättas utifrån önskad nivå, utan att vara 

orealistiskt svårt att uppnå. Därför ska målnivåerna baseras på en kombination av processkrav, 

önskemål och historik för att optimeras. Där historik inte ska användas för att sätta målen, utan enbart 

för att bekräfta rimligheten utifrån processkrav och önskemål. I examensarbetet hoppar man dock 

över detta steg på grund pågående omorganisation och kanske framförallt datans kvalitet. 

Med valda KPO:er och respektive målsättning är det viktigt att återkoppla till vad som togs fram i första 

fasen. För detta påbörjades utvecklingen av den anpassade strategikartan. Den utgår från de 

strategiska målen från första fasen, och precis som tidigare är dessa uppdelade efter de fyra 

huvudkategorierna: finans, kund, process och utveckling. Till varje huvudkategori valdes de strategiska 

mål som kopplar mot de valda KPO:erna, varje KPO matchar därför minst ett strategiskt mål. Genom 

att ställa upp strategikartan på detta sätt är det enkelt att se vad för nytta utfallsmåttet gör för att 

uppfylla företagsstrategin. Sedan bör man addera målsättningen som borde tagits fram i föregående 

steg. Det adderar möjligheten att följa upp utfallet för varje KPO. Anpassade strategikartan påbörjas i 

andra fasen men färdigställs först i tredje fasen. En av de anpassade strategikartorna syns i Figur 19. 

 

Figur 19: Anpassade strategikartan från Machining, för andra fasen av examensarbetet. 

I andra fasen har man nu alltså med brainstorming i form av nätverk, kausalitetskartläggning och 

konfliktanalys arbetat fram KPI:er från målen ur första fasen.  
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3.4 Tredje fasen – datainsamling och visualisering 

Tredje fasen har KPO:er med tillhörande KPD:er som input. Output blir beslutsunderlag i form av 

resultat- och styrkort. 

  

Figur 20: Beskriver input och output för tredje fasen av metodiken. 

3.4.1 Datainsamlingsplan 

Den tredje fasen inleddes med att skapa datainsamlingsplaner för både KPO:er och KPD:er. Precis som 

tidigare framarbetades individuella insamlingsplaner för varje enskild verkstad. Examensarbetets 

datainsamlingsplan är en modifikation av det föreslagna konceptet från Analytics for Management. 

Den innehåller KPI:ns titel, definition i ord, datatyp, datatillgång, hur den beräknas och vilken 

diagramtyp som ska visualisera den. Diagramtypen ansågs i enlighet med metodiken inte kunna utföras 

i detta stadie, utan adderades istället i ett senare skede. Beräkningskolumnenen visar 

sammankopplingen mellan KPO:er och KPD:er för att motverka tolkningsmisstag. Figur 21 och Figur 22 

baseras precis som tidigare på maskinverkstaden, där resultatet från KPI-kartläggningen (Figur 17, sida 

33) använts.  

 

Figur 21: Datainsamlingsplanen för KPO:er tillhörande maskinverkstaden. 

 

Machining KPO
KPI-titel ID KPI- definition Datatyp Beräkningstyp Diagramtyp Datatillgång

Antal Olyckor 2001 Antal olyckor per månad Antal Antal Histogram 

Nöjdhet hos anställda 2002 Trivseln på arbetsplatsen mätt genom undersökning Förhållande Aggregering Tidsserie 

Antal anmärkningar per arbetad timme 2003 Fel och brister som upptäcks inom avdelningen Förhållande Antal anmärkning / 100 arbetad timme Tidsserie 

Antal IK 2004 Fel och brister som upptäcks utanför avdelningen Förhållande Antal Tidsserie 

Inlämnade förbättringsförslag 2005 Inlämnade förbättringsförslag inom avdelningen Förhållande Inlämnade förbättringsförslag / Månad Tidsserie 

Genomförda förbättringsförslag 2006
Andelen av de inlämnade förbättringsförslagen som är 

genomförda/behandlade
Förhållande Genomförda förbättringsförslag / Inlämnade förbättringsförslag Tidsserie 

Effektivitetsfaktor 2007
Förhållande mellan faktisk arbetat tid och planerad tid 

ihop med ställtid
Förhållande Arbetad tid / (Planerad Ställtid + Planerad tid) Tidsserie 

Timkostnad mot budget 2008
Jämförelse mellan budgeterad kostnad och faktisk 

kostnad per timme
Kontinuerlig variabel Budgeterad timkostnad mot (Kostnad / Debiterbara timmar) Tidsserie 

Genomloppstid enligt plan 2009
Andelen produkter som färdigställs under månaden 

håller planerad genomloppstid
Förhållande Procent av order som: Genomloppstid < Planerat genomloppstid Tidsserie 

Tid mellan kassationer 2010 Tiden mellan kassationer i produktionen Förhållande Arbetad tid / Antal kassationer Tidsserie 

Antal maskiner med beläggningsgrad > 

80%
2011 Antal maskiner med beläggningsgrad > 80% Antal Antal maskiner där: 80% < Planerad körtid / Max kapacitet Tidsserie 

Oplanerad stopptid 2012 Stopptid som inte ingår i planerade underhåll Kontinuerlig variabel Stopptid - Planerad stopptid Tidsserie 

Leveransdatum enligt plan 2013
Leveransdatum i förhållande mot planerat 

leveransdatum
Förhållande Procent av order som: Leveransdatum < Planerat leveransdatum Tidsserie 

Servicegrad 2014
Leveransdatum i förhållande mot efterfrågan hos 

nästkommande avdelning
Förhållande Procent av order som: Leveransdatum < Efterfrågansdatum Tidsserie 
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Figur 22: Datainsamlingsplanen för KPD:er tillhörande maskinverkstaden. 

3.4.2 Insamling av data 

Arbetsgången för datainsamlingen följde främst insamlingsplanerna för respektive KPD, eftersom 

informationen från dessa bygger upp innehållet i KPO:erna. Datainsamlingen genomfördes genom 

befintliga datasystem på Saab, största delen av datan hämtades ut från ERP-systemet. Vissa mätetal 

fanns sedan tidigare definierade i systemen, men man drog slutsatsen att beräkningsparametrar till 

stor del behövde omformuleras för att bli användbara. Därför fokuserades det till stor del på att 

omformulera parametrarna, där förslag på förbättringar till befintliga system sågs som en vital del av 

arbetet.  

En del av den inhämtade datan fanns lokalt sparad i Excel-dokument hos respektive områdesansvarige 

vilket försämrar åtkomligheten. Eftersom den datan inte är lättillgänglig riskerar man också att den 

inte tidigare har förmedlats till alla intressenter. 

All eftersökt data gick dock inte att finna i befintliga system, vilket antingen beror på att datan inte 

mäts eller att man inte vet var den finns lagrad. Det fokuserades därför också på att formulera en 

kravspecifikation, med förslag på vad som behöver mätas eller lokaliseras för att i framtiden kunna 

använda föreslagna KPI:er som genererats i andra fasen av arbetet. Denna arbetsgång följer i linje med 

den presenterade metodiken i Analytics for Management med undantaget att mätningen inte kommer 

utföras av studenterna. 

Ska man istället själv genomföra mätningen bör man enligt Analytics for Management tillämpa en 

metodik, t.ex. mätcykeln beskriven av Ljungberg och Larsson (2012). Sedan analyserar man datan 

utifrån olika perspektiv, t.ex. vad datan ska illustrera, vem som ska tolka den och vilka beslut som ska 

kunna tas utifrån tolkningen (Ljungberg & Larsson, 2012).  

