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Sammanfattning 
Examensarbetet har utförts på Saab Aerostructures och avdelningen Logistik på 

Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling vid Linköpings universitet. Saab 

Aerostructures arbetar med utveckling, industrialisering och tillverkning av flygande 

strukturer, vilket innebär bland annat helikopterkabiner till NH90, vingbalkar till Airbus 

A380, dörrar till Boeing 787 Dreamliner och kompletta skrov till JAS 39 Gripen. 

Traditionellt har fokus legat på att ha en störningsfri produktion, men för att förbättra 

lönsamheten har Saab beslutat att börja arbeta mer effektivt i sin materialförsörjning och 

har på grund av detta behov av att kunna mäta dess effektivitet. Syftet med examensarbetet 

är därför att ta fram och definiera nyckeltal som mäter den logistiska effektiviteten i Saab Aerostructures 

materialförsörjning. 

Nyckeltalen som tas fram ska kunna beräknas med hjälp av den data som finns tillgänglig i 

affärssystemet, ERP. Det innebär att resultatet av examensarbetet består av ett antal 

framtagna nyckeltal inklusive information om vilken data från affärssystemet som ska 

användas samt hur de ska beräknas. Resultatet ska fungera som en input till den som ska 

genomföra implementeringen av nyckeltalen. 

För att uppfylla detta har vi dels genomfört en teoretisk studie som ledde fram till vilka 

mått som kan vara aktuella att mäta för att åskådliggöra den logistiska effektiviteten i 

materialförsörjningen och dels via en kartläggning av Saabs materialförsörjning identifierat 

ett antal intressenter som kan ha behov av nyckeltal. Därefter genomfördes en 

undersökning med hjälp av bland annat intervjuer i syfte att ta reda på vilka behov av 

respektive mått intressenterna har. 

Utifrån dessa mått och behov skapades önskade definitioner på nyckeltal helt utan hänsyn 

till vilken data som finns tillgänglig i affärssystemet. Med dessa definitioner som grund 

studerades sedan affärssystemet för att undersöka om nyckeltalen kan beräknas med 

befintlig data och i så fall hur och med vilken data beräkningarna ska utföras. De slutgiltiga 

nyckeltalen som definierades var: 

• Varulager: Hur mycket kapital som binds i varulager. 

• Omsättningshastighet i varulager: Antal gånger per år kapitalet i 

varulagret har omsatts. 

• Svinn i varulager: Andel av varulagrets värde som försvunnit. 

• Total intern ledtid i materialförsörjningen: Genomsnittlig tid som 

en leverans tar från ankomst till inlagring. 



 
 
 
 

 
 
 

• Leveransprecision: Andel leveranser som inkommit i tid. 

• Leveransavvikelse: Antal dagar som inkommande leveranser avviker 

från önskat datum. 

• Kvalitetsprecision: Andel leveranser utan avbrott i 

ankomstkontrollen. 

• Leveranskvalitet: Andel leveranser som både har kommit i tid och 

inte orsakat avbrott i ankomstkontrollen. 

• Servicegrad: Andel materialrader som uppfylldes under behovsdagen. 

• Täcktid i varulager: Antal dagar som produktionens behov kan 

tillgodoses med aktuellt lagersaldo. 

 



 
 
 
 

 
 
 

Abstract 
This Master Thesis has been carried out at Saab Aerostructures and the Department of 

Logistics Management at Linköping University. Saab Aerostructures develop, industrialize 

and manufacture aerostructures, including forward fuselage structures for the NH90 

helicopter, the mid and outer leading edges of the Airbus A380 wing, cargo and access 

doors for the Boeing 787 Dreamliner and the entire structure for JAS 39 Gripen. 

Traditionally Saab has focused on serving their production units without causing problems, 

but to improve profitability they have decided to work more efficient and effective in the 

materials supply processes and therefore they need to be able to measure their 

performance. The purpose of this thesis is to develop and define metrics for measuring logistics 

efficiency and effectiveness in Saab Aerostructures’ materials supply. 

The metrics should be calculated with data from Saab’s ERP system. Therefore the result 

of the thesis consists of a number of developed and defined metrics, including what data 

from ERP that should be used and how the metrics should be calculated. The result is 

intended to act as input for the future implementation of the metrics. 

To achieve this we first made a theoretical research to determine which measures that 

could be used for measuring logistics efficiency and effectiveness in the materials supply 

and then, by mapping Saab’s materials supply, we identified a number of organizational 

functions that could be interested in metrics showing materials supply performance. After 

that we interviewed individuals in the identified organizational functions to be able to 

identify which needs of the measures the have. 

From these measures and needs we developed requested definitions for metrics without 

taking into consideration what data that is available in the ERP system. With these 

definitions as a basis we then studied the ERP system to see if the metrics could be 

calculated with the available data and if so how and what data they should be calculated 

with. The final metrics that we defined were: 

• Inventory: Capital tied up in inventory. 

• Inventory Turnover Rate: Number of times a year that the inventory 

has been turned over. 

• Waste: Percentage of inventory waste. 

• Total Internal Lead Time in the Materials Supply: Average time 

from receiving to put away. 

• On-time Delivery: Percentage of on-time deliveries. 



 
 
 
 

 
 
 

• Delivery Deviation: Number of days that deliveries diverge from 

requested delivery date. 

• Right-Quality Delivery: Percentage of deliveries that passed the 

receiving inspection without interruption. 

• Delivery Performance: Percentage of deliveries that arrived on time 

and passed the receiving inspection without interruption. 

• Service Level: Percentage of material rows fulfilled on time. 

• Days of Supply: Number of days that today’s inventory can supply the 

production units. 

 



 
 
 
 

 
 
 

Förord 
Det här examensarbetet som har genomförts på Saab Aerostructures i Linköping under 20 

veckor avslutar våra studier på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi vid 

Linköpings universitet. Arbetets genomförande har blivit möjligt tack vare ett antal 

personer som här förtjänar att tackas.  

För det första vill vi tacka Saab. Arbetet hade aldrig uppstått om inte uppdragsgivaren 

Torbjörn Nibelius identifierat behovet av utredningen på Saab. Vi vill också tacka 

handledaren på Saab, Per Fornell, och hans personal för givande diskussioner och stöd 

under arbetets gång. Speciellt tack också till Håkan Pettersson som avsatte mycket tid för 

att få oss att förstå affärssystemet ERP. Det har speciellt varit inspirerande att under 

arbetets gång veta att det arbete som vi genomförde verkligen kommer att användas och 

inte bara bli en hyllvärmare (bland andra examensarbeten?).  

På universitetet vill vi tacka handledaren Magnus Lindskog som stöttat oss vid de tillfällen 

svårigheter har uppstått och också tacka honom för de härliga citat vi fått bära med oss 

under arbetets gång, såsom att vårt intellekt gott och väl skulle räcka för att lösa uppgiften. 

Även opponenterna Linnéa Dunge och Karolina Wessberg förtjänar ett tack för hjälpen 

med att höja rapportens kvalitet. 

 

Linköping, februari 2008 

 

 

 

Carl Stjärnesund   Mikael Säberg  
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en översiktlig företagspresentation och en bakgrundsbeskrivning som leder fram till 

examensarbetets syfte. Därefter följer direktiv som erhållits från Saab Aerostructures och sedan förs en 

diskussion kring uppgiften som innehåller en inledande problemnedbrytning, i vilken vi tar fram 

huvudfrågeställningarna för arbetet. Avslutningsvis presenteras ett inledande teoriavsnitt kring mätning där 

det förklaras hur olika mätbegrepp används i arbetet.  

1.1 Företagspresentation 
Saab startades 1937 och kom att bli den dominerande leverantören av flygplan till det 

svenska försvaret med flygplan som Tunnan, Lansen, Draken, Viggen och Gripen. Efter 

andra världskriget, när behovet av militära flygplan minskade, började Saab även tillverka 

bilar och lastbilar, men dessa verksamheter är nu separerade från flygplanstillverkningen i 

egna företag. (Saab 2007a) 

Saab är i huvudsak inriktat på försvar, flyg och rymd och är indelat i 17 olika affärsenheter 

med olika fokus. En av dessa affärsenheter är Saab Aerostructures, som utvecklar, 

industrialiserar och tillverkar flygande strukturer till såväl den civila som den militära 

marknaden. Affärsenheten har sitt säte i Linköping där ungefär 1 100 anställda arbetar. 

Helikopterkabiner till NH90, vingbalkar till Airbus A380, dörrar till Boeing 787 Dreamliner 

och kompletta skrov till JAS 39 Gripen är några av produkterna som tillverkas. Saab 

Aerostructures kunder är bland annat Eurocopter, Airbus, Boeing och affärsenheten Saab 

Aerosystems. (Saab 2007b, Nibelius 2007) 

Affärsenheten Saab Aerostructures är uppdelad i tre produktionsenheter och ett antal andra 

funktioner som ser till att produktionen stöds på bästa sätt. Organisationsstrukturen kan 

ses i figur 1.1. Det bör tilläggas att organisationsstrukturen ändrades under examensarbetets 

gång, vilket kan läsas mer om i kapitel 3.6 Identifiering av intressenter. 
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Figur 1.1: Organisationsschema för Saab Aerostructures (Källa: Saab 2007b) 

1.2 Bakgrund 
Traditionellt har Saab och dess affärsenheter arbetat med svenska staten som den helt 

dominerande kunden, vilket inneburit långa säkra beställningar. De senaste åren har dock 

förändringar skett, som inneburit att Saab Aerostructures även finns på den civila 

marknaden med kunder som Boeing och Airbus, vilket ställer högre krav på att 

affärsenheten arbetar effektivt för att kunna konkurrera. Dessutom innebär dessa civila 

tillverkningsprogram att produktionen sker i större serier nu än tidigare. Saab har därför 

börjat satsa på att arbeta mer likt bilindustrin för att uppnå en högre effektivitet. 

Tidigare har nästan all verksamhet varit fokuserad på en störningsfri produktion, men 

ingen kraft har lagts på hemtagning av material, vilket till exempel inneburit att vissa 

lagerhållna artiklar har behov täckta för en tioårsperiod. För att förbättra lönsamheten har 

Saab Aerostructures beslutat att börja arbeta med att optimera hemtagning och lagring av 

ingående artiklar och råmaterial. Därför finns en stor önskan hos företaget att kunna ta 

fram relevant information som visar hur materialförsörjningen fungerar i dagsläget och att 

denna information skall vara definierad på ett enhetligt och lämpligt sätt i form av 

nyckeltal. Dessa ska kunna användas för att styra verksamheten, men också för att göra 

uppföljningar. 
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1.3 Syfte 
Examensarbetet syftar till att ta fram och definiera nyckeltal som mäter den logistiska 

effektiviteten i Saab Aerostructures materialförsörjning. 

1.4 Direktiv 
Parallellt med examensarbetet pågår ett projekt som utreder lämplig programvara som kan 

presentera och visualisera önskad information från stora datamängder på ett överskådligt 

sätt. Det är tänkt att de nyckeltal som tas fram sedan ska presenteras och beräknas med 

hjälp av denna programvara. Nyckeltalen ska därför redovisas så att de kan användas som 

input till den som ska implementera dessa i affärssystemet, vilket innebär att 

examensarbetet ska ge instruktioner om hur nyckeltalen ska beräknas och vilken data från 

det befintliga affärssystemet som ska användas som indata. Detta direktiv leder därmed till 

att de nyckeltal som studien ämnar definiera endast kommer att vara av kvantitativ art, 

eftersom den information som ska ligga till grund för nyckeltalen ska finnas tillgänglig i 

affärssystemet. Det system som används på Saab Aerostructures är det nyligen 

implementerade systemet IFS Applications som på Saab kallas ERP. ERP är ett 

komponentbaserat affärssystem som hanterar exempelvis produktionsplanering, lager, 

inköp och ekonomi. 