Machining KPD
KPI-titel och ID KPI- definition Datatyp Beräkningstyp Diagramtyp Datatillgång

Antal olyckor med frånvaro 2101 Arbetsplatsolycka som resulterat i frånvaro Antal - I-diagram 
Antal olyckor utan frånvaro 2102 Arbetsplatsolycka som inte resulterat i frånvaro Antal - I-diagram 

Antal gröna 2103
Antalet medarbetare som bedömer sin 

arbetsdag/vecka/månad som bra
Antal - I-diagram 

Antal gula 2104
Antalet medarbetare som bedömer sin 

arbetsdag/vecka/månad som medel
Antal - I-diagram 

Antal röda 2105
Antalet medarbetare som bedömer sin 

arbetsdag/vecka/månad som dålig
Antal - I-diagram 

Antal anmärkningar 2106 Antal fel som upptäcks inom avdelningen Antal - I-diagram 
Antal arbetstimmar 2107 Arbetade timmar under månaden Kontinuerlig variabel - I-diagram 
Antal IK 2108 Antal fel som upptäcks utanför avdelningen Antal - I-diagram 
Antal inlämnade förbättringsförslag 2109 Antal inlämnade förbättringsförslag Antal - I-diagram 
Antal genomförda förbättringsförslag 2110 Antal genomförda förbättringsförslag Antal - I-diagram 
Planerad arbetstid 2111 Planerad arbetstid från beredning Kontinuerlig variabel - I-diagram 
Ställtid 2112 Planerad ställtid Kontinuerlig variabel - I-diagram 
Total kostnad 2113 Kostnader Kontinuerlig variabel - I-diagram 
Debiterbar tid 2114 Debiterbar tid Kontinuerlig variabel - I-diagram 
Antal kassationer 2115 Antal kassationer I-diagram 
Antal order 2116 Antal order där genomloppstid är mätt Antal - I-diagram 
Planerad genomloppstid 2117 Planerade genomloppstider Kontinuerlig variabel - I-diagram 
Genomloppstid 2118 Faktiska genomloppstider Kontinuerlig variabel - I-diagram 
Max kapacitet för varje maskin 2119 Max kapacitet i maskiner Kontinuerlig variabel - I-diagram 
Planerade körtimmar för varje maskin 2120 Planerad körtid i maskiner Kontinuerlig variabel - I-diagram 
Planerad tid för underhåll 2121 Planerad tid för underhåll Kontinuerlig variabel - I-diagram 
Stopptid 2122 Tid där maskinen ej (kan) utnyttjas Kontinuerlig variabel - I-diagram 
Planerat leveransdatum 2123 Planerat leveransdatum Antal - I-diagram 
Faktiskt leveransdatum 2124 Faktiskt leveransdatum Antal - I-diagram 
Efterfrågan hos nästkommande 

verksamhet
2125

Datum för när produkten behövs i nästkommande 

verksamhet, oberoende av planerat leveransdatum
Antal - I-diagram 
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3.4.3 Databehandling och diagramval 

I den data som insamlades genom ovan beskrivna metoder fanns en mängd felaktiga värden som 

behövde filtreras ut. En möjlig orsak till dessa värden skulle kunna härledas till svårigheter i att 

uppskatta produktionstider eller felaktig inrapportering till systemet. Filtreringen gjordes enligt Figur 

23 i tre steg: 

- Data som är flaggade som felaktiga tas bort 

- Orimliga data tas bort 

- Extremvärden tas bort med Z-score 

I datasystemet kan data flaggas som felaktiga och ska inte räknas med. Vad man dock upptäckte är att 

den visualisering som finns idag ändå beaktar dessa i beräkningar. Med orimliga data menas till 

exempel data där produkten avslutats i ERP innan man påbörjat arbetet på den, eller om en produkt 

har noll sekunders tillverkningstid, samma gäller även planerade tider. I det sista steget används Z-

score, för att filtrera bort extremvärden. Extremvärdena kan ofta härledas till felrapporteringar eller 

andra fel i systemet, där dessa datapunkter förvränger den totala helheten. Filtreringen bygger på att 

använda Z-score för att avgränsa datan innanför ±3 standardavvikelser, en vanlig avgränsning vid 

statistisk dataanalys. För att göra detta beräknades Z-score med: 

𝑍 =
𝑥 − 𝑥 

𝑆
 

Där x är det individuella datavärdet, x ̄ symboliserar medelvärdet av alla datapunkter medan S är 

standardavvikelsen av samma urval.  

Sedan sorteras datarader där Z-score ligger utanför ±3 bort. Metoden att identifiera extremvärden 

med hjälp av Z-score förklaras mer detaljerat i Labeling Methods for Identifying Outliers (Senthamarai 

Kannan, Manoj, & Arumugam, 2015) eller Robust Statistics for Outlier Detection (Rousseeuw & Hubert, 

2011). 

 

Figur 23: Visar hur databehandlingen gjorts.  

Dessa tre steg ansågs lämpliga eftersom det är relativt enkelt att applicera metodiken i det befintliga 

datasystemet för Business Intelligence på Saab. Bättre filtrering är dock eventuell möjlig vid t.ex. 

manuell filtrering, där man kan undersöka extremvärdena var för sig. Detta ansågs dock inte 

ekonomiskt hållbart, utan en automatisk filtrering av datan är nödvändig för att kunna användas aktivt 

på Saab. 
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Filtreringsmodellen hjälper endast mot symtomet som uppstår av att data saknas eller är felaktig. En 

del av datan består av nollrader eller missing value vilket med hjälp av intervjuer har bedömts som 

felaktig data. Eftersom en betydande del av datan är felaktig behöver man undersöka hur dessa data 

uppstår eller om det blir fel i systemet under vägen.  

När datan är insamlad och undersökt ska informationen föras in under utfall i den anpassade 

strategikartan som då får en extra kolumn: Utfall. Eftersom datan, enligt beskrivningen ovan om 

filtrering, har så många felvärden görs bedömningen att det är bättre att vänta med utfallet tills man 

undersökt orsaken. Figur 24 visar exemplet för maskin hur det kan se ut. Man genomför även 

diagramvalet enligt kapitel 2.5.6 och för in resultatet i datainsamlingsplanerna, se Figur 21 och Figur 

22 (sida 36-37). 

 

Figur 24: Den färdiga anpassade strategikartan som även innehåller utfall. 
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3.4.4 Sammanställning av resultat- och styrkort 

Efter datainsamlingen och databehandlingen utvecklades resultat- och styrkorten i enlighet med 

metodiken beskriven i Analytics for Management och kapitel 2.5.6 om visualisering. Där resultatkortet 

innefattade visualisering av KPO:erna genom enkla diagram. Framförallt valdes linjer i en tidsserie till 

majoriteten av KPO:erna för att användas vid verkstäderna på Saab, denna typ av diagram ansågs 

tydligast illustrera utfallet av datan mellan månader. Resultatkorten är också färgkodade, med cirklar 

och en flagga. Där cirklarna symboliserar utfallet från underliggande KPD:er. Därför finns en cirkel för 

varje KPD som tillhör respektive KPO. Flaggan representerar istället utfallet från KPO:n. Dessa är 

färgkodade med grön, gul eller röd färg. Där grön färg innebär att respektive KPI når det uppsatta 

målet, gul färg innebär att målet inte nås men att utfallet ändå bedöms som acceptabelt. Används röd 

färg innebär det att både målet inte nås och att utfallet inte kan anses acceptabelt. Viktigt att notera 

är att underliggande KPD:er kan färgkodas med annan färg än tillhörande utfall i form av KPO i 

resultatkortet. Detta kan ses i Figur 25, där KPO:n är markerad som grön trots att underliggande KPD:er 

i styrkorten är kodade som en gul och en grön.  

Styrkorten som visualiserar KPD:erna till tillhörande KPO:er baserades alla på I-diagram. I-diagram 

valdes eftersom inga naturliga delgrupper kunde identifieras i datan. Vidare är I-diagrammet särskilt 

robust eftersom det inte bygger på normalfördelning, något som sågs fördelaktigt inom högteknologisk 

flygplansproduktion med stor andel manuella operationer. Datainsamlingsplanen kompletterades 

därför med diagramval i detta stadie, vilket kan ses i figur Figur 21 och Figur 22. För mer detaljerad 

information kring resultat- och styrkort hänvisas läsaren till Analytics for Management (Chowdhury & 

Sandén, 2015) eller The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action (Kaplan & Norton, 1996)



39 
 

 

Figur 25: KPO - Antal anmärkningar per 100 arbetade timmar. Observera att figurerna är baserade på fiktiv data och tillhör ingen verksamhet på Saab.  

 

 

Figur 26: Tillhörande KPD:er för Antal anmärkningar per 100 arbetade timmar. Observera att figurerna är baserade på fiktiv data och tillhör ingen verksamhet på Saab. 
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Ett exempel på kopplingen mellan resultat- och styrkort syns i Figur 25 och Figur 26, där antal 

anmärkningar och antal timmar illustreras som en kvot i KPO:n. Där en förändring av underliggande 

KPD:er alltså påverkar överliggande KPO. Tanken är då att man med hjälp av sammankopplingen kan 

erhålla en högre spårbarhet vid en avvikelse av utfallet från KPO:erna. T.ex. ses det i Figur 25 att från 

juni/juli till augusti så sker det en ökning av antalet anmärkningar per 100 arbetade timmar. Genom 

sammankopplingen kan man därför undersöka huruvida antalet anmärkningar eller antalet timmar 

har förändrats. I det exemplifierade fallet ser man att antalet timmar för augusti är markant lägre än 

för föregående månad, medan antalet anmärkningar är någorlunda konstant. Man kan därför dra 

slutsatsen att man trots färre registrerade timmar orsakat/upptäckt ungefär samma antal 

anmärkningar. Från detta steg får man sedan dyka djupare i datan för att undersöka grundorsaken till 

utfallet. I enlighet med exemplet är därför tanken att KPO:erna först bör granskas för att upptäcka 

avvikelser, där KPD:erna först blir aktuella om en avvikelse identifierats i utfallsmåttet. Genom denna 

sammankoppling erbjuds taktiska ledningen ett viktigt verktyg vid styrningen av produktionen.  