Eftersom direkta kostnader, som till exempel löner och materialkostnader, redan är sådant 

som mäts via den ekonomiska redovisningen finns inte behovet från Saabs sida att 

nyckeltal för kostnader ska tas fram. Därför ska inte några direkta kostnadsposter mätas 

med hjälp av de nyckeltal som studien tar fram. 

1.5 Inledande uppgiftsdiskussion 
Bakgrunden till uppgiften är, som tidigare har nämnts, att Saab Aerostructures (i 

fortsättningen kallat Saab) vill ha större fokus på hemtagning och lagring av inköpta artiklar 

och råmaterial. Saab vill alltså inrikta sig på att åskådliggöra materialförsörjningens 

effektivitet, för att därefter kunna göra förbättringar och därmed öka sin lönsamhet.  

Att starta ett förbättringsarbete med att mäta effektiviteten ligger helt i linje med Axelsson 

och Laage-Hellman (1991), vilka menar att mätning är ett viktigt styrinstrument eftersom 

det då synliggörs vad som presteras och inte. Vidare menar de att det är viktigt att rätt saker 

mäts eftersom det som mäts också är det som kommer att utföras, vilket innebär att om fel 

saker mäts kommer också fel saker bli utförda. Detta rättfärdigar att Saab lägger ner 

resurser på att utreda vilka nyckeltal som bör mätas och motiverar existensen av detta 

examensarbete. Studiens huvuduppgift är alltså att utreda vilka nyckeltal som ska mätas och 

hur dessa ska definieras.  
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För att kunna identifiera vilka typer av nyckeltal som kan komma att behövas går vi tillbaka 

till logistikens huvudmål, som enligt Aronsson et al (2004) kan sammanfattas i att uppnå en 

kostnadseffektiv leveransservice. Lumsden (2006) menar vidare att logistisk effektivitet 

innebär en avvägning mellan service, kostnader och kapitalbindning. Vi kunde därför i 

studien urskilja att nyckeltal som mäter följande aspekter är aktuella: erhållen service från 

leverantör, kostnader och kapitalbindning samt erbjuden service till (intern) kund. Studiens 

omfattning förtydligas i figur 1.2 där den streckade linjen avser studien gränser.  

 
Figur 1.2: Studiens gränser 

Studiens omfattning innebär därmed att det både är leverantörernas och Saabs egen 

prestation som kommer att mätas. Leverantörernas prestationer visar hur hemtagningen av 

inköpta komponenter fungerar medan Saabs prestation handlar om styrningen av det egna 

förrådet inklusive den service som därmed erbjuds till produktionen. Dessa prestationer 

kan inte helt separeras eftersom de är starkt sammankopplade med varandra och detta 

måste tas hänsyn till i studien. 

Det som har beskrivits ovan är inte en heltäckande beskrivning eller definition av vad som 

menas med materialförsörjning, men i det här skedet av rapporten räcker den för att visa 

vad studien avser att undersöka. Mer om vad materialförsörjning innebär kan läsas i 

kapitel 3 Materialförsörjning på Saab Aerostructures. 

1.5.1 Problemnedbrytning 
I detta stycke bryts studiens uppgift ner i huvudfrågeställningar, vilket samtidigt ger en 

övergripande beskrivning av studiens tillvägagångssätt, inkluderat rapportens disposition. 

Här redogörs för hur syftet kommer att uppfyllas, det vill säga hur vi har arbetat för att ta 

fram och definiera nyckeltal som mäter den logistiska effektiviteten i Saab Aerostructures 

materialförsörjning. 

Materialförsörjning på Saab Aerostructures 
För att kunna lösa uppgiften, det vill säga ta reda på vilka nyckeltal som ska mätas och hur 

de ska definieras, behövde informationsbehov identifieras för att genom detta kunna 

bestämma vad som är intressant och relevant att mäta. För att ta reda på vilka behov som 

finns på Saab krävs det i sin tur att materialförsörjningens inblandade parter har 

identifierats, det vill säga de som på ett eller annat sätt kommer att ha användning för 
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materialförsörjningsrelaterade nyckeltal. Deras respektive arbetsuppgifter och 

ansvarsområden är det som ligger till grund för vilka behov av information, i form av 

nyckeltal som mäter effektiviteten i materialförsörjningen, de har eller bör ha för att utföra 

sitt arbete på bästa sätt. Dessa inblandade parter kommer fortsättningsvis att benämnas 

materialförsörjningens intressenter. 

Dessa intressenter har troligtvis olika behov av information för att kunna utföra sina 

respektive arbetsuppgifter på bästa sätt, vilket till exempel beror på de beslutssituationer de 

står inför i sitt arbete. Högre chefer tar förmodligen mer strategiska beslut och behöver då 

mer aggregerad information, medan mer operativ personal kan ha ett större behov av mer 

artikel- eller leverantörsspecifik information för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. 

Detta resulterar således i följande huvudfrågeställning att besvara: 

� Vilka är materialförsörjningens intressenter och vilka roller har de 
i materialförsörjningsarbetet? 

Frågeställningen kommer att besvaras i kapitel 3 Materialförsörjning på Saab Aerostructures. I 

detta kapitel presenteras inledningsvis teorier kring materialförsörjning. Dessa ligger sedan 

till grund för den kartläggning och beskrivning av Saabs materialförsörjning som 

genomfördes, ur vilken intressenterna identifierades. 

Mätning av materialförsörjning 
När materialförsörjningens intressenter har urskiljts ska deras informationsbehov 

identifieras och nyckeltal ska sedan bestämmas för att tillfredsställa dessa. Innan nyckeltalen 

bestäms är det dock viktigt att kunna avgöra vilka materialförsörjningsrelaterade mått som 

lämpar sig bäst och ger mest relevant information för de behov som identifieras på Saab.  

Vad som menas med nyckeltal respektive mått förklaras i kapitel 1.6.3 Mätningsbegreppens 

användande i arbetet. För att kunna bestämma vilka dessa mått är behövde vi undersöka hur 

man enligt litteraturen kan mäta logistisk effektivitet i materialförsörjningen, vilket 

inkluderar att klargöra vilka områden som påverkar denna effektivitet och med vilka mått 

dessa kan mätas. Det innebär att följande huvudfrågeställning ska besvaras: 

� Vilka mått är enligt teorin lämpliga att mäta för att åskådliggöra 
den logistiska effektiviteten i materialförsörjningen? 

Svaret på denna huvudfrågeställning kommer att redovisas som en mätmodell som ska 

beskriva hur de påverkande områdena kan åskådliggöras med hjälp av mått för att vi med 

hjälp av denna sedan ska kunna klargöra vilka nyckeltal som är mest lämpliga att mäta. 

Denna del av studien presenteras i kapitel 4 Mätning av materialförsörjning.  

Analys – från behov till nyckeltal 
När materialförsörjningens intressenter har identifierats och mätmodellen har utarbetats 

blir nästa steg i studien att identifiera informationsbehoven som finns hos intressenterna på 
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Saab. Dessa behov ska ligga till grund för de nyckeltal som ska tas fram med hjälp av 

mätmodellen. Detta sammanfattas i att följande huvudfrågeställning ska besvaras: 

� Vilka behov har intressenterna och vilka nyckeltal ska då mätas? 

De undersökningsfrågor som tas fram måste ha sin utgångspunkt i den teoretiska syntesen, 

som låg till grund för mätmodellen, för att relevanta frågor ska kunna ställas. De behov 

intressenterna anger och som identifieras ska sedan sammanställas och översättas till 

nyckeltal som blir relevanta att mäta. Denna del av studien presenteras i kapitel 5 Analys – 

från behov till nyckeltal. Det kapitlet resulterar i verksamhetens behov av nyckeltal inkluderat 

hur dessa bör mätas. Ingen hänsyn tas där till vilken data som finns i ERP utan endast de 

behov som verksamheten har. Det gör att även detta delresultat kan vara av stor betydelse 

för Saab eftersom det ger uppslag till framtida förbättringar som kan göras i affärssystemet 

för att möjliggöra mätning av det som verksamheten har behov av. 

Definiering av nyckeltal i affärssystemet ERP 
Efter att det har fastställts vilka nyckeltal som blir aktuella att mäta ska dessa definieras 

utifrån den data som finns tillgänglig i ERP, eftersom det enligt kapitel 1.4 Direktiv finns 

krav på att framtagna nyckeltal ska kunna beräknas med hjälp av befintlig data i 

affärssystemet. Det innebär att vi i denna del av studien ska utreda hur dessa nyckeltal ska 

kunna mätas, vilket leder fram till att följande huvudfrågeställning måste besvaras: 

� Hur kan de tidigare identifierade nyckeltalen beräknas med hjälp 
av data som finns i ERP? 

Detta leder till att en undersökning måste göras för att ta reda på vad som är möjligt att 

mäta med hänsyn till vilken information som finns lagrad i ERP. De ERP-anpassade 

nyckeltalen kommer att redovisas i kapitel 6 Definiering av nyckeltal i affärssystemet ERP på ett 

sådant sätt att de kan användas som input till en framtida implementering, vilket därmed 

uppfyller studiens syfte. Detta inkluderar instruktioner om hur nyckeltalen ska beräknas 

och information om vilken data från det befintliga affärssystemet som ska användas som 

indata. 

Reflektion och diskussion 
I studiens slutskede diskuterar och reflekterar vi över uppgiften och dess resultat, vilket 

bland annat innefattar en utvärdering av den valda metoden och rekommendationer till 

Saab. Detta presenteras i kapitel 7 Reflektion och diskussion. 

I figur 1.3 illustreras den ovan beskrivna vägen till målet tillsammans med rapportens 

kapitelindelning.  
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Figur 1.3: Vägen till målet med studien 
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1.6 Generellt om mätning 
Här beskrivs anledningar till varför företag bör mäta sina prestationer och därefter utreds 

ett antal begrepp som berör mätningar. Avslutningsvis redogörs för hur vi i arbetet 

använder dessa begrepp. 

1.6.1 Anledningar till mätning 
Det finns en rad olika anledningar till varför ett företag bör mäta sina prestationer. Till att 

börja med är mätningar, enligt Melan (1995), nödvändiga för att kunna styra och förbättra 

företagets processer. Företaget kan med hjälp av mätningar se vad som presteras och inte 

presteras för att på så sätt veta var förbättringsinsatser ska sättas in. 

Enligt Parker (2000) finns en rad mål med att mäta prestationen i en organisation, 

exempelvis ett företag. För det första är mätningar bra för att kunna identifiera framgång, 

det vill säga avgöra hur framgångsrik organisationen är. Vidare kontrollerar mätningar 

huruvida de efterfrågade kundbehoven uppfylls. Mätningar är också till för att hjälpa 

organisationen att förstå sina egna processer och bekräfta att de förstår eller avslöja att de 

inte gör det. Att identifiera problemområden som flaskhalsar och slöseri för att kunna 

identifiera var förbättringar behövs är något som mätningar kan hjälpa till med. För att 

undvika att beslut fattas på antaganden, känsla eller intuition är mätningar bra för att det 

innebär att besluten fattas utifrån fakta. Slutligen menar Parker (2000) att mätningar är bra 

för att kunna visa om planerade förbättringar verkligen inträffar, det vill säga användas till 

uppföljning av verksamheten. 