I Figur 25 ser man också en trendlinje markerad med grå färg. Trendlinjen illustrerar en linjär modell 

av den funktion som bäst approximerar sambandet mellan två observerade variabler och kan indikera 

en underliggande trend i utfallet av datan. Den kan därför till exempel vara användbar för att uppskatta 

förändring i utfallet när man arbetar mot ett utsatt mål. Trendlinjen kan på så sätt ge en indikation om 

KPO:n förbättras eller försämras, sett över tid.   

På samma sätt som beskrivet ovan är styr- och resultatkort för verkstäderna framtagna. Eftersom 

intern processdata inte får publiceras kommer visualiseringen endast presenteras för Saab i ett separat 

dokument. Tanken är dock att resultatet av examensarbetet ska leda till implementering eller 

modifikation av KPO:er i det befintliga Business Intelligence-systemet som används på Saab. För 

ytterligare fördjupning kring tolkning av data hänvisas läsaren till Kvalitet från behov till användning 

(Bergman & Klefsjö, 2012) eller Statistical quality control – A modern introduction (Montgomery, 

2013).  

Som det framgår av datainsamlingsplanerna saknas data för vissa KPI:er. I planerna finns information 

kring vilken data man saknar och vad den ska bestå av för att kunna användas. Alltså finns all 

information man behöver för att i ett senare skede kunna lokalisera eller mäta rätt data och på så sätt 

kunna nyttja alla KPI:er. Den tänkta implementeringsplanen för Business Intelligence-systemet 

kommer även att behandla KPI:er som saknar data i dagsläget för att underlätta senare arbete.  
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3.5 Fjärde fasen – aggregering, korrelation och val av KPI:er för ledning 

Fjärde fasen har beslutsunderlag på verkstadsnivå i form av KPI:er som input. Output blir 

beslutsunderlag på ledningsnivå aggregerade från data på verkstadsnivå. 

 

Figur 27: Beskriver input och output för fjärde fasen av metodiken. 

3.5.1  Rangordning av KPI:er 

För att bedöma hur lämpliga framtagna KPI:er är på ledningsnivå utvecklas en matris som är tolkad 

utifrån metodiken beskriven i Handbook on Constructing Composite Indicators Methodology and User 

Guide (OECD, European Union and Joint Research Centre - European Commission, 2008). Där KPI:erna 

rankas utifrån kriterierna: datans kvalitet, åtkomst, relevans, förståelse och efterfrågan. Kriterierna är 

viktade efter betydelse för just processledningen. Det ger i sin tur en relativ viktning som varje KPI 

bedöms utifrån, vilket sedan kan summeras till en poäng. Rankingen utgår strikt efter summeringen av 

poängen, där en hög summa likställs med en KPI lämplig på ledningsnivå. Matrisen som utvecklades 

under examensarbetet finns illustrerad i Figur 28.  

 

Figur 28: Matrisen som används för rangordning av KPI:er gentemot ledningsnivå.
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Vikt [1-5] 4,00 3,00 5,00 3,00 5,00 20,00

Relativ vikt 0,20 0,15 0,25 0,15 0,25 1,00

Antal Olyckor 3 5 6 10 3 5,10 13

Nöjdhet hos anställda 8 1 6 8 4 5,45 12

Timkostnad mot budget 3 4 8 8 7 6,15 9

Antal IK 10 10 8 8 8 8,70 1

Antal anmärkningar per arbetad timme 10 10 8 8 8 8,70 1

Tid mellan kassationer 5 5 7 6 8 6,40 8

Genomloppstid enligt plan 3 10 8 8 9 7,55 5

Effektivitetsfaktor 4 10 9 7 10 8,10 4

Inlämnade förbättringsförslag per månad 5 1 7 6 7 5,55 10

Genomförda förbättringsförslag 5 1 7 6 7 5,55 10

Leveransprecision 5 10 7 8 7 7,20 6

Servicegrad 2 7 9 8 7 6,65 7

Antal felvärden i mätdata 9 10 7 6 10 8,45 3
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3.5.2 Indexeringskompabilitet  

Genom att undersöka vilka KPI:er som är närbesläktade med varandra erhåller man en bild av KPI:ers samhörighet vilket kan innebära att de är lämpliga att 

indexeras ihop. I Figur 29 illustreras resultatet av indexeringskompabiliteten, där KPI:erna ställs mot varandra likt en konfliktsmatris. Matrisen använder 

färgkodning med grön, gul och röd färg, där rött (x) innebär att ingen särskild kompabilitet för indexering mellan givna KPI:er existerar. Vidare motsvarar gul 

(●) färg att viss potential för indexering existerar. Grön (○) innebär god potential för att kunna indexeras. Däremot betyder det inte nödvändigtvis att KPI:er 

med god potential bör indexeras, utan enbart att kompabiliteten mellan dessa existerar eftersom de tillhör liknande huvudområden.  

 

Figur 29: Indexeringskompabilitet för genererade KPI:er.
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Antal Olyckor ○ × × × × × × × × × × × × ×

Nöjdhet hos anställda × × × × × × × × × × × × ×

Antal anmärkningar per arbetad timme ○ × × × × ● × × × × × ×

Antal IK × × × × ● × × × × × ×

Genomloppstid enligt plan × × × × × ● × ○ ○ ×

Effektivitetsfaktor × × × × ● ● × × ×

Timkostnad mot budget × × ● × ● × × ×

Inlämnade förbättringsförslag per månad ○ × × × × × ×

Genomförda förbättringsförslag × × × × × ×

Tid mellan kassationer × × × × ×

Antal maskiner med beläggningsgrad > 80% ● × × ×

Oplanerad stopptid × × ×

Leveransprecision ● ×

Servicegrad ×

Antal felvärden i mätdata
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3.5.3 Val av KPI:er & korrelationsanalys 

Från rangordningsmatrisen (Figur 28) plockas de sex KPI:er ut med högst ranking: 

- Antal anmärkningar per arbetstimme 

- Antal IK 

- Effektivitetsfaktor 

- Genomloppstid enligt plan 

- Leveransprecision 

- Antal felvärden i mätdata 

Uppmärksamma att man har lagt till Antal felvärden i mätdata. Anledningen för tillägget är att datans 

kvalitet har mycket stor inverkan på samtliga andra KPI:er. Det har alltså bedömts som viktigt att den 

tas hänsyn till.  

Från Figur 29 jämför man sedan KPI:erna utifrån indexeringskompabiliteten, vilket resulterar i två 

potentiella indexeringar med goda förutsättningar för att lyckas.  

- Antal anmärkningar per arbetstimme med Antal IK 

- Genomloppstid enligt plan med Leveransprecision 

Antal anmärkningar per arbetstimme och antal IK bygger i grund och botten på samma sak, att ett fel 

uppstår i produktionen som sedan identifieras och kan åtgärdas. Där skillnaden mellan dessa kan ses 

som var i produktionen felet upptäcks. Upptäcks felet i samma verkstad som det uppstod, så 

klassificeras avvikelsen som en anmärkning. Upptäcks istället felet av en annan verkstad än där den 

uppkom klassificeras avvikelsen som en IK. Däremot bokförs en IK alltid först som en anmärkning innan 

en kvalitetsingenjör på ansvarig verkstad rapporterar den som en IK. Där vederbörande anmärkning 

kan existera både som anmärkning och IK samtidigt. Det bästa processmåttet ansågs därför vara 

kopplat till hur duktiga man är på att upptäcka fel som uppkommit i produktionen, där antal 

anmärkningar per arbetstimme bäst beskriver detta. På önskemål av Saab indexeras därför inte IK och 

antal anmärkningar per arbetstimme utifrån ovan nämnd problematik. Därför väljs det att enbart 

fortsätta med antal anmärkningar per arbetstimme, där antal IK elimineras och blir inte slutgiltigt vald.  

Genomloppstid och Leveransprecision skulle enligt teorin också potentiellt kunna indexeras, däremot 

är mätetalen så pass viktiga i sig själva att de väljs att inte göra det. Mätetalen riskerar också att bli 

starkt korrelerade i en mer mogen serietillverkning av Gripen E, vilket skulle göra en indexering direkt 

olämplig. 

Därför blir det preliminära valet av KPI:er för rapportering gentemot PM&T Produce & Deliver följande 

KPI:er: 

- Antal anmärkningar per arbetstimme 

- Effektivitetsfaktor 

- Genomloppstid enligt plan 

- Leveransprecision 

- Antal felvärden i mätdata 
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Nästa steg innefattar att man undersöker sambandet mellan de valda KPI:erna. Där en 

korrelationsanalys utgör grunden för att kunna bedöma huruvida en eller flera KPI:er indikerar samma 

sak. Resultaten av korrelationsanalysen finns illustrerat i Figur 30, med multipla sambandsdiagram 

mellan aktuella KPI:er. 

 

Figur 30: Sambandsdiagram mellan genererade KPI:er, där aktuell data finns tillgänglig att hämta. 

Ingen av sambanden från Figur 30 indikerar på en stark korrelation mellan någon av KPI:erna, där 

enbart svaga korrelationer med stora residualer observeras. Vidare testades sambandet med Pearson-

korrelation, där enbart svaga till måttliga korrelationer med höga p-värden observerades. Dessa kan 

därför inte anses som tillförlitliga för att statistiskt signifikant påvisa någon korrelation. Det innebär 

dock inte att dessa omöjligen skulle kunna korrelera med ett större urval av data i framtiden. Därför 

behövs ingen av KPI:erna elimineras i enlighet med teorin. 

Det slutgiltiga valet blir alltså precis som innan sambandstestet: 

- Antal anmärkningar per arbetstimme 

- Effektivitetsfaktor 

- Genomloppstid enligt plan 

- Leveransprecision 

- Antal felvärden i mätdata 
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3.5.4 Analys & diskussion 

När man tar fram mätetal för övergripande rapportering gentemot PM&T Council behandlar man i 

dagsläget all underliggande data från de olika verkstäderna som en gemensam pott, se Figur 31. 

Genom att behandla data på detta vis riskerar man att få ett diagram som inte är känsligt nog för att 

kunna tolka, eftersom den underliggande fördelningen därmed är okänd.  

 

Figur 31: Hur data aggregeras för beräkning och visualisering i dagsläget. 

 

Genomloppstid, effektivitetsfaktorn och leveransprecision bygger alla på antalet tillverkningsorder 

som utförts i produktionen. Problemet med detta är att vissa verkstäder är kraftigt överrepresenterade 

när det kommer till antalet tillverkningsorder. T.ex. ses det i Figur 32 att för mätetalen genomloppstid, 

effektivitetsfaktorn och leveransprecision står två verkstäder: Sheet Metal & Surface Treatment och 

Machining står för över 90 % av alla tillverkningsorder inom produktionen. Genom att två verkstäder 

utgör en betydande majoritet av tillverkningsorderna kommer också utfallet från dessa starkt påverka 

det rapporterade mätetalet. Det innebär i praktiken att utfallet från de resterande tre verkstäderna 

kan differentiera utanför styrgränserna utan att mätetalet för rapportering gentemot PM&T Council är 

känsligt nog att upptäcka detta. Det skapar stora bekymmer vid en helhetsbedömning av 

produktionen, då man riskerar att missa utfallet från tre femtedelar av verkstäderna i sin beaktning. 

Det innebär också att styrning utifrån utfallet därför i praktiken blir omöjligt. 
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På liknande sätt ses det även att datan för antal anmärkningar är fördelad, med vissa verkstäder 

överrepresenterade till antalet. Genomgående för alla mätetal ses det i Figur 32 att Component 

Manufacturing och Final Assembly är kraftigt underrepresenterade till antalet. Vilket gör att man vid 

rapportering av mätetalen med största sannolikhet missar utfallet från dessa två verkstäder.  

 

 

 
Figur 32: Fördelning av den underliggande datan för varje vald KPI, utifrån den verksamhet den uppkommer i. 

För att öka känsligheten på diagrammet bör varje verkstad viktas för att utgöra en lika stor del 

gentemot rapporteringen, eftersom en förändring i någon av underliggande verkstäder därför 

påverkar mätetalet på produktionsnivå lika mycket. För aggregering av KPI:er användes därför 

metoden för lika viktning, vilket förklarades i kapitel 2.5.7. Figur 31 illustrerar hur man arbetar i 

dagsläget där man inte tillämpar metoden för lika viktning. Figur 33 den föreslagna metoden för lika 

viktning som författarna föreslår att Saab använder sig av. 
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Figur 33: Förslaget som författarna till examensarbetet anser Saab bör arbeta efter 

Tanken är då att KPO:erna från de olika verkstäderna agerar som KPD:er i fjärde fasen, d.v.s. att 

utfallet från varje verkstad aggregeras till en enhet, värderat lika. Det illustreras i Figur 34, där gröna 

rutor blir KPD:er och orangea KPO:er. Valda KPI:er att rapportera gentemot PM&T är markerade med 

grått i figuren.  

 

 

Figur 34: Valda KPI:er med tillhörande KPD:er och KPO:er för fjärde fasen, baserat på metoden för lika viktning. 
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4. Resultat 

4 Resultat 

I femte kapitlet sammanfattas resultatet från arbetsgången. Kapitlet bygger på examensarbetets alla 

fyra faser och inkluderar rekommendationer för användning av föreslagna KPI:er.  

4.1 Slutresultat från fjärde fasen 

De slutgiltigt fem valda KPI:erna för rapportering gentemot ledningen sammanställs i enkla figurer 

som ämnar förklara dess fundamentala parametrar. Strukturen av figurerna bygger dels på interna 

dokument från Saab men utgår från en tolkning presenterat i Designing performance measures: a 

structured approach (Neely, Richards, Mills, Platts, & Bourne, 1997).  

 

Figur 35: Fyra av fem av de valda KPI:erna.  

ELEMENT FÖRKLARING ELEMENT FÖRKLARING

Syfte

Att jämföra produktionens planerade 

arbetstid gentemot det verkliga utfallet för 

att kunna öka produktionseffektiviteten 

Syfte
Att indikera andelen data som är bokförd 

felaktigt

Beskrivning

Förhållandet mellan totalt summerade 

planerade arbetstimmar och summerade 

verkliga arbetstimmar

Beskrivning
Andelen tillverkningsordrar där datan är 

oandvändbar 

Målvärde – Målvärde –

Mottagare Ordförande för PM&T Produce & Deliver Mottagare Ordförande för PM&T Produce & Deliver

Frekvens Kvartalsvis Frekvens Kvartalsvis

Datakälla ERP, tolkat via Qlikview Datakälla ERP, tolkat via Qlikview

Hur beräknas 

KPI:n

(Summa för totalt planerad ställtid + 

summa för totalt planerad tillverkningstid) 

/(Summa för totalt verkligt använd tid)

Hur beräknas 

KPI:n

(Antalet tillverkningsordrar med fel i 

mätdata)/(Totala antalet 

tillverkningsordrar)

ELEMENT FÖRKLARING ELEMENT FÖRKLARING

Syfte

Att jämföra produktionens planerade ledtid 

gentemot det verkliga utfallet för att kunna 

hålla ledtid gentemot kund 

Syfte

Att påvisa tillgängligheten av en artikel 

gentemot behov för nästkommande 

verksamhet

Beskrivning
Andelen operationer som utförs på lika eller 

kortare tid än planerat 
Beskrivning

Andelen artiklar som är levererade innan 

behovet uppstår i nästkommande 

verksamhet 

Målvärde – Målvärde –

Mottagare Ordförande för PM&T Produce & Deliver Mottagare Ordförande för PM&T Produce & Deliver

Frekvens Kvartalsvis Frekvens Kvartalsvis

Datakälla ERP, tolkat via Qlikview Datakälla ERP, tolkat via Qlikview

Hur beräknas 

KPI:n

(Antalet operationer med lika eller mindre 

ledtid än planerat)/(Totala antalet 

operationer)

Hur beräknas 

KPI:n

(Antal tillverkningsordrar levererade inom 

utsatt leveransdatum)/(Totala antalet 

tillverkningsordrar)

Effektivitetsfaktorn

LeveransprecisionGenomloppstid

Antal felvärden i mätdata
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Figur 36: Anmärkningar per 100 timmar, en av fem valda KPI:er för rapportering gentemot ledning. 

4.2 Qlikview – Visualisering av KPI:er 

Qlikview är det Business Intelligence-system som Saab använder sig av för att visualisera KPI:er. Där 

uppdateras data dagligen gentemot bl.a. ERP-systemet, IFS. I detta kapitel presenteras allmänna 

rekommendationer för implementering i Qlikview. 

4.2.1 Rekommendationer - Anmärkningar per 100 timmar 

För att antal anmärkningar per 100 timmar ska fungera behövs data hämtas från två separata källor, 

ERP och Agresso. Detta till följd av att Saab använder Agresso som ekonomiskt affärssystem i 

komplement till IFS. Datan från Agresso bör därför kopplas direkt gentemot Qlikview för att kunna 

visualisera KPI:n.  

Beräkningen bör bygga på principen för lika värde, vilket förklaras matematiskt i kapitel 2.5.7 och 

illustreras i Figur 34. Det innebär att KPD:erna därför blir utfallet av antalet anmärkningar per 100 

timme för varje verkstad i produktionen.  