1.6.2 Mätningsbegrepp 
Ett mått eller ett mätvärde (measure) är ett angivet tillstånd för en viss företeelse och 

representerar värden i givna punkter. Aronsson et al (1988) menar att måtten inte behöver 

inkludera metoden för hur de har tagits fram. Mått kan också sättas samman till 

kategorier/områden av mått som blir ett mätsystem. I figur 1.4 visas Neely et als (1995) 

stomme till designen av ett mätsystem. De menar att ett mätsystem handlar dels om de 

individuella måtten, kategorierna/områdena av måtten, vilka bildar mätsystem, och dels om 

relationen mellan mätsystemet och den omgivning som mätsystemet ska användas i. 
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Figur 1.4: Stomme till design av ett mätsystem (Källa: översatt Neely et al 1995, s. 81) 

Enligt Gunasekaran och Kobu (2007) är ett mätsystem för prestationer en viktig faktor vid 

styrande av företag eftersom mätsystemet kan tillhandahålla information som kan användas 

för att fatta beslut och göra insatser i verksamheten. Mätsystemet kan också, enligt 

Neely et al (1995), ses som en mängd nyckeltal (metrics) med syfte att mäta såväl den inre 

som den yttre effektiviteten. Nyckeltalen är definitionen på måtten, det vill säga hur de ska 

beräknas, vem som ska utföra beräkningarna och varifrån data ska hämtas. 

Mätning innebär således inhämtande av information i syfte att precisera ett mått på 

någonting. Det kan, enligt Aronsson et al (1988), beskrivas som en metod för att på ett 

systematiskt sätt samla in mätvärden och/eller information för att sammanställa till 

mätvärden. Neely et al (1995) menar att prestationsmätning kan definieras som den process 

som kvantifierar inre och yttre effektivitet. Kombinationen av mått, metoder och tekniker 

som används för att skapa och hantera mått kallas mätmetod (Aronsson et al 1988). 

Mätmetoder behandlar alltså mer frågan om hur mätningarna ska gå till om man ska koppla 

till det som White (1996) presenterar. 

1.6.3 Mätningsbegreppens användande i arbetet 
I arbetet ser vi områden som mer övergripande än mått, vilka å sin sida är mer 

övergripande än nyckeltal. Nyckeltalen är i arbetet specificerade sätt att mäta ett mått, vilket 

innebär att det kan finnas flera olika nyckeltal för ett och samma mått. Ett definierat 

nyckeltal är ett nyckeltal med information om hur det ska beräknas och vilken indata som 

behövs för att kunna genomföra beräkningarna. Den mest detaljerade nivån av 

mätningsbegrepp i arbetet är definierade nyckeltal i ERP, vilket betyder att även 

information inkluderas om vilken data från affärssystemet ERP som ska hämtas för att 

kunna beräkna nyckeltalet. För att åskådliggöra detta visas följande exempel: 

Antag att uppgiften består i att mäta hur bra en ishockeyspelare är. Exempel på områden 

som då bör mätas är spelarens offensiva respektive defensiva kvaliteter. Inom offensiva 
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kvaliteter skulle ett mått då kunna vara skottprecision. Det säger dock inget om hur det ska 

mätas utan måttet behöver specificeras ytterligare till ett nyckeltal för att vara praktiskt 

användbart. Nyckeltal för skottprecision skulle till exempel kunna vara antal mål, antal 

mål i snitt per match eller antal skott som spelaren i snitt behöver skjuta för att göra mål. 

Säg att vi i det här fallet väljer nyckeltalet som mäter antal mål i snitt per match. Det kräver 

att vi räknat dels hur många matcher spelaren spelat och dels hur många mål han gjort under 

exempelvis den senaste säsongen, vilket alltså är den indata som behövs för det definierade 

nyckeltalet. Det sista steget att definiera nyckeltalen i ERP kan i det här exemplet liknas 

vid att undersöka hur data från den officiella matchstatistiken kan användas för att beräkna 

nyckeltalet. 
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2 Övergripande metod 
I detta kapitel redogörs för de övergripande metoder som användes under studiens gång. 

Det innebär att studiens ansats presenteras tillsammans med ett antal 

datainsamlingsmetoder som användes och en generell diskussion om trovärdighet. 

2.1 Studiens ansats  
I studien tillämpade vi det som Lekvall och Wahlbin (2001) kallar fallstudieansats. Det 

innebär att vi endast studerade ett företag på djupet, till skillnad från en tvärsnittsansats där 

flera fall studeras samtidigt eller en tidsserieansats som innebär att intresset är knutet till 

tidsutvecklingen av en eller flera företeelser. Den input som togs fram till en framtida 

implementering ämnar inte fungera som en generisk specifikation för alla företag utan är 

speciellt anpassad för de behov av nyckeltal som Saab har och de begränsningar som finns i 

Saabs affärssystem. Dock skulle metoden vid framtagandet av nyckeltalen kunna användas 

även i andra fall, men syftet i denna studie handlar ändå om att det ska göras på Saab. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
För att genomföra detta examensarbete och svara på dess frågeställningar behövdes en 

mängd information inhämtas.  En vanlig uppdelning som kan göras av insamlad data är den 

i primär och sekundär data (Björklund & Paulsson 2003). Primär data består av information 

som har inhämtats för den aktuella studien, medan sekundär data är information som 

tidigare har tagits fram i ett annat syfte än studiens.  

Björklund och Paulsson (2003) nämner intervjuer, enkäter och observationer som möjliga 

metoder för att samla in primär data. De som användes i arbetet är intervjuer och 

observationer, vilka beskrivs nedan. 

Intervjuer 
Intervjuer är olika former av utfrågningar, och dessa är lämpliga när en djupare förståelse 

eftersträvas, som till exempel kan erhållas tack vare möjligheten till följdfrågor och 

liknande. Björklund och Paulsson (2003) beskriver tre olika former av intervjuer; 

strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer. I en strukturerad intervju 

är frågorna bestämda i förväg och ställs i en bestämd följd, medan i semi-strukturerade 

intervjuer är endast ämnesområdet fastställt och de specifika intervjufrågorna formuleras 

under intervjuns gång. Vid en ostrukturerad intervju uppkommer frågorna efterhand och 

intervjun kan liknas vid en vanlig diskussion. Alla intervjuer som gjordes i denna studie var 

av semi-strukturerad karaktär, och mer om varför vi valde sådana intervjuer redogörs för i 

respektive kapitels metodavsnitt. 
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Det finns ett antal olika problem som kan uppkomma, till exempel att intervjuaren 

påverkar respondenten, och som man måste vara medveten om vid användandet av 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Dahlström (1970) påpekar dock att de flesta andra 

insamlingsmetoderna, via exempelvis sekundär data i form av skrivet material, innehåller 

samma problem eftersom de troligtvis skapats utifrån data insamlat via intervjuer. För att 

minska många av dessa problem så att intervjun får önskad effekt är det viktigt att intervjun 

planeras och förebereds. Detta, menar Dahlström (1970), gör att godtyckligheter i 

intervjuarens bedömning och otillåtna påverkningar genom sitt uppträdande gentemot 

respondenten minskar. En förutsättning för att intervjuer ska vara en tillförlitlig 

datainsamlingsmetod är också att intervjuare och respondent har liknande språkvanor så att 

betydelsen av ett uttryck för respondenten överensstämmer med betydelsen för 

intervjuaren. Frågor och svar bör då formuleras på ett så entydigt och klart sätt som 

möjligt. Det gällde alltså att vi i respektive intervjusituation anpassade oss till den vi 

intervjuade. Mer om hur vi använde intervjuer kan läsas i kapitel 3.3 Metod för identifiering av 

intressenter, kapitel 5.3 Metod för behovsidentifiering och definiering av nyckeltal och kapitel 6.3 Metod 

för definiering av nyckeltal i ERP. 

Observationer 
Observationer kan utföras på många olika sätt beroende på i vilken grad observatören 

deltar i den undersökta aktiviteten. Observationer kan, enligt Lekvall och Wahlbin (2001) 

och Rosengren och Arvidsson (2002), ske öppet (omaskerat) eller maskerat, där öppna 

observationer innebär att observatören gör sig tillkänna som observatör medan det bland 

de observerade inte finns någon vetskap om en maskerad observatör. Lekvall och Wahlbin 

(2001) menar också på att observationer exempelvis är bra för att studera en beslutsprocess 

eftersom man kan få en säkrare bild av processen genom att sitta närvarande. En nackdel 

med observationer är dock att de oftast kan vara tidskrävande (Björklund & Paulsson 

2003). Hur vi hanterade observationer beskrivs i kapitel 5.3 Metod för behovsidentifiering och 

definiering av nyckeltal. 

Litteraturstudier 
Sekundär data kan, enligt Björklund och Paulsson (2003) samt Lekvall och Wahlbin (2001), 

samlas in genom exempelvis litteraturstudier och presentationer vid föreläsningar. Vid 

dessa datainsamlingsmetoder är det viktigt att ifrågasätta informationen eftersom den kan 

vara vinklad av författaren beroende på till vem den har riktats. Man bör också vara 

medveten om att den insamlade informationen inte heller alltid nödvändigtvis är 

heltäckande.  

Mer om vilka datainsamlingsmetoder som vi använde, och hur vi hanterade dessa, för att 

erhålla nödvändig information redovisas i de olika kapitlens respektive metodavsnitt. 
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2.3 Trovärdighet 
Det är viktigt att vi under genomförandet av examensarbetet tar hänsyn till möjliga felkällor 

och att vi är medvetna om hur dessa kan påverka studiens trovärdighet och resultatet. 

Björklund och Paulsson (2003) samt Lekvall och Wahlbin (2001) menar att validitet, 

reliabilitet och objektivitet är tre mått som visar en studies trovärdighet och som vi därmed 

beaktade under studiens gång. 

Med validitet avses hur väl man mäter det man avser att mäta. Validiteten vid intervjuer kan 

ökas genom att formulera tydliga och inte vinklade frågor för att därmed säkerställa att svar 

verkligen erhålls på det som efterfrågas. Reliabilitet handlar om hur tillförlitliga 

mätresultaten är för ett givet tillvägagångssätt, det vill säga huruvida samma resultat erhålls 

när en liknande fråga ställs ett flertal gånger. För att öka reliabiliteten vid intervjuer kan 

exempelvis kontrollfrågor användas för att se om svaren skiljer sig åt. Begreppen reliabilitet 

och validitet kan åskådliggöras med hur pilar träffar en darttavla, vilket illustreras i figur 2.1. 

Hög reliabilitet innebär att pilarna kommer samlat medan hög validitet innebär att pilarna 

sammantaget riktas mot mitten av tavlan. Hög reliabilitet och hög validitet representeras 

således av bilden längst upp till höger där pilarna är samlade nära mitten av tavlan. Med 

objektivitet menas sedan hur författarnas, men även exempelvis intervjurespondenternas, 

värderingar påverkar studien och dess resultat. (Björklund & Paulsson 2003) 

 

Figur 2.1: Begreppen reliabilitet och validitet (Källa: Inspirerad av Björklund & Paulsson 2003, s. 60) 

Om man i en studie använder flera olika metoder för att undersöka en och samma 

företeelse kan man höja en studies tillförlitlighet, vilket påpekas av Björklund och Paulsson 

(2003). Det gör att flera olika perspektiv på studieobjekten kan fås och kallas triangulering. 