Visualiseringen bör bygga på strukturen av styr- och resultatkort. Där resultatkortet, d.v.s. det 

aggregerade utfallet bör vara visualiserat i en tidsseriegraf, uttryckt per månad. Resultatkortet bör vara 

applikationens startsida. Sedan bör ett slags styrkort tas fram för varje enskild verkstad, visualiserat 

lättillgängligt från samma sida. Det innebär att styrkorten bör visualiseras med hjälp av I-styrdiagram, 

där varje verkstad kan liknas vid en KPD.  

Genom denna metodik beräknas KPI:n automatiskt, utan manuell hantering vilket sker i dagsläget. Man 

skapar också större spårbarhet genom att använda sig av förhållandet mellan styr- och resultatkort. 

Det innebär högre spårbarhet gentemot avvikande verkstad. Genom principen för lika värde blir också 

avvikelser i resultatkortet mer jämlika och erhåller en högre känslighet.  

  

ELEMENT FÖRKLARING

Syfte

Att jämföra uppkomna fel i produktionen i 

relation mot arbetade timmar för att kunna 

minimera merkostnad

Beskrivning
Andelen anmärkningar som uppstår per 

100 arbetade timmar i produktion 

Målvärde –

Mottagare Ordförande för PM&T Produce & Deliver

Frekvens Kvartalsvis

Datakälla

Anmärkningar från ERP, tolkat via 

Qlikview samt arbetade timmar inhämtat 

från Agresso

Hur beräknas 

KPI:n

((Antalet anmärkningar)/(Total arbetad 

tid)) x 100

Anmärkningar per 100 timmar
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4.2.2 Rekommendationer - Effektivitetsfaktorn 

Effektivitetsfaktorn är sedan tidigare en vedertagen KPI på Saab med en redan utvecklad Qlikview-

applikation. Applikationen bygger enbart på data från IFS. 

Beräkningen för effektivitetsfaktorn i den aggregerade nivån för hela produktionsverksamheten bör 

bygga på principen för lika värde. Visualiseringen bör använda sig av styr- och resultatkort. Där 

resultatkortet, d.v.s. det aggregerade utfallet bör vara visualiserat i en tidsseriegraf, uttryckt per 

månad. Resultatkortet bör vara applikationens startsida. Sedan bör ett styrkort tas fram för varje 

enskild verkstad, visualiserat lättillgängligt från samma sida. Det innebär att styrkorten bör visualiseras 

med hjälp av I-styrdiagram, där varje verkstad kan liknas vid en KPD. 

KPI:n beräknas i dagsläget automatiskt, däremot genom addition av styr- och resultatkort skapar man 

högre spårbarhet gentemot avvikande verkstad. Genom principen för lika värde blir också avvikelser i 

resultatkortet mer jämlika och erhåller en högre känslighet eftersom verkstäderna Sheet Metal & 

Surface Treatment och Machining tillsammans står för över 90 % av alla tillverkningsorder inom 

produktionsverksamheten. 

Applikationen bygger på information från tillverkningsorder i IFS, där planerad ställtid, planerad 

tillverkningstid och verklig tillverkningstid beräknas för varje order. Där en summerad planerad tid 

jämförs med det verkliga utfallet. I dagsläget präglas applikationen av ett antal felaktiga värden från 

databasen i IFS. Problematiken finns delvis förklarad sedan tidigare i kapitel 3.4.3. Det innebär i sin tur 

att applikationen importerar felaktiga data och beräknar fram orealistiska värden för 

effektivitetsfaktorn. Applikationen kan däremot anses räkna korrekt i de fall som databasen inte 

innehåller några uppenbara fel i planerad ställtid, planerad tillverkningstid och verklig tillverkningstid.  

En kortsiktig lösning för beräkning av effektivitetsfaktorn, innan man kan lösa det underliggande 

problemet med databasen föreslås därför följa den metodik som beskrivs i kapitel 3.4.3. Där gränser 

för orimliga värden av underliggande KPI:er bör sättas i samarbete med verkstadschefer och sedan 

implementeras i Qlikview. Applikationen bör utformas så användaren enkelt kan byta mellan all data 

(med felen inkluderade) och den sorterade datan (med felen exkluderade) utifrån de framtagna 

gränserna. I den sorterade vyn av applikationen bör också en mätare visa andelen felaktiga data för 

användaren.  

Den mer långsiktiga lösningen involverar bl.a. en kartläggning över tidsstämplingar utförda av 

operatörer i produktionen, samt kontinuerligt databasunderhåll. Denna lösning presenteras i kapitel 

5.6.1 eftersom den är gemensam för att lösa underliggande problemen för effektivitetsfaktorn, 

genomloppstiden och leveransprecisionen. 
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4.2.3 Rekommendationer - Genomloppstid 

Genomloppstid är också en vedertagen KPI på Saab, med en tillhörande Qlikview-applikation utvecklad 

för nyckeltalet. Applikationen baseras enbart på data från IFS. 

Beräkningen för genomloppstiden i den aggregerade nivån för hela produktionsverksamheten bör 

bygga på principen för lika värde. Visualiseringen bör använda sig av styr- och resultatkort. Där 

resultatkortet, d.v.s. det aggregerade utfallet bör vara visualiserat i en tidsseriegraf, uttryckt per 

månad. Resultatkortet bör vara applikationens startsida. Sedan bör ett styrkort tas fram för varje 

enskild verkstad, visualiserat lättillgängligt från samma sida. Det innebär att styrkorten bör visualiseras 

med hjälp av I-styrdiagram, där varje verkstad kan liknas vid en KPD. 

KPI:n beräknas i dagsläget automatiskt, däremot med addition av styr- och resultatkort skapar man 

högre spårbarhet gentemot avvikande verkstad. Genom principen för lika värde blir också avvikelser i 

resultatkortet mer jämlika och erhåller en högre känslighet eftersom verkstäderna Sheet Metal & 

Surface Treatment och Machining tillsammans står för över 90 % av alla tillverkningsorder inom 

produktionsverksamheten. 

Applikationen bygger på tillverkningsorder i IFS, där man jämför planerad genomloppstid med verklig 

genomloppstid för varje individuell tillverkningsorder. Den verkliga tiden beräknas från tidsstämplingar 

i IFS, med beräkningar för att ta hänsyn till rast, arbetstid, röda dagar, etc. Sedan jämför man den 

planerade tiden med den beräknade verkliga tiden. Där en order med kortare verklig tid än planerat, 

oavsett tidsmarginal räknas som godkänd och motsatsen för en försenad order. Sedan summeras 

antalet godkända order och divideras med summeringen av totala antalet order. Nyckeltalet 

visualiseras därför sedan som en procentsats. Detta mätetal präglas också av felaktig data från 

databasen i IFS, där ett antal order har en verklig ledtid som registreras som noll. Detta innebär att när 

Qlikview-applikationen jämför planerad ledtid gentemot verklig ledtid så kommer alla order som är 

registrerade som noll se ut som godkända, trots att de bör betraktas som missing value.  

En kortsiktig lösning för beräkning av genomloppstiden, innan man kan lösa det underliggande 

problemet med databasen föreslås därför följa den metodik som beskrivs i kapitel 3.4.3. Där gränser 

för orimliga värden av underliggande KPI:er bör sättas i samarbete med verkstadschefer och sedan 

implementeras i Qlikview. Applikationen bör utformas så användaren enkelt kan byta mellan all data 

(med felen inkluderade) och den sorterade datan (med felen exkluderade) utifrån de framtagna 

gränserna. I den sorterade vyn av applikationen bör också en mätare visa andelen felaktiga data för 

användaren.  

Den mer långsiktiga lösningen involverar bl.a. en kartläggning över tidsstämplingar utförda av 

operatörer i produktionen, samt kontinuerligt databasunderhåll. Denna lösning presenteras i kapitel 

5.6.1 eftersom den är gemensam för att lösa underliggande problemen för effektivitetsfaktorn, 

genomloppstiden och leveransprecisionen. 

  



53 
 

4.2.4 Rekommendationer - Leveransprecision 

Leveransprecision är också en vedertagen KPI på Saab, med en tillhörande Qlikview-applikation 

utvecklad för nyckeltalet. Applikationen baseras på data från IFS. 

Beräkningen för leveransprecision i den aggregerade nivån för hela produktionsverksamheten bör 

bygga på principen för lika värde. Visualiseringen bör använda sig av styr- och resultatkort. Där 

resultatkortet, d.v.s. det aggregerade utfallet bör vara visualiserat i en tidsseriegraf, uttryckt per 

månad. Resultatkortet bör vara applikationens startsida. Sedan bör ett styrkort tas fram för varje 

enskild verkstad, visualiserat lättillgängligt från samma sida. Det innebär att styrkorten bör visualiseras 

med hjälp av I-styrdiagram, där varje verkstad kan liknas vid en KPD. 

KPI:n beräknas i dagsläget automatiskt, däremot med addition av styr- och resultatkort skapar man 

högre spårbarhet gentemot avvikande verkstad. Genom principen för lika värde blir också avvikelser i 

resultatkortet mer jämlika och erhåller en högre känslighet eftersom verkstäderna Sheet Metal & 

Surface Treatment och Machining tillsammans står för över 90 % av alla tillverkningsorder inom 

produktionsverksamheten. 

Applikationen bygger på tillverkningsorder i IFS, där man jämför planerat slutdatum med verkligt 

slutdatum. Differensen mellan dessa beräknas i hela dagar och tar hänsyn till helger, röda dagar, etc. 

Där differensen mellan dessa tider anses som godkänd mellan ±10 dagar. Sedan jämförs antalet 

godkända tillverkningsorder med det totala antalet, för att sedan uttryckas som en procentsats. ±10 

dagar var något som bestämdes när applikationen utvecklades för många år sedan, vår 

rekommendation är att istället implementera möjligheten till fler intervall att jämföra mellan. Förslag 

på andra intervall inkluderar andelen levererade inom tio dagar sent (där alla för tidiga order är 

inkluderade) eller ett intervall där man bara mäter för tidigt levererade order.   

Eftersom denna applikation bygger på samma tillverkningsorder som för effektivitetsfaktorn och 

genomloppstiden, baserat på samma avstämplingar i produktion så riskerar även denna applikation att 

präglas av andelen missing values. Det är dock omöjligt att uppskatta till vilken andel, eftersom denna 

applikation räknar hela dagar, inte timmar. Där en felregistrering i antal timmar ändå kan vara 

stämplad till rätt produktionsdag. Från denna problematik finns därför inga enkla kortsiktiga lösningar 

att implementera. Man kan däremot använda sig av principen som beskrivs i kapitel 3.4.3, där man 

använder Z-score för att sortera bort extremvärden.  

Den mer långsiktiga lösningen involverar bl.a. en kartläggning över tidsstämplingar utförda av 

operatörer i produktionen, samt kontinuerligt databasunderhåll. Denna lösning presenteras i kapitel 

5.6.1 eftersom den är gemensam för att lösa underliggande problemen för effektivitetsfaktorn, 

genomloppstiden och leveransprecisionen. 
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4.2.5 Rekommendationer - Antal felvärden i mätdata 

Denna KPI är inte vedertagen sedan tidigare och det finns därför ingen Qlikview-applikation för utfallet.  

Eftersom en stor del av resultatet för övriga KPI:er involverar problematiken med andelen missing 

values kopplade till tillverkningsorder, så bestämdes det tillsammans med Saab att det finns intresse i 

att mäta dessa felvärden. Där definitionen av felvärden är kopplat till orealistiska värden för de KPD:er 

som beaktar tillverkningsorder, d.v.s. effektivitetsfaktorn, genomloppstid och leveransprecision. I sin 

tur innebär det att KPD:erna för planerad ställtid, planerad tillverkningstid, verklig tillverkningstid, 

planerad genomloppstid och verklig genomloppstid bör ha gränser för maximala och minimala nivåer. 

Där tillverkningsordern betraktas som felaktig om den hamnar utanför någon av KPD:ernas gränser. På 

detta sätt kan man därför estimera andelen fel genom att jämföra antalet tillverkningsorder utanför 

gränserna gentemot det totala antalet. Därför bör denna KPI uttryckas som en andel. 

Denna KPI agerar därför som ett komplement till det förslag på förbättringsarbete som bör genomföras 

med avseende på databasen, vilket förklaras i mer detalj i kapitel 5.6.1. Visualiseringen bör använda 

sig av styr- och resultatkort. Där resultatkortet, d.v.s. det aggregerade utfallet bör vara visualiserat i en 

tidsseriegraf, uttryckt med per månad. Resultatkortet bör vara applikationens startsida. Sedan bör ett 

styrkort tas fram för varje enskild verkstad, visualiserat lättillgängligt från samma sida. Det innebär att 

styrkorten bör visualiseras med hjälp av I-styrdiagram, där varje verkstad kan liknas vid en KPD.  

  



55 
 

5. Diskussion 
 

5 Diskussion 

I diskussionen redogörs om man anser sig ha svarat på forskningsfrågorna och hur resultatet påverkar 

verksamheten. Här diskuteras även arbetets svagheter, styrkor och val som gjorts under vägen. 

5.1 Resultatdiskussion 

Examensarbetets resultat kan delas in i två delar. Dels KPI:er med tillhörande tolkning och visualisering 

som sammanfattades i resultatkapitlet och dels den metod som arbetet har följt och byggt upp. 

KPI:erna har fått högre spårbarhet och den underliggande datan har analyserats, varpå man upptäckte 

brister. Denna del av resultatet, som direkt bygger på metodikens output, har god potential att 

användas som grund för vidare arbete med framförallt förbättrade mätdata. I examensarbetet har man 

kartlagt problemen i mätdatan och dess utsträckning. Vidare undersökningar bör göras för att fastställa 

orsaken till datans bristfälliga kvalitet.  

Den andra resultatdelen är metodiken som man bör kunna applicera även på andra delar av 

verksamheten. Rapporten är skriven på ett sådant sätt att man relativt enkelt bör kunna följa 

metodiken oavsett var i verksamheten man undersöker KPI:er. För verksamheten anser man att första 

resultatdelen bör vara viktigast, åtminstone kortsiktigt. Detta för att man har möjligheten att förbättra 

underliggande data och på så sätt öka alla KPI:ers trovärdighet och precision. Mer långsiktigt blir 

metodiken viktigare då man kan fortsätta arbeta med utveckling och utvärdering av mätetal.  

5.2 Arbetets omfattning 

Arbetets omfattning var väldigt bred där många olika verksamhetsområden finns representerade. 

Arbetet har haft som utgångspunkt att analysera och utvärdera val av KPI:er. Fokus lades alltså vid 

framtagningsprocessen av KPI:er där man valde bort datainsamling och mätning. Eftersom arbetet 

behandlade bredden i organisationen fanns inte utrymme för att även arbeta djupt. Skulle man göra 

om arbetet idag bör man noga överväga att begränsa sig till en eller två verkstäder och då kunna arbeta 

lodrätt djupare ner i organisationen. Detta har dock också nackdelar, det kan bli problematiskt att 

skapa en generell metod som fungerar över hela organisationen när man fokuserar på endast en eller 

två verkstäder.  
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5.3 Diskussion kring metod, teori och arbetsgång 

Examensarbetet kan delas in i tre huvudsakliga delar: metod, teori och genomförande. Nedan 

diskuteras delarna var för sig.  

5.3.1 Metod 

Examensarbetets metod bygger på Analytics for Management skrivet av Tanima Chowdhury och Louise 

Sandén. För att passa mot Saab, arbetets omfattning och problem, har man gjort förändringar som 

bland annat påverkat arbetsordning och exkluderat eller adderat delar. För att på ett rättvist sätt 

diskutera Analytics for Management i sammanhanget behöver man samtidigt diskutera arbetets 

omfattning eller fokus. Arbetets fokus har varit brett och inkluderat många olika verkstäder utan att 

gå på djupet.  

Metodiken har lett fram till användbara KPI:er genom tillämpning av Analytics for Management med 

modifikationer vilket kan ses som att metodiken framgångsrikt anpassats till verksamheten. Samtidigt 

har man inte systematiskt utrett mätningar av KPI:erna och grunddatan vilket måste tolkas som en 

svaghet i arbetet. Mätning, och utredning av mätning, ingår i Analytics for Management som man 

frångått med anledning av arbetets fokus som istället ligger på en högre abstraktionsnivå. Här har man 

låtit tiden styra omfattningen av arbetet. Alternativa vägar kan vara att förlänga arbetet så man även 

hinner med att utreda mätningar vid verkstäderna eller begränsa arbetet mot en eller två verkstäder 

och då alltså arbeta mer lodrätt i organisationen som illustreras Figur 8. 

Den kanske viktigaste förändringen är fjärde fasen där man nyttjar resultatet av Analytics for 

Management för att skapa KPI:er som sammanfattar organisationens mätetal på högre nivå. Arbetet 

kring hur KPI:er skulle aggregeras uppåt och därmed slås samman för att fånga hela bredden i 

verksamheten blir en balansgång mellan behovet av visualisering och att snabbt kunna ta till sig 

informationen. Fjärde fasen är anpassad för simpel aggregering av data då man ganska tidigt insåg att 

efterfrågan av simpla KPI:er blev drivande. Olika viktningsmetoder och aggregering har undersökts och 

de nya KPI:erna har klara förbättringar vad gäller spårbarhet och verklighetsförankring.  