Triangulering kan göras på flera olika sätt, exempelvis genom olika metoder, olika 

datakällor, olika utvärderare eller användning av olika teorier på samma uppsättning data.  

Hur vi använde triangulering och andra metoder för att uppnå så hög validitet, reliabilitet 

och objektivitet som möjligt i studien, samt vilka eventuella felkällor som finns, redogörs 

Validitet 

Reliabilitet 
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för i kapitel 3.3 Metod för identifiering av intressenter, kapitel 4.2 Metod för framtagning av teoretiskt 

grundad mätmodell, kapitel 5.3 Metod för behovsidentifiering och definiering av nyckeltal och kapitel 6.3 

Metod för definiering av nyckeltal i ERP. 
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3 Materialförsörjning på 
Saab Aerostructures 
I detta kapitel presenteras den identifiering av materialförsörjningens intressenter som 

genomfördes. Kapitlet inleds med en orienterande nulägesbeskrivning av Saabs produktion 

följt av en diskussion kring lösandet av uppgiften med att identifiera intressenterna. 

Därefter ges en beskrivning av det tillvägagångssätt vi använde oss av. Sedan behandlas 

teorier om materialförsörjning, innan en beskrivning av Saabs materialförsörjning 

presenteras, ur vilken intressenterna identifierades. 

3.1 Orienterande nulägesbeskrivning 
Affärsenheten Saab Aerostructures ägnar sig, som tidigare har nämnts, åt utveckling, 

industrialisering och tillverkning av flygande strukturer till den civila och den militära 

marknaden. Produktionen är indelad i program och projekt. Med program menas att 

tillverkningsprocessen är inkörd och produktionen därmed sker i större serier medan 

projekten fortfarande är under utveckling. Det betyder att nya material och nya leverantörer 

kan bli aktuella i större utsträckning i projekten, vilket påverkar materialförsörjningsarbetet. 

Hur indelningen ser ut kan ses i tabell 3.1 och tabell 3.2 där också kunder till respektive 

program och projekt visas tillsammans med en kort beskrivning av produkten som 

tillverkas. Tillverkningen sker både i traditionella verkstäder och i monteringslinjer, vilka 

införts för några av de nyare civila programmen.  
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Tabell 3.1: Affärsprogram på Saab Aerostructures 

Affärsprogram Kund Beskrivning 

A320 Aileron* Airbus UK Aileron till Airbus 320 

A340 Golvstruktur Airbus France Golvstrukturen till Airbus 340-500/600 

A340 Landställslucka Airbus France Lucka för landställen på Airbus 340-500/600 

A340 Pyloner Airbus France Pyloner till Airbus 340-500/600 

A380P Vingbalk Airbus UK Vingbalk till Airbus 380  

Gripen Saab Aerosystems Komplett struktur till JAS 39 Gripen 

NH90 Eurocopter Helikopterkabin till NH90 

Reservdelar Saab Aerotech Reservdelar till Saab 340, 2000 och JAS 39 
Gripen 

Space – Stub Adapter Saab Space Stub Adapter 

Space – Antennreflektor Saab Space Antennreflektor 

Space – Satellitstruktur Saab Space Satellitstruktur 

* A320 Aileron finns i praktiken inte längre utan ersätts av A320 ARD som program. 

Tabell 3.2: Affärsprojekt på Saab Aerostructures 

Affärsprojekt Kund Beskrivning 

A320 ARD** Airbus UK Utvecklad Aileron (re-design) till Airbus 320 

A380F Airbus UK Vingbalk till Airbus 380 

A400M** Airbus France Lucka för att besättningen ska kunna gå 
ombord på Airbus 340-500/600 

A400M WFF Denel Aerostructures Kompositpaneler 

B787 Boeing Dörrar till Boeing 787 Dreamliner 

Gripen08 Saab Aerosystems Vidareutveckling av JAS 39 Gripen 

Neuron Saab Aerosystems Obemannat stridsflygplan 

Rb15** Saab Bofors 
Dynamics 

Sjömålssökande robot 

** A320 ARD, A400M och Rb15 håller på att övergå till program. 

Det material som köps in på Saab ska alltså försörja tillverkningen av dessa olika produkter, 

vilket innebär att inköpt material består av diverse råmaterial såsom till exempel plåt och 

utgångsmaterial, fästelement i form av skruvar och nitar samt andra ingående artiklar.   
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3.2 Uppgiftsdiskussion 
Enligt vad som diskuterades i kapitel 1.5.1 Problemnedbrytning krävs det först en insikt i hur 

arbetet och organisationen fungerar, det vill säga en förståelse för vilka de inblandade 

parterna, intressenterna, är och vilka beslutssituationer de står inför i sitt arbete för att 

kunna identifiera de informationsbehov som finns kring Saabs materialförsörjning. Vi 

behöver alltså ta reda på vilka intressenter som har behov av att använda sig av 

materialförsörjningsrelaterade nyckeltal som styrmedel i sitt arbete. Därför är 

huvudfrågeställningen som ska besvaras i denna inledande del av studien: 

� Vilka är materialförsörjningens intressenter och vilka roller har de 
i materialförsörjningsarbetet? 

För att kunna besvara ovanstående huvudfrågeställning bryter vi ner den i två mindre 

delfrågeställningar. För det första behöver vi en teoretisk beskrivning av 

materialförsörjning innehållande de aktiviteter som vanligtvis ingår. Denna beskrivning 

behövs för att ge en bild över hur ett materialförsörjningsarbete kan vara utformat och den 

ska ligga till grund för identifieringen av materialförsörjningens intressenter på Saab. Den 

teoretiska beskrivningen måste göras för att vi ska kunna veta vilka aktiviteter vi ska leta 

efter hos Saab vid kartläggningen av materialförsörjningen där. Eftersom det kan finnas 

funktioner, som till exempel lednings- och styrningsfunktioner, som inte är inblandade i det 

rent operativa arbetet men ändå inblandade i materialförsörjningen behöver vi även 

redogöra för vilka dessa kan vara för att sådana funktioner sedan ska kunna identifieras på 

Saab. Detta leder till att den första delfrågeställningen som ska besvaras blir: 

o Vad är materialförsörjning enligt litteraturen och vilka aktiviteter ingår?  

Med utgångspunkt i den teoretiska beskrivningen av materialförsörjningen, vilken visar vad 

som bör studeras vid en kartläggning, ska materialförsörjningsarbetet på Saab kartläggas. 

Kartläggningen ska visa vilka aktiviteter som ingår i Saabs materialförsörjning, samt vilka 

avdelningar som är inblandade i respektive aktivitet eftersom intressenterna och deras roller 

sedan ska kunna identifieras. Förutom kartläggningen av det mer operativa 

materialförsörjningsarbetet behöver vi även ta reda på vilka andra inblandade avdelningar 

det finns, eftersom dessa funktioner också kan ses som intressenter till 

materialförsörjningen i och med att de kan ha behov av informationen som nyckeltalen kan 

erbjuda. Den andra delfrågeställningen som måste besvaras kan därför sammanfattas som: 

o Hur ser materialförsörjningen ut på Saab och vilka aktiviteter och avdelningar 

är inblandade? 

Svaren på de två delfrågeställningarna ger materialförsörjningens intressenter och deras 

respektive roller i materialförsörjningsarbetet. De intressenter som identifieras är de 

inblandade parter som kan ha nytta av materialförsörjningsrelaterade nyckeltal som 

styrmedel i sitt arbete.  
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3.3 Metod för identifiering av 
intressenter 

Detta avsnitt innehåller en beskrivning av hur vi har gått tillväga när vi svarade på kapitlets 

huvudfrågeställning och de delfrågeställningar som preciserades. 

o Vad är materialförsörjning enligt litteraturen och vilka aktiviteter ingår?  

För att besvara den första delfrågeställningen genomfördes litteraturstudier. Vi använde oss 

då av allmän och för oss känd logistiklitteratur för att genom detta kunna sammanställa en 

teoretisk modell av materialförsörjning. Det vi sökte efter i litteraturen var vilka aktiviteter 

som normalt ingår i materialförsörjningen på ett företag. Anledningen till att vi endast 

använde relativt allmän logistiklitteratur i detta skede var att litteraturstudierna endast skulle 

ge en grov grund för kartläggningen. 

o Hur ser materialförsörjningen ut på Saab och vilka aktiviteter och avdelningar 

är inblandade? 

För att besvara denna delfrågeställning gjordes inledningsvis en kartläggning av 

materialförsörjningsarbetet på Saab. Här tog vi hjälp av teorier som beskriver hur 

kartläggning bör genomföras. Aronsson et al (2004) anser att man vid en beskrivning av ett 

nuläge bör kartlägga material- och informationsflödena som ett första steg. Detta ska göras 

för att klargöra antalet aktiviteter, lagerpunkter med mera i flödet, vilka alternativa 

flödesvägar som finns och vilka personer eller avdelningar som är inblandade i flödet.  

För varje aktivitet som identifieras ska, enligt Melan (1995), input och output bestämmas 

eftersom detta knyter samman processen. Output på den första aktiviteten blir till exempel 

input på nästa. Vidare anser han att det finns tre huvudsakliga sätt att få fram den 

information som behövs för att göra kartläggningen; antingen genom att intervjua personer 

som är delaktiga i processen, observera processen eller genom studier av redan 

dokumenterade beskrivningar av processen.  

Vid en kartläggning brukar man beskriva flödena med hjälp av olika symboler. De 

vanligaste symbolerna kan skådas i figur 3.1 och dessa använde vi oss av i vår kartläggning.  
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Figur 3.1: Symboler för flödeskartläggning (Källa: Aronsson et al 2004, s. 173, Melan 1995, s. 13) 

För att kunna identifiera vilka aktiviteter som ingår i Saabs materialförsörjning och vilka 

intressenterna är utgick vi sedan från den framtagna modellen över materialförsörjningens 

aktiviteter, det vill säga svaret på den första delfrågeställningen. Vid kartläggningen 

identifierades sedan input och output för respektive aktivitet, enligt vad som ovan 

beskrivits, och dessutom identifierades också innebörden av varje aktivitet och vem som 

utför den på Saab. Följande frågor tog vi hänsyn till i kartläggningsarbetet för att veta vad 

vi skulle leta efter vid identifiering av materialförsörjningen på Saab: 

• Vad initierar aktiviteten? 

• Hur går aktiviteten till? 

• Vem utför aktiviteten? 

• Vem ansvarar för aktiviteten? 

• Vad är output på aktiviteten? 

Beskrivningen som återfinns i kapitel 3.5 Kartläggning av Saabs materialförsörjning är inte av 

samma detaljeringsgrad som frågorna ovan eftersom det inte ansågs vara av betydelse för 

uppfyllandet av syftet med kapitlet, det vill säga att svara på vilka intressenterna är. Detta 

kan fås fram utan att kartläggningen görs på en alltför detaljerad nivå.  

De datainsamlingsmetoder som användes vid kartläggningen var dels studier av redan 

dokumenterade processbeskrivningar över verksamheten, det vill säga sekundär data, och 

semi-strukturerade personliga intervjuer med personer som är delaktiga i 

materialförsörjningsarbetet, vilket innebär primär data. Intervjuerna gjordes utgående ifrån 

informationen som togs fram med hjälp av processbeskrivningarna och den erfarenhet av 

materialförsörjningen på Saab som sedan tidigare fanns i gruppen. 