Fjärde fasen i sig har vissa förutsättningar, så som Analytics for Management behöver företagsstrategi 

för att kunna börja på rätt sätt kräver fjärde fasen att KPI:er finns på taktisk nivå (verkstadsnivå). Detta 

betyder dock inte att man behöver genomföra hela arbetsgången från Analytics for Management utan 

man skulle kunna applicera metoden på redan färdiga KPI:er. Vad som antagligen skulle vara av värde 

inför ett sådant arbete kan vara att ändå skapa en datainsamlingsplan för att få en klar överblick över 

sina KPI:er.  

Att som beskrivet i metodkapitlet och i Figur 3, arbeta top-down och bottom-up under olika delar av 

arbetet har gett bra inblick i organisationen och bidragit till bättre resultat. Framtagna KPI:er har därför 

potential att fungera på olika nivåer i organisationen. En utmaning och kanske frågeställning till 

framtiden är hur djupt man bör gå top-down. Alltså när (om alls) bör man vända och arbeta uppåt igen.  
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5.3.2 Teori 

Litteratur och teoribas i examensarbetet har främst bestått av läroböcker och artiklar inom området 

för statistisk analys och kvalitetsutveckling. Det finns gott om forskning och litteratur inom området 

vilket innebär att man ofta kan hitta bra beskrivningar på ämnet. Metodiken är framtaget från teori 

främst kopplad till tidigare examensarbetet Analytics for Management och artiklar skrivet på ämnet. 

Forskningen har bedrivits på ämnet under ganska lång tid och vissa författare med många 

publikationer har fått förgrundsroller på området. Således har även litteraturstudien lett fram till att 

dessa författare använts flitigt. För att få ännu bättre litteraturstudie kunde författarna försökt att 

ytterligare ställa källor mot varandra.  

5.3.3 Genomförandet 

Genomförandet i sig är beskrivet på sådant sätt att man kan använda det som underlag vid ytterligare 

studier. Författarna anser att genomförandet fungerat bra och att man kommit fram till goda resultat 

som bidrar till verksamheten.  

När man fastställt metodiken så pass att man började med genomförandet var man först tvungen att 

lära känna verksamheten. Här behövde man lägga mer tid än vad man från början räknat med som 

följd av organisationens storlek. Tillsammans med pågående omorganisation och processmognad 

ledde detta till en större utmaning än man tidigare trott. Studenterna anser dock att examensarbetet 

och resultatet fortfarande uppnått en bra nivå, där bland annat kunnig personal hjälpt till med 

oklarheter.  
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5.4 Forskningsfrågor 

Här följer en genomgång av forskningsfrågorna och hur resultatet påverkar verksamheten. 

- Kan Analytics for Management anpassas för en så pass stor verksamhet som Aeronautics? 

Examensarbetet genomfördes med en anpassning av Analytics for Management som resulterade i 

KPI:er med visualisering och analys av underliggande data. Detta, enligt författarna, borde tolkas som 

att man framgångsrikt anpassat Analytics for Management för verksamheten. Alltså blir slutsatsen att 

metoden har anpassats till verksamheten och att metoden generellt har en god förmåga att kunna 

anpassas mot olika organisationer. En svårighet har dock identifierats vid tillämpningen av Analytics 

for Management för stora verksamheter. Om man som i detta arbete arbetar väldigt brett, blir djupet 

under top-down stadiet blivit lidande. Därför skulle man som nämnt ovan kunna anpassa arbetets 

bredd eller längd, alternativt försöka hitta vägar att bättre anpassa metodiken för stora organisationer. 

I denna problematik ryms även nivån man involverar operativ personal och i vilken utsträckning man 

kan validera och revidera arbetssätt. 

 

- Kan flera KPI:er aggregeras till högre nivå, utan en för stor förlust i information och detalj? 

Vid aggregeringen kom man fram till att man går miste om detalj för att främja enkelheten hos 

KPI:erna. Enkelheten blev drivande då man ville ha KPI:er som snabbt kunde läsas av ledningen. Även 

om spårbarheten efter examensarbetet blivit bättre har man fortfarande inte möjlighet att detaljstyra 

utifrån endast de KPO:er som beskrivs i resultatet. Man måste alltså fortfarande analysera vidare om 

man identifierar problem. Metodiken har bidragit med verktyg och information kring var man bör leta 

vidare samt hur man kan utforma datamiljön för att enklare analysera problem.  

Alltså är aggregeringen fortfarande en avvägning mellan detalj och snabbhet. Förbättringen kommer 

istället genom spårbarhet vid vidare undersökning.  

 

- Med hjälp av resultat från ovanstående frågor: Hur står sig KPI:erna som används på Saab i 

dagsläget? 

Valet av de KPI:er som man tidigare använt är bra. Man har haft relevanta KPI:er som dock saknat 

spårbarhet. Examensarbetet har lett fram till liknande urval av KPI:er på verkstads- och ledningsnivå 

vilket innebär att man tidigare använt rätt KPI:er. Som tidigare nämnt saknas underliggande 

information kring mätetalen. Den största skillnaden före och efter examensarbetet är att man nu har 

spårbarhet gällande hur KPI:n tagits fram, vad den ska mäta och hur den kan utredas.  
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5.5 Styrkor och svagheter i arbetet  

Under arbetets gång har både styrkor och svagheter identifierats. I många fall har identifierade 

svagheter lett till mindre förändringar i arbetet för att förbättra helheten av examensarbetet. Vissa 

svagheter kvarstår dock vilket diskuteras i detta kapitel tillsammans med styrkor.  

5.5.1 Styrkor 

En styrka i arbetet som man gärna ville få med var att försöka verifiera och validera resultat under 

arbetets gång. Alltså att man konsulterade ansvarig personal inom olika områden för att försäkra sig 

om att det man kommit fram till faktiskt speglar verkligheten. Detta har också lett till att man fått 

värdefull hjälp genom nya förslag och interna informationskällor.  

En vidare styrka, enligt författarna, är att man valt att presentera så mycket som möjligt med bilder 

och tabeller. Detta leder förhoppningsvis till att det går snabbare och enklare att ta till sig 

informationen. Utöver läsbarheten bör man även kunna undvika missförstånd och feltolkningar.  

5.5.2 Svagheter 

Som tidigare skrivet behandlar arbetet en bred organisation med många olika verksamheter. Detta 

ledde fram till vissa kompromisser där bland annat mätningsdelen i Analytics for Management blev 

kraftigt reducerad. Man trodde under arbetets gång att datan som fanns skulle vara tillräckligt bra för 

att uppnå ett bra resultat. När det visade sig att datan hade brister drog man slutsatsen att man gärna 

hade undersökt mätningen i sig också. Alltså tar man även här med sig att en begränsning i 

omfattningen eller utökad tidsram varit önskvärt.  

Vidare har man både under arbetsgången och i efterhand insett att man kunde involverat operativ 

personal mer. Vissa svårigheter fanns dock vilket ledde fram till att man skurit ner på antalet möten 

med operativ personal. Produktionen i sig är i en uppstartsfas där personal fortfarande arbetar med 

mycket annat utöver den normala produktionen. Det blir alltså svårt att identifiera arbetssätt, vem 

som gör vad och hur det kommer se ut i framtiden. Sedan genomfördes i samma tid som 

examensarbetet en omorganisation, som vidare komplicerade arbetspositioner och vem som vidare 

var ansvarig för vad. Denna omorganisation försvårade även arbetet med verifiering av resultat och 

input från tänkta intressenter till resultatet.  

En potentiell felkälla som kan ha stor påverkan på arbetets resultat är hur data behandlats under 

filtreringsdelen. Att veta vilken data som utgörs av felvärden och vilken data som är godkänd kan vara 

svårt. Detta undersöktes med hjälp av ansvarig personal som även de hade svårt att välja var gränsen 

skulle ligga. Man fick alltså göra en bedömning vad man tycker är rimligt baserat på magkänsla än 

faktiskt undersökning. Skulle det visa sig att man valt gränsen fel har det betydelse för utfallet i nästan 

alla räknade data som presenteras för Saab. Eftersom man gjort bedömningen tillsammans med insatt 

personal bedöms risken som låg att gränsen satts felaktigt.  
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5.5.3 Granskning av examensarbetet 

Examensarbetets validitet, reliabilitet och objektivitet bör diskuteras. Eftersom examensarbetet kan 

beskrivas som en fallstudie väljer man att diskutera utifrån de kriterierna man tolkat från The Action 

Research Dissertation (Herr & Anderson, 2005).  

- Genereras ny kunskap? 

Ny kunskap och forskning genereras i och med att man dels testar och utreder Analytics for 

Management som metod, men framförallt att man genererar och testar anpassningar och tillägg till 

metodiken för Analytics for Management.  

- Uppnås en lösning till problematiken som startade studien? 

Enligt tidigare diskussion angående hur resultatet kan delas in i två delar anser man att lösningar för 

problematiken har lyfts fram. Vad som dock diskuteras av Kathryn Herr och Gary L. Anderson (2005) 

är hur fallstudier likt denna ofta är bra på att lyfta fram problem som uppstår men inte alltid svarar 

upp med lösningar. Det finns vissa delar av arbetet som faller in under denna kategori. Ett exempel på 

detta är när man identifierat problematiken kring mätningen och hantering av data, men endast 

konstaterat att det kräver ytterligare utredning. Här vill författarna till examensarbetet dock lyfta fram 

att man inte borde lasta varken arbetets metodik eller metodiken beskriven i Analytics for 

Management, då man istället anser att det är arbetets omfattning som ligger bakom den bristfälliga 

informationen på området. Vidare resonemang kring detta finns redan beskrivet i diskussionskapitlet.  

- Har studien ökat kunskap och förståelse av verkligheten/verksamheten man studerar? 

Här tror författarna till examensarbetet att en av arbetets stora styrkor ligger. Man har enligt 

metodiken genererat och utrett förslag till KPI:er, vilket i sig driver verksamhetens processkännedom 

framåt. Men den största upptäckten, kring data och mätning, har mycket stor potential att tillföra 

tidigare okänd kunskap från verksamheten. Detta eftersom man upptäckt och beskriver en 

problematik som man tidigare inte arbetat med.  

- Är resultatet relevant för uppdragsgivaren? 

Kriteriet kring huruvida resultatet är relevant för uppdragsgivaren kan diskuteras genom hur man 

validerat studien mot resultatets intressenter. Intressenter för resultatet har under arbetets gång 

påverkats av vad man har upptäckt. Här har man återkopplat mot många olika parter, men kanske 

viktigare haft kontakt med olika intressenter på ungefär samma position. På så sätt har man vävt in 

triangulering av vad som bör anses vara viktigt för verksamheten och då också styrt arbetets fokus. En 

lista över olika möten som använts i detta syfte finns att se i bilagorna.  

- Har man arbetat med goda forskningsmetoder och objektivitet? 

En stor del av arbetets objektivitet grundar sig redan i användandet av Analytics for Management. 

Metodiken är ganska uppstyrd och är framtagen på ett sådant sätt att man ska hålla egna värderingar 

utanför och istället arbeta enligt de olika verktygen som finns beskrivna. Enligt tidigare diskussion 

kunde en större del av arbetet gjorts ihop med både operativ och ledningspersonal. Detta hade i sin 

tur också kunnat bidra till högre objektivitet då författarnas åsikter tagit mindre plats.  
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5.6 Fortsatt forskning 

Det första man bör titta på som fortsatt studie specifikt på Saab och i anknytning till detta arbete är 

att undersöka orsaken till felvärden i mätdatan. Här behöver man grundligt se över hur felvärden 

uppstår och vad man kan göra åt det. Intresset för detta bör vara mycket högt då det direkt påverkar 

hur väl man speglar verkligheten med sina mätetal. En bra start kan vara att undersöka om 

datasystemet hanterar rapporteringar fel eller om det är otydliga instruktioner hur man rapporterar in 

data. Man kan även undersöka vilken inverkan felvärden har på datans tillförlitlighet överlag. En mer 

utförlig förklaring på nuläget och problematiken hittas nedanför i kapitel 5.6.1. 

Examensarbetet är skrivet med processmognaden i åtanke, alltså att man försökt skriva det för 

framtiden när produktionen närmar sig serietillverkning. Skulle man undersöka hur valet av KPI:er ser 

ut när man faktiskt är i det stadiet kan man kanske dra slutsatser om nyttan av att arbeta fram KPI:er 

för en annan processmognadsgrad. Vidare undersökning skulle alltså kunna vara uppföljning.  

Vidare forskning kring metodiken kan vara att se om man kan anpassa den till ett mer uppstyrd format. 

Om man kan arbeta ner metodiken till mallar och tydligt uppstyrda delar, kanske likt Six Sigma där 

innehållet kan vara ganska förbestämt. Alltså om man kan lyckas generalisera metoden och skapa en 

mall.  

5.6.1 Databasens problematik 

För KPI:erna som bygger på tillverkningsorder präglar felvärden i databasen utfallen hos mätetalen. 

Dessa kan spåras till orealistisk data för underliggande KPD:er.  

För genomloppstid som bygger på planerad genomloppstid och verklig genomloppstid finns en mängd 

missing value. Där den verkliga genomloppstiden är överrepresenterad när det kommer till felvärden. 

Den verkliga genomloppstiden utgår från tids- och datumstämplingar för start och slut från 

produktionsverksamheten, sedan tillämpas en algoritm för att beräkna arbetad tid mellan dessa 

stämplingar. Från algoritmen ges en mängd orealistiska mätvärden som verkar härstamma från att 

slutdatumet är stämplat före startdatumet, där algoritmen därför korrekt beräknar alla dessa till 

nollvärden. Sedan tillkommer en del felvärden från att ingen planerad genomloppstid existerar att 

jämföra den verkliga tiden mot.  

Det innebär för att förbättra databasen gentemot genomloppstiden behöver man undersöka: 

- Varför är slutdatumet registrerat före startdatumet och vilka problem leder det till? 

- Väljer Qlikview-applikationen rätt data från IFS? 

- Varför finns det tillverkningorder utan planerad genomloppstid? 

- Är det arbetssättet man arbetar på som medför dessa fel? 
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För effektivitetsfaktorn som bygger på planerad ställtid, planerad tillverkningstid och verklig 

tillverkningstid finns även där en mängd missing values. Den verkliga tillverkningstiden som används 

vid beräkningar är i en andel av fallen orimligt låg. Där verkliga tillverkningstiden divideras med 

summan av planerad ställtid och planerad tillverkningstid, benämnt som OVL-tid i Qlikview-

applikationen. Denna OVL-tid är också i en andel av fallen orealistiskt låg. 

- Varför är den verkliga tillverkningstiden bokförd som orealistiskt låg i en andel av fallen? 

- Varför är den OVL-tiden som bokförs orealistiskt låg i en andel av fallen? 

- Är det arbetssättet man arbetar på som medför dessa fel? 
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7. BILAGOR 

7 Bilagor 

7.1 Intervjuer och möten 

Här bifogas de intervjufrågor samt intervjulista som användes vid intervjuerna med respektive 

verkstadschef.  

7.1.1 Intervjuer med verkstadschefer 

Inför varje intervju informerades den intervjuade om följande:  

- Bakgrund om studenterna. 

- Syfte och mål med exjobbet.  

- Syftet med intervjun och vilken information som efterfrågas.  

- Intervjuns upplägg - antal frågor och blanketter.   

- Förväntade slutsatser.  

- Hur informationen ska användas.  

- Hur konfidentiell/företagshemlig data behandlas. 

 
Följande frågor ställdes under respektive intervju med verkstadscheferna: 

1. Vad är din roll på SAAB?  

2. Hur länge har du arbetat på SAAB?  

3. Vad gör/tillverkar den verksamhet du ansvarar för?  

4. Använder du målen uppsatta i TM:s målstyrning?  

5. Vilka mål/krav har verksamheten att förhålla sig mot? (T.ex. krav på produktionstakt eller 

timmar).  

- Var kommer målen ifrån och hur har de tagits fram?  

- Uppfyller målen SMART: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt?  

- Tycker du att det finns mål som borde läggas till?  

- Tycker du att det finns mål som borde tas bort?  

- Vem rapporteras dessa till?  

6. Vilket/vilka mål tycker du är viktigast i din verksamhet? Rangordna om möjligt.  

7. Använder verksamheten du ansvarar för KPI:er/mätetal?  

- Vilka används?  

- Hur är dessa KPI:er framtagna?  

- Används informationen för att styra verksamheten?  

- Finns det någon i organisationen (kanske du själv) som har extra bra koll på KPI:er/mätetal 

som man i framtiden kan prata mer med?  

8. Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns i verksamheten? (SWOT)  

9. Har du frågor eller annan information du vill framföra? 
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7.1.2 Intervjulista 

 

 

Figur 37: Lista över de intervjuer och möten som genomförts enligt strukturen för intervjuer.  

 

Datum Avdelning Vem

2019-01-23 Structural assembly Kvalitetsingenjör

2019-01-28 Final assembly Kvalitetsingenjör

2019-01-29 Component manufacturing Verkstadschef

2019-01-29 Final assembly Verkstadschef

2019-01-29 Structural assembly Verkstadschef

2019-01-31 Machining Kvalitetsingenjör

2019-02-05 Machining Verkstadschef

2019-02-11 Structural assembly Admin

2019-02-08 Sheet metal & surface treatment Verkstadschef

2019-03-26 Component manufacturing Verkstadschef

2019-03-27 Sheet metal & surface treatment Verkstadschef

2019-04-02 Airframe Applikationsförvaltare

2019-04-10 Airframe Applikationsförvaltare

2019-04-17 IFS Business solution architect

Möten och intervjuer