Operation/Aktivitet/Avdelning/ 
Delprocess 

Lager 

Besluts- eller 
kontrollpunkt 

Dokument 

Datorsystem 

Informationsflöde 

Materialflöde 

Koppling 
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En av författarna har nämligen under sommaren arbetet med en del av 

materialförsörjningen på Saab Aerostructures då processen kring ankomstrapporteringen 

av material med frysbehov studerades. Vid sommarjobbet utförde författaren 

ankomstrapporteringar i syfte att minska eftersläpandet av rapporteringarna tillsammans 

med en uppgift som bestod i att kartlägga och beskriva hur ankomstrapporteringen av 

frysmaterial går till för att utifrån denna komma med förbättringsförslag. Det här skulle 

kunna liknas vid att maskerade observationer genom deltagande i processen (se kapitel 

2.2 Datainsamlingsmetoder) använts som datainsamlingsmetod eftersom syftet med 

deltagandet var att kartlägga en speciell del av materialförsörjningen. Kartläggningen under 

sommaren riktade sig dock inte till insamling av data till det här examensarbetet och ses 

därför istället som erfarenhet och kunskaper. Det innebär att det vid examensarbetets 

början redan hos författarna fanns en grundlig förståelse för hur processen från 

godsmottagning till inlagring går till för frysmaterial. Det bör dock tilläggas att frysmaterial 

är ett komplicerat specialfall där ankomstrapporteringen är mer omfattande än för andra 

artiklar.  

Den här erfarenheten och kunskapen har vi använt för att förenkla kartläggningen av 

processen från godsmottagning till inlagring. Vi kunde utifrån kunskaperna göra en 

övergripande beskrivning och arbeta mer med att verifiera denna beskrivning än att börja 

om från början med en ny. Dessutom har den grundläggande förståelsen för hur olika 

avdelningar hänger samman använts dels för att kunna beskriva verksamheten och dels för 

att identifiera vilka personer som kan tänkas vara lämpliga att rådfråga vid oklarheter. 

För att klargöra vilka övriga avdelningar som är inblandade i materialförsörjningen på något 

annat sätt än i det operativa arbetet gjordes en intervju med vår handledare på Saab, chefen 

över avdelning DOLL Leverantörsutveckling Per Fornell. Denna intervju var av semi-

strukturerad karaktär där frågeställningarna byggde på de övriga funktioner som, med hjälp 

av kapitel 3.4 Teoretisk beskrivning av materialförsörjning, identifierades som potentiellt 

inblandade i materialförsörjningen.  

Det är av stor vikt att alla de intressenter som finns identifieras för att kunna få fram deras 

behov av mått. För att öka validiteten i denna del av studien har vi därför diskuterat de 

identifierade intressenterna med handledaren på Saab för att minska risken att någon 

intressent utelämnats av misstag eller att någon del av materialförsörjningen har beskrivits 

på ett felaktigt sätt. Risken för en felaktig beskrivning av materialförsörjningen på Saab 

bedömer vi som relativt låg eftersom en av författarna varit delaktig i processen. Vid 

intervjuerna ställdes också kontroll- och följdfrågor när behov uppstod, för att på så vis 

avhjälpa missuppfattningar av respondenternas svar. Det är enligt Dahlström (1970) ett bra 

sätt eftersom intervjuarens viktigaste uppgift är att stimulera respondenten att ge så 

fullständiga svar som möjligt. När kartläggningen av Saabs materialförsörjning var färdig 

delgavs den också vår handledare på Saab (chefen för avdelning DOLL 

Leverantörsutveckling) för att stämma av att han hade samma bild av materialförsörjningen 

som vi hade.  
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3.4 Teoretisk beskrivning av 
materialförsörjning 

I detta stycke presenteras nödvändig teori som behövs för att besvara den första 

delfrågeställningen: 

o Vad är materialförsörjning enligt litteraturen och vilka aktiviteter ingår?  

Med materialförsörjning menar Aronsson et al (2004) det praktiska och operativa arbetet 

med hemtagning av material för att försörja produktionen med nödvändiga insatsvaror i 

syfte att ge produktionen kostnadseffektiv leveransservice. Mattson (2004) delar denna 

uppfattning, men inkluderar även inköp i begreppet materialförsörjning. Aronsson et al 

(2004) skiljer dock på inköp och materialförsörjning och menar samtidigt att inköp mer 

handlar om långsiktigt arbete med att hitta lämpliga leverantörer och skriva kontrakt med 

dessa.  

I studien används fortsättningsvis materialförsörjning som begrepp för det operativa 

arbetet som utförs i samband med att material tas hem från leverantörer, det vill säga med 

samma synsätt som Aronsson et al (2004). Vi vill understryka att även lagring i 

materialförråd i studien ses som en del av materialförsörjningen, eftersom Saab enligt 

kapitel 1.2 Bakgrund vill börja arbeta med att optimera hemtagning och lagring av ingående 

artiklar och råmaterial, som på Saab är två nära sammankopplade aktiviteter. Detta visas i 

figur 3.2 där vi modifierat och förtydligat Aronsson et als (2004) illustration av ett 

producerande företags logistiksystem genom att placera materialförrådet inom 

materialförsörjningens gränser. 

 

Figur 3.2: Ett producerande företags logistiksystem (Källa: modifierad Aronsson et al 2004, s. 20) 
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3.4.1 Materialförsörjningens aktiviteter 
De praktiska och operativa aktiviteter som ingår i materialförsörjningen kan enligt 

Aronsson et al (2004) beskrivas med hjälp av en order- och leveransprocess, som illustreras 

i figur 3.3.  

 
Figur 3.3: Order- och leveransprocessens aktiviteter (Källa: Aronsson et al 2004, s. 5) 

Orderläggning (1) innebär att kunden, som kan vara intern eller extern, identifierar sina 

behov för att kunna avgöra när en order ska läggas. Leverantören mottar (2) sedan via ett 

avrop vilka orderkvantiteter som beställts. I orderbehandlingssteget (3) planerar 

leverantören in den aktuella ordern i sin produktion, till exempel när i tiden den ska 

färdigställas. I färdigställande av order (4) kan det ingå en mängd olika aktiviteter, till 

exempel beroende på om ordern ska tillverkas eller endast plockas ur ett lager. Aktiviteten 

transport (5) från leverantör till kund kan tillhöra antingen leverantören eller kunden. 

Inleverans till kund (6) är den sista delen i order- och leveransprocessen och där ingår 

aktiviteterna godsmottagning, ankomstkontroll och inlagring i lämpligt förråd hos kunden. 

Vid godsmottagning sker normalt sett lossning av ankommande gods, eventuell omlastning 

och ankomstrapporteringen. Därefter kontrolleras godset och lagras i lämpligt 

materialförråd. Eventuellt omlagras godset för att återigen lagras innan det väntar på 

plockning före användning. (Aronsson et al 2004) 

Materialförsörjning kan också beskrivas med hjälp av van Weeles (2005) inköpsprocess 

som delar in inköpsfunktionen i taktiskt, eller strategiskt, och operativt inköp. I modellen 

beskrivs hur inköpsfunktionen kan delas upp i sex aktiviteter som utförs från det att ett 

behov uppstår till dess att produkten är levererad, vilket kan ses i figur 3.4 nedan.  
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Figur 3.4: Inköpsprocessen (Källa: van Weele 2005, s. 13) 

I det operativa inköpet sker, enligt van Weele (2005), beordring, leveransbevakning och 

kontroll samt uppföljning och utvärdering. Denna del av inköpsprocessen kan med hänsyn 

taget till föregående beskrivning av begreppet materialförsörjning ses som en del av detta.  

Det taktiska inköpet däremot sker på en annan nivå och innehåller i van Weeles (2005) 

modell aktiviteterna att bestämma specifikation, göra leverantörsval och kontraktera vald 

eller valda leverantörer. Oskarsson (2007) menar att det strategiska inköpet är en 

förutsättning för att en effektiv materialförsörjning ska kunna skapas medan 

materialförsörjningens behov ger ramar för inköpsarbetet.  

Frågeställningen som ska besvaras är att identifiera materialförsörjningens intressenter och 

vilka roller de har i materialförsörjningsarbetet. Nedan ges en beskrivning av de operativa 

aktiviteterna i inköpsprocessen. 

Beordring  
Det första steget i den operativa delen av inköpsprocessen är orderläggningen som sker 

utifrån ett redan påskrivet kontrakt. Det som genererar en inköpsorder kan vara att 

materialbehov meddelas den operativa inköparen till exempel med en materialrekvisition 

eller att lagernivån nått en viss miniminivå. Vid orderläggningen är det mycket viktigt att 

vara specifik gällande den information som skickas till leverantören angående bland annat 

ordernummer, beskrivning av produkten, pris, beställd kvantitet, förväntat leveransdatum 

samt till vilken adress produkten respektive fakturan ska skickas. (van Weele 2005) 

Leveransbevakning och kontroll 
Under tiden kunden väntar på att produkten ska levereras är det ofta nödvändigt att 

leveransbevaka för att säkerställa att produkten anländer i rätt tid. Hur noga detta görs 

beror av hur strategiskt viktig produkten är för kunden. Kontroller av produkten sker 

sedan ofta både hos leverantören före transporten och vid ankomsten hos kunden. Van 

Weele (2005) menar att det är av största vikt att företag har ett rapporteringssystem för 

problem som uppstår med leveranser och kvalitet på produkten så att leverantören kan få 

feedback och därmed förbättra sig. (van Weele 2005) 
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Uppföljning och utvärdering 
Även då en inköpt produkt satts in i produktionen finns operativa inköpsuppgifter kvar att 

göra. Då gäller det att följa upp och utvärdera hur väl leverantörerna presterar och i det fall 

som så krävs åberopa de straffklausuler som tidigare avtalats fram. (van Weele 2005) 

Oskarsson (2007) menar att en lämplig arbetsgång vid utvärdering av leverantörernas 

prestationer är att först definiera ett antal nyckeltal, sedan sätta upp målvärden för dessa för 

att slutligen mäta och följa upp. 

3.4.2 Diskussion kring materialförsörjningsteori 
Utifrån de teorier som diskuterades ovan har vi identifierat följande tio aktiviteter som 

ingående i materialförsörjningsarbetet; beordring, leveransbevakning, ordermottagning, 

orderbehandling, färdigställande av order, transport, godsmottagning, ankomstkontroll, 

lagring samt uppföljning och utvärdering. 

Materialförsörjningsprocessen kan alltså sägas bestå av dessa ingående aktiviteter, vilket 

illustreras i figur 3.5. Ordermottagning, orderbehandling och färdigställande av order sker 

hos leverantören varför dessa är speciellt markerade i figuren. Uppföljning och utvärdering 

kan inte direkt hänföras till materialflödet utan ses mer som en övergripande aktivitet, 

vilket vi valt att illustrera genom att placera det i ett moln ovanför de övriga mer 

flödesrelaterade aktiviteterna. 

 

Figur 3.5: Materialförsörjningens aktiviteter 

Eftersom ordermottagning, orderbehandling och färdigställande av order är aktiviteter som 

sker hos leverantören kan modellen istället modifieras så att dessa aktiviteter ses som 

leverantörens aktiviteter, vilket gör att modellen ser ut enligt figur 3.6. 
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Figur 3.6: Materialförsörjningens aktiviteter (modifierad) 

De ingående aktiviteterna är alltså: 

• Beordring: Order läggs till leverantören efter att ett behov har 

identifierats. 

• Leveransbevakning: Leverans bevakas i syfte att säkerställa att 
beställd produkt anländer i rätt tid. 

• Leverantörsaktiviteter: De aktiviteter som sker hos leverantören 

såsom ordermottagning, orderbehandling och färdigställande av order, 

vilka resulterar i att produkten kan skickas till kunden. 

• Transport: Transporten mellan leverantören och kunden, vilken kan 

tillhöra antingen leverantören eller kunden. 

• Godsmottagning: Lossning av ankommande gods, eventuell 

omlastning och ankomstrapportering hos kunden. 

• Ankomstkontroll: Ankommet gods kontrolleras så att det är av rätt 

mängd och rätt kvalitet. 

• Lagring: Det kontrollerade godset lagras i förråd, eventuellt omlagras 

och lagras igen för att sedan finnas tillgängligt för plockning. 

• Uppföljning och utvärdering: Leverantörernas prestanda följs upp 
och utvärderas.  

Enligt vad som har beskrivits tidigare i kapitlet finns det andra funktioner än de som är 

delaktiga i det fysiska materialflödet som kan vara inblandade i materialförsörjningen hos 

ett företag. Vissa av dessa funktioner ligger till grund för hur det operativa 

materialförsörjningsarbetet kan genomföras medan andra beror av utfallet av 

materialförsörjningen, det vill säga av hur väl materialförsörjningen uppfyller de uppställda 

kraven.  
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Det strategiska inköpsarbetet ingår inte i det operativa materialförsörjningsarbetet utan ses 

som en påverkande faktor eftersom detta arbete lägger grunden för hur 

materialförsörjningsarbetet kan bedrivas. Samtidigt bör utfallet av materialförsörjningen 

beaktas i inköpsarbetet eftersom materialförsörjningen, enligt Oskarsson (2007), ger ramar 

för inköpsarbetet. 

Med hjälp av figur 3.2 kan även andra faktorer som påverkar materialförsörjningen urskiljas. 

Ett företags planering och styrning av sin verksamhet är det som sätter ramarna och lägger 

grunderna för ett inköps- och materialförsörjningsarbete, vilket gör att sådana funktioner 

därmed är inblandade i materialförsörjningsarbetet. De produktionsfunktioner som finns i 

ett företag kan också ses som inblandade parter eftersom deras verksamhet och upplevda 

nytta påverkas av den service materialförsörjningen erbjuder.  De funktioner, förutom de 

som är inblandade i det fysiska flödet i materialförsörjningen, som kan anses vara 

inblandande i materialförsörjningen är således: 

• Planering och styrning: Ett företags övergripande planering och 

styrning av verksamheten, som bland annat sätter de ekonomiska 

ramarna.  

• Inköp: Det strategiska arbetet, innehållande exempelvis leverantörsval 

och kontraktering, som ligger till grund för materialförsörjningsarbetet.  

• Produktion: Materialförsörjningens kund som ska erbjudas den service 

den efterfrågar. 

3.5 Kartläggning av Saabs 
materialförsörjning 

Här redovisas den kartläggning av materialförsörjningen som utförts på Saab med syfte att 

svara på den andra delfrågeställningen: 

o Hur ser materialförsörjningen ut på Saab och vilka aktiviteter och avdelningar 

är inblandade? 

Det material som köps in på Saab är, som tidigare har nämnts, alltifrån råmaterial i form av 

plåt till fästelement, som till exempel olika former av skruvar, och andra ingående artiklar. 

Produktionen på Saab bedrivs i program- och projektform, där programform innebär att 

tillverkningen sker i större serier och där är tillverkningsprocessen inkörd, medan 

tillverkning i projektform innebär att produkten fortfarande är i utvecklingsfasen och nya 

material och leverantörer kan bli aktuella, vilket redogjordes för i kapitel 3.1 Orienterande 

nulägesbeskrivning. 
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Materialförsörjningen på Saab studerades med utgångspunkt i den modell som 

presenterades i kapitel 3.4.2 Diskussion kring materialförsörjningsteori och de aktiviteter som 

identifierades redovisas i figur 3.7. 

 

Figur 3.7: Saabs materialförsörjning 

Materialförsörjningsprocessen på Saab startar med att en leverantörsutvecklare från 

avdelning DOLL Leverantörsutveckling identifierar ett materialbehov i ERP där behov 

genereras utifrån en nettobehovsberäkning. Detta förutsätter att en riktig struktur finns i 

ERP, vilket oftast är fallet för program medan det saknas för projekten. För projekten 

delges materialbehoven på andra sätt genom kontakt mellan projektansvariga och 

leverantörsutvecklare. Behov kan också identifieras genom användandet av 

beställningspunkter, vilket finns för exempelvis fästelement som inte finns i någon struktur. 

Efter att behov har identifierats lägger leverantörsutvecklaren en avropsbeställning på 

lämplig kvantitet med hänsyn till leveranstid, framtida behov och villkor i form av till 

exempel minimikvantiteter. Denna beordringsaktivitet förutsätter, vilket är i enlighet med 

vad som beskrivits i kapitel 3.4.1 Materialförsörjningens aktiviteter, att ett kontrakt med den 

aktuella leverantören redan finns upprättat. Om det inte finns kontrakt, vilket exempelvis 

ofta är fallet vid inköp till projekten, skickas en inköpsanmodan till inköparna på 
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avdelningen DPI Inköp, vilka då har som uppgift att göra en upphandling. Detta kan läsas 

mer om i kapitel 3.6 Identifiering av intressenter. 

När ett avrop lagts börjar också leverantörsutvecklarens uppgift att bevaka att leverantören 

klarar att leverera rätt kvantitet i rätt tid för att kunna förbereda produktionen på eventuella 

förseningar. Vilka aktiviteter som ingår i leverantörens aktiviteter och hur lång tid de tar 

beror sedan på vilken typ av material som beställts. Materialet kan behöva tillverkas eller 

plockas direkt från lager.  

När godset sedan ankommer till Saab mottages det vid godsmottagningen som avdelning 

DOLF Förråd och leverans ansvarar för, alternativt vid något av de på Saab utplacerade 

förråden för ingående artiklar och råmaterial. Vid mottagningen kvitteras frakthandlingar 

och eventuella avvikelser eller transportskador noteras på dessa och rapporteras. Därefter 

registreras ankomsten i ERP och materialet kontrolleras. Slutligen inlevereras det 

kontrollerade materialet i materialförråd i väntan på plockning. 

Uppföljning och utvärdering av materialförsörjningen sker löpande genom arbete i 

leverantörsteam, som verkar med målet att öka leverantörsprestandan. Dessa team består 

av en leverantörsutvecklare från DOLL Leverantörsutveckling, en inköpare från DPI 

Inköp och en kvalitetsingenjör från DPQ Kvalitet. Uppgifterna i leverantörsteamet består 

bland annat av att utveckla samarbetet med leverantörerna, sätta upp mål för 

leverantörernas prestationer och följa upp dessa mål.  

3.6 Identifiering av intressenter 
I detta avslutande avsnitt besvaras huvudfrågeställningen: 

� Vilka är materialförsörjningens intressenter och vilka roller har de 
i materialförsörjningsarbetet? 

De intressenter vi direkt kan urskilja med hjälp av kartläggningen av de flödesrelaterade 

materialförsörjningsaktiviteterna, vilken visades i figur 3.7, är framförallt avdelningarna 

DOLL Leverantörsutveckling som lägger order, leveransbevakar samt följer upp och 

utvärderar, och DOLF Förråd och leverans som sköter materialhanteringsaktiviteterna, 

som är mottagning, ankomstregistrering, kontroll och lagring. Även deras överordnade 

avdelning DOL Logistik urskiljs som en intressent eftersom denna avdelning har det 

övergripande ansvaret för förrådshållning och leverantörsstyrning för att säkerställa 

materialförsörjningen till den interna produktionen samt för logistikutveckling. Dessutom 

är det chefen för DOL Logistik som är examensarbetets uppdragsgivare. 

Enligt den diskussion som fördes i kapitel 3.4 Teoretisk beskrivning av materialförsörjning 

angående begreppen materialförsörjning och inköp, där det förstnämnda är av operativ art 

och det senare av mer strategisk och taktisk art, bör alltså ett inköpsarbete ha genomförts 

innan processen av materialförsörjningsaktiviteter startar. Eftersom det är avdelningen DPI 
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Inköp som ansvarar för detta arbete på Saab, enligt vad som nämndes i kapitel 3.5 

Kartläggning av Saabs materialförsörjning, blir avdelningen en intressent till 

materialförsörjningen. 

Inköpsarbetet startar med att inköparen fastställer en strategi för den aktuella 

upphandlingen som ska innehålla ekonomiska ramar och speciella krav som kan finnas på 

leverantören och det kontrakt som ska upprättas. Därefter tar inköparen fram förslag på 

lämpliga leverantörer för att skicka förfrågan till. Inköparen sammanställer och utvärderar 

sedan inkomna offerter och tänkbara leverantörer utifrån tekniska, kommersiella, 

kvalitetsmässiga och eventuella slutkundskrav innan ett leverantörsval fastställs. När 

beslutet är taget ansvarar inköparen för att ett bindande avtal upprättas där 

kvalitetsmässiga, tekniska, kommersiella, juridiska och övriga krav finns reglerade. När 

ovanstående process av mer inköpsrelaterade aktiviteter har genomförts sker sedan avrop 

på det sätt som beskrivits tidigare i kapitel 3.5 Kartläggning av Saabs materialförsörjning. 

Avdelningen DPQ Kvalitet, och även DPI Inköp, kunde med hjälp av kartläggningen, 

som redovisades i figur 3.7, identifieras som intressenter genom sina uppgifter eftersom de 

är delaktiga i uppföljning och utvärdering av materialförsörjningsarbetet i de 

leverantörsteam som beskrivits. Avdelningen DPQ Kvalitet ansvarar för att kvalitetssäkra 

bland annat det material som anskaffas på Saab. Därför kan denna avdelning vara 

intresserad av nyckeltal som visar materialförsörjningens effektivitet. 

Nyckeltal som visar materialförsörjningens effektivitet kan vara intressanta att använda i 

planeringsarbetet, eftersom hur väl materialförsörjningen uppfyller de ställda kraven 

påverkar hur väl en planering kan följas. Avdelningen DOH Huvudplanering kan därför 

sägas vara en intressent till materialförsörjningen. Detta gäller oavsett om planeringen och 

styrningen utgår ifrån hur verksamheten faktiskt går till eller om det förutsätts att 

materialförsörjningen följer den uppsatta planeringen. Avdelningen DOH Huvudplanering 

ses också som representant för materialförsörjningens kund, det vill säga produktionen. 

Även avdelningen DE Ekonomi anses vara en intressent eftersom det är denna avdelning 

som sätter ramarna för hur materialförsörjningsarbetet kan bedrivas, exempelvis hur 

mycket kapital som får bindas i lager, och kan därför ha ett intresse av nyckeltal som visar 

materialförsörjningens effektivitet. De nyckeltal som bör bli användbara för denna 

intressent är de som ger övergripande och aggregerad information.  

Hur de nu identifierade intressenterna placerar sig i Saabs organisationsstruktur visas i 

figur 3.8. Figuren visar vilken hierarki som finns och vilka avdelningar som ligger under 

andra. De övriga avdelningar inom Saab som inte utgör intressenter representeras av de 

streckade rutorna i schemat. Under examensarbetets gång arbetar Saab med en 

omorganisering, vilket gör att strukturerna som visas i figur 1.1 och figur 3.8 inte stämmer 

exakt vid examensarbetets slut. De största förändringarna sker inom produktionsenheterna 

som i den nya organisationen samlas under samma avdelning. Avdelningarna DOL Logistik 
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och DPI Inköp kommer också att ändras och samlas under en avdelning Sourcing and 

Supply. Dessa ändringar påverkar dock inte examensarbetets utformning eftersom de 

arbetsuppgifter och behov av nyckeltal som finns idag också kommer att finnas för den nya 

organisationen.  

 

Figur 3.8: Avdelningar inom Saabs materialförsörjning 

I detta förenklade organisationsschema ingår även de avdelningar till vilka de identifierade 

intressenterna lyder under. Dessa är DO Operations och DP Anskaffning. DO Operations 

är den avdelning på Saab som ansvarar för den operativa verksamheten inom 

affärsenheten. Avdelningen DP Anskaffning ansvarar för de kommersiella delarna i 

inköpsarbetet på Saab, det vill säga upphandling av produkter och tjänster, samt 

kvalitetssäkring av det material som anskaffas.  

Materialförsörjningens kunder, det vill säga Saabs tre produktionsenheter och affärsenheten 

Saab Aerosystems, som Saab i vissa fall direkt levererar inköpt material till, skulle också 

kunna ses som intressenter. Det är dessa funktioner som upplever utfallet av 

materialförsörjningens prestation, det vill säga den service som erbjuds. Vi väljer dock att 

inte se kunderna som intressenter eftersom de inte har behov av att använda nyckeltalen 

som styrmedel i sitt arbete. En koppling till produktionen har vi dock redan gjort i och med 

att avdelningen DOH Huvudplanering identifierades som en intressent.  

Sammanfattningsvis presenteras de intressenter till materialförsörjningen som 

identifierades, tillsammans med vilken roll de har i materialförsörjningsarbetet, i tabell 3.3.  
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Tabell 3.3: Identifierade intressenter 

Intressent Roll i materialförsörjningen 

DE Ekonomi Bestämmer de ekonomiska ramarna för 
materialförsörjningen. 

DOH Huvudplanering Ansvarar för huvudplaneringen, det vill säga den 
övergripande produktionsplaneringen. 

DOL Logistik Ansvarar för förrådshållning, leverantörsstyrning och 
logistikutveckling. 

DOLL Leverantörsutveckling Genomför det operativa inköpsarbetet, som inkluderar 
orderläggning, lagerstyrning och leveransbevakning. 

DOLF Förråd och leverans Genomför de olika materialhanteringsaktiviteterna i 
materialförsörjningen. 

DPI Inköp Genomför det strategiska arbetet som ligger till grund 
för det mer operativa materialförsörjningsarbetet. 

DPQ Kvalitet Arbetar med kvalitetssäkring av anskaffat material och 
anskaffade tjänster. 
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4 Mätning av 
materialförsörjning 
I detta kapitel presenteras en teoretiskt grundad mätmodell som togs fram genom 

litteraturstudier. Mätmodellen innehåller mått som visar vad som bör mätas för att 

åskådliggöra den logistiska effektiviteten i materialförsörjningen. Kapitlet inleds med en 

uppgiftsdiskussion och en metodbeskrivning följt av en diskussion kring 

effektivitetsbegreppet. Sedan presenteras de teorier som användes för att bygga upp och 

fastställa mätmodellen.  

4.1 Uppgiftsdiskussion 
Det är, som nämndes i kapitel 1.5.1 Problemnedbrytning, viktigt att kunna avgöra vilka 

materialförsörjningsrelaterade mått som är mest lämpliga att använda för att tillfredsställa 

de informationsbehov som finns hos Saab. För att säkerställa detta genomfördes en 

litteraturstudie i syfte att klarlägga vilka mått den logistiska effektiviteten i 

materialförsörjningen kan mätas med.  

Innan man kan börja mäta något handlar det om att kunna svara på två viktiga frågor som 

tas upp av bland annat White (1996). Först och främst måste man ta reda på vad som ska 

mätas för att därefter bestämma en metod för hur det ska mätas. Det innebär att ett mått 

och en mätmetod för att mäta måtten bör tas fram. Enligt vad som diskuterades i kapitel 1.6 

Generellt om mätning är ett mått eller mätvärde ett, i någon dimension, angivet tillstånd för en 

viss företeelse. Måtten representerar alltså värden i givna punkter. Mätmetoden å sin sida är 

en kombination av mått, metoder och tekniker för att skapa och hantera mått.  

Hur-frågan kommer inte att behandlas i denna del av rapporten, utan vi återkommer till 

den frågeställningen i kapitel 5 Analys – från behov till nyckeltal och kapitel 6 Definiering av 

nyckeltal i affärssystemet ERP. I detta kapitel handlar det således om vad-frågan, vilket, enligt 

tidigare resonemang, leder fram till att den huvudfrågeställning som ska besvaras i denna 

del av studien är: 

� Vilka mått är enligt teorin lämpliga att mäta för att åskådliggöra 
den logistiska effektiviteten i materialförsörjningen? 

För att besvara denna huvudfrågeställning behöver vi inledningsvis klargöra vad litteraturen 

menar med logistisk effektivitet, eftersom man måste ha det klart för sig innan man 

bestämmer vad som ska mätas. Därför måste följande delfrågeställning besvaras: 

o Vad är logistisk effektivitet?  
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Därefter bryter vi ner begreppet genom vidare litteraturstudier för att i och med det kunna 

reda ut vilka områden det finns som påverkar den logistiska effektiviteten. Det är således 

dessa områden som det bör finnas behov av att mäta och därför måste vi också undersöka 

hur dessa kan relateras till materialförsörjning. Detta kan sammanfattas i följande 

delfrågeställning: 

o Vilka områden bör man enligt litteraturen mäta för att åskådliggöra den 
logistiska effektiviteten i materialförsörjningen? 

Samtidigt som de påverkande områdena identifieras behöver vi undersöka vilka mått man 

kan mäta dessa med. Ovanstående diskussion leder till att följande delfrågeställning måste 

besvaras: 

o Med vilka mått kan man enligt litteraturen mäta dessa områden? 

Svaren på ovanstående två delfrågeställningar ska, enligt vad som tidigare diskuterades, visa 

vilka mått som kan vara lämpliga att använda för att uppfylla de behov som ska 

tillfredsställas hos Saab. Därför kommer svaren på de två delfrågeställningarna att 

sammanfattas och presenteras i en teoretisk grundad mätmodell. De behov som kommer 

att identifieras ska kunna sorteras in under ett påverkande område och beroende på hur 

behovet ser ur ska sedan lämpliga mått kunna bestämmas. 

4.2 Metod för framtagning av teoretiskt 
grundad mätmodell 

För att besvara kapitlets huvudfrågeställning genomfördes litteraturstudier där teorier kring 

hur mått för mätning av logistisk effektivitet kan kategoriseras studerades. Med hjälp av 

dessa togs sedan en egen mätmodell fram, som innehåller en uppdelning av de områden 

som påverkar den logistiska effektiviteten i materialförsörjningen. Detta för att det därför 

är dessa områden som bör mätas. Ytterligare litteraturstudier genomfördes sedan för att 

åskådliggöra hur dessa påverkande områden kan mätas med hjälp av mått. 

Litteraturstudierna gjordes genom att först utgå ifrån den grundläggande logistiklitteraturen 

som vi kände till och den som finns på biblioteket vid Linköping universitet. Genom att 

använda böckernas respektive referenslistor kunde också ytterligare litteratur inom området 

identifieras. Dessutom gjordes artikelsökningar i databasen Emerald, som innehåller artiklar 

från logistik- och managementjournaler. I denna typ av litteratur sökte vi svar på vad 

logistisk effektivitet innebär och också olika typer av indelningar av nyckeltal, mått och 

mätsystem. Exempel på sökord som användes är: 

• Logistics measure 

• Key performance indicator & measure  
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• On-time delivery & inventory 

• Procurement measurement 

Vi sökte också hjälp av universitetslektor Håkan Aronsson vid Linköpings universitet, som 

bland annat forskar inom logistiska mått- och mätmetoder. Han rekommenderade en 

artikel (Gunasekaran & Kobu 2007) som presenterar en litteratursammanfattning av 

området prestationsmätning och nyckeltal inom logistik för åren 1995 till 2004. 

Källförteckningen i den artikeln användes för att ge ytterligare relevanta artiklar inom 

området. Även andra identifierade artiklars källförteckningar har använts för att ytterligare 

finna fler relevanta källor. 

När vi skapade vår egen syntes i form av den framtagna mätmodellen sökte vi likheter 

mellan olika indelningar som teorin tidigare har gjort. Vidare analyserades de områden som 

de olika mätsystemen och kategoriseringarna ansåg var viktiga att mäta, vilket ledde till att 

vi kunde placera in dem i den framtagna modellen. 

En kritik som kan riktas mot arbetet är att källor från så långt tillbaka som 1988 har använts 

vid litteraturstudierna. Det gör naturligtvis att man som läsare av dessa källor måste vara 

mycket observant på dess innehåll och tänka kritiskt. Man bör ställa sig frågan om det som 

beskrivs i källan stämmer med dagens situation. Aronsson et al (1988) beskriver många 

viktiga aspekter på mått och mätmetoder inom det logistiska området som vi anser vara 

aktuella även idag. Därför anser vi att källan trots att den är från 1988 kan anses vara 

trovärdig. Även nyare artiklar som har använts i arbetet har också de behandlat liknande 

aspekter. 

Under arbetet med detta kapitel har vi använt flera olika teorier och applicerat på samma 

problem samtidigt som vi använt flera olika datakällor, vilket innebär att vi kan höja 

studiens tillförlitlighet genom triangulering (se kapitel 2.3 Trovärdighet). Det gör att det som 

vi kommer fram till i kapitlet representerar de områden och mått som är viktigast för att 

kunna mäta logistisk effektivitet i materialförsörjningen. 

4.3 Logistisk effektivitet 
För att kunna tala om logistisk effektivitet i materialförsörjning måste först begreppet 

effektivitet redas ut och förklaras. Lumsden (2006) menar att effektivitet är graden av 

måluppfyllelse och att det kan ses som den nytta som en utförd prestation åstadkommer. 

Effektivitet innebär att göra rätt saker, medan frågan om att göra saker rätt av Lumsden (2006) 

kallas produktivitet. Aronsson et al (1988) tar upp två huvudsakliga användningsområden 

för begreppet effektivitet; beskrivning av en egenskap hos ett system samt beskrivning av 

en relation mellan ett system och dess miljö. Dessa två sätt betecknas inre respektive yttre 

effektivitet och kan illustreras med hjälp av figur 4.1. Den inre effektiviteten innebär alltså 
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hur väl företaget fungerar i sina interna processer medan den yttre effektiviteten betecknar 

anpassning till omgivningen. 

 

Figur 4.1: Inre och yttre effektivitet (Källa: Aronsson et al 1988, s. 46) 

Målsättningar för den yttre effektiviteten ser Aronsson et al (1988) som strategisk styrning 

medan den inre effektiviteten mer är av taktisk/operativ karaktär och ska vara en naturlig 

vidareutveckling av de strategiska yttre målen.  

De två engelska begreppen effectiveness och efficiency kan likställas med vad som beskrivs som 

yttre respektive inre effektivitet. Effectiveness definieras som i vilken grad ett förutbestämt 

mål uppfylls, medan efficiency visar hur väl företagets resurser används för att uppnå detta 

mål, se exempelvis van Weele (2005). Dessa definitioner kan sammanfattas som att göra 

rätt saker respektive göra saker rätt, vilket är på samma sätt som Lumsden (2006) beskriver 

effektivitet och produktivitet. 

För att svara på vad som menas med logistisk effektivitet utgår vi från definitionen av 

begreppet logistik så som den presenteras av Council of Logistics Management: 

Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera förflyttning och 

lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens 

behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att 

materialflödet ska fungera. (Aronsson et al 2004, s. 19) 

Logistik kan därför ses som en avvägning mellan kostnader och service. Genom att 

effektivisera sin logistikverksamhet, det vill säga uppnå nödvändig service till så låg kostnad 

som möjligt, kan företag öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. (Aronsson et al 2004) För 

att ett företag ska kunna erbjuda nödvändig service till kund och samtidigt kunna göra detta 

till en låg kostnad måste företaget både ha bra yttre effektivitet och bra inre effektivitet, 

eftersom dessa begrepp innebär hur väl företaget uppfyller omgivningens krav respektive 

hur väl de interna processerna fungerar. Den logistiska effektiviteten beror därför av 

företagets yttre och inre effektivitet tillsammans. Hur logistiska aktiviteter påverkar ett 

företags lönsamhet visas i figur 4.2.  

Företaget Marknaden 

Yttre effektivitet 

Inre effektivitet 
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Figur 4.2: Logistikens påverkan på lönsamheten (Källa: Aronsson et al 2004, s. 203) 

Logistiska aktiviteter kan ge både ökade intäkter och minskade kostnader, vilket i sin tur ger 

en höjd vinstmarginal. Ökade intäkter kan erhållas tack vare en ökad leveransservice, som 

då leder till en större konkurrenskraft på marknaden, medan minskade kostnader kan 

uppnås genom en effektivare hantering av material och information. En effektivare logistik 

ger även möjlighet till att minska tillgångarna och samtidigt frigöra kapital, till exempel 

genom att sänka lagernivån genom en lämpligare lagerstyrning, vilket då leder till en ökad 

kapitalomsättningshastighet (KOH). (Aronsson et al 2004) Detta kan sammanfattas med 

hjälp av Lumsden (2006), som menar att logistisk effektivitet innebär en avvägning mellan 

service, kostnader och kapitalbindning.  

4.4 Framtagning av teoretiskt grundad 
mätmodell 

Vid framtagandet av den teoretiskt grundade mätmodellen börjar vi med att skapa en 

inledande mätmodell, som sätter ramarna för hur modellen ska se ut. Därefter fylls 

modellen med områden som påverkar den logistiska effektiviteten för att därefter komma 

in på vilka mått blir intressanta att mäta inom dessa för att åskådliggörs den logistiska 

effektiviteten i materialförsörjningen. Att använda områdena är bara ett sätt för oss att 

strukturera arbetet och förenkla vägen från den inledande mätmodellen till måtten. 

4.4.1 Inledande mätmodell 
Enligt den diskussion som fördes i kapitel 4.3 Logistisk effektivitet har ett företag en effektiv 

logistikverksamhet då nödvändig service uppnås till så låg kostnad som möjligt. Vid 

mätning av den logistiska effektiviteten bör man därför beakta både hur man uppfyller de 

krav som ställs på verksamheten och hur väl företagets resurser används, det vill säga att 

man gör rätt saker och att de görs på rätt sätt, vilket betyder att den yttre såväl som den inre 

effektiviteten bör mätas. Att dela upp mätning av effektivitet i materialflödet i just yttre och 

inre effektivitet är något som till exempel Andersson och Aronsson (1989) gör. Deras 

mätmodell visar på att en försörjningskedja innehåller flera olika gränssnitt, vilket innebär 
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att yttre och inre effektivitet kan mätas på flera olika ställen längs ett företags materialflöde. 

Detta illustreras i figur 4.3.  

 
Figur 4.3: Mätmodell för inre och yttre effektivitet (Källa: förenklad Andersson & Aronsson 1989, s. 185) 

Uppdelningen i inre och yttre effektivitet är lämplig att använda för vårt studerade system 

eftersom två tydliga gränssnitt kan urskiljas, vilket kan ses i figur 4.4. Det första gränssnittet 

finns mellan leverantörerna och materialförsörjningen och det andra mellan 

materialförsörjningen och produktionen. Detta innebär att logistisk effektivitet i 

materialförsörjningen kan representeras av två typer av yttre effektivitet; leverantörernas 

och materialförsörjningens, samt en inre effektivitet i materialförsörjningen. 

Figur 4.4: Gränssnitt 

Vi kommer därför att dela upp vår teoretiskt grundade mätmodell i följande tre delar: 

leverantörens yttre effektivitet och materialförsörjningens inre respektive yttre effektivitet. 

Mätmodellen illustreras i figur 4.5. 
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Figur 4.5: Inledande mätmodell 

Inom de två kategorierna, inre respektive yttre effektivitet, finns det i sin tur 

huvudmätgrupper som Andersson och Aronsson (1989) identifierat genom sin studie. För 

yttre effektivitet handlar det om olika aspekter av leveransservice till efterföljande enhet i 

kedjan, medan huvudmätgrupperna inom inre effektivitet är kostnader längs materialflödet, 

absolut kapitalbindning och omsättningshastigheter. Ytterligare områden av mått som tas 

upp inom den inre effektiviteten är produktivitet, lagerutveckling och interna ledtider. 

4.4.2 Utveckling av inledande mätmodell 
Tidigare bestämdes en inledande mätmodell som grundandes på indelningen av mått i inre 

och yttre effektivitet, men för att inte förbigå mått som tas upp i samband med andra 

indelningar kommer vi i detta avsnitt att redogöra för vilka andra områden som enligt 

litteraturen kan vara aktuella att mäta för att åskådliggöra den logistiska effektiviteten. Här 

presenteras därför andra kategoriseringar av mått för mätning av logistisk effektivitet för att 

därmed kunna se om dessa ger upphov till att andra mått bör mätas. De områden som 

enligt dessa teorier bör mätas kommer därmed att sorteras in under inre respektive yttre 

effektivitet, vilket resulterar i en sammanställning av vilka områden som enligt teorin bör 

mätas för att åskådliggöra inre respektive yttre effektivitet. 

Ekonomiska dimensionen 
Mått kan kategoriseras efter materialflödesrelaterade kostnader och intäkter, vilket visas av 

Aronsson et al (1988). Det kallar de för den ekonomiska dimensionen. Den stora 

svårigheten vid mätning av materialflödeseffektiviteten i en totalkostnadsanalys menar de 

framförallt är hur olika intäkts- och kostnadsmått ska ställas mot varandra. Ofta är de 

ingående flödesaktiviteternas kostnader mätbara, men det är mycket svårt att bestämma 

leveransservicens bidrag till intäkterna. Exempel på kostnads- och intäktsrelationer i ett 

materialflöde visas i figur 4.6.  
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Figur 4.6: Kostnads- och intäktsrelationer i materialflöde (Källa: Aronsson et al 1988, s. 51) 

I figuren ses alltså att längs materialflödet uppkommer både kostnader och intäkter, där 

intäkterna kan hänföras till den service som nästa länk i kedjan erbjuds. Kostnadsmått ger, 

enligt Aronsson et al (1988), goda indikationer på hur bra den inre effektiviteten är 

eftersom så länge servicekraven hålls är målet att minimera kostnaderna. Intäktsmåtten 

däremot är till för att övervaka den leveransserviceskapande processen, det vill säga 

övervaka vilken service som erbjuds till nästa länk i kedjan. Detta innebär att intäktsmått är 

mått på den yttre effektiviteten. 

Funktionsdimensionen 
Mätningar kan, enligt Aronsson et al (1988), också delas in efter vilken funktion de fyller. 

Då gör de indelningen i kostnadsmått, styrmått och kontrollmått. Kostnadsmått syftar till 

att ge information om kostnadsstrukturen hos de olika aktiviteterna i flödet. Styrmått är till 

för att, som namnet antyder, styra verksamheten mot uppsatta mått. Kontrollmåtten å sin 

sida har som uppgift att kontrollera hur väl verksamheten uppnår de uppsatta målen för att 

kunna ge feedback till personalen. Denna indelning kan inte direkt delas in i inre och yttre 

effektivitet, vilket också Aronsson et al (1988) poängterar. Oavsett om det handlar om yttre 

eller inre effektivitet som mäts kan måttens användas i syfte att följa upp 

kostnadsstrukturen som ett kostnadsmått, styra verksamheten som ett styrmått eller 

kontrollera hur verksamheten uppfyller målen som ett kontrollmått. 

Finansiella och ickefinansiella mått 
Gunasekaran et al (2001) delar, i en artikel om prestationsmätning ur ett Supply Chain-

perspektiv, upp ett 40-tal nyckeltal efter om de är finansiella eller ickefinansiella i sin 

karaktär. Uppdelningen görs av dem för att kunna använda en lämplig aktivitetsbaserad 

kostnadsmetod. Mått som kan kvantifieras med både finansiella prestationsmått, såsom till 

exempel kostnadsbesparingar, och ickefinansiella mått, antingen gripbara eller inte gripbara, 

såsom förbättrad kvalitet, flexibilitet och leverans, sätts i båda grupperna. Exempel på ett 
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mått, som av Gunasekaran et al (2001), ses som både finansiellt och ickefinansiellt är 

leveranssäkerhet. Uppdelningen i finansiella och ickefinansiella mått kan inte heller den 

direkt kopplas till indelningen i inre och yttre effektivitet utan mått kan vara av båda slagen 

inom både yttre och inre effektivitet. Dessutom finns ingen skarp gräns mellan finansiella 

och ickefinansiella mått, vilket också Gunasekaran et al (2001) påpekar, utan ett mått kan 

räknas som både finansiellt och ickefinansiellt. 

Gunasekaran et al (2001) menar även på vikten av att dela även upp nyckeltalen efter de tre 

hierarkiska nivåerna strategisk, taktisk och operativ nivå. Detta väljer vi dock att se som en 

aspekt som ligger utanför själva indelningen i inre och yttre effektivitet eftersom det kan ses 

som en annan dimension.  

Precis som Gunasekaran et al (2001) presenterar De Toni och Toncha (2001) en mätmodell 

där mått sorteras som finansiella och ickefinansiella. De finansiella måtten innefattar 

produktionskostnader och produktivitetsmått, det vill säga mått på hur väl företagets 

resurser och tillgångar används. Därför innebär det att de framförallt kan ses som mått på 

den inre effektiviteten. De ickefinansiella måtten delas in i tre dimensioner; tid, flexibilitet 

och kvalitet, vilka kan ingå både i inre och yttre effektivitet. Tidsdimensionen innefattar 

mått för både företagets interna och externa aktiviteter, till exempel ledtider för olika 

aktiviteter och säkerheterna i dessa, vilket innebär mått på såväl inre som yttre effektivitet. 

Inom kvalitetsdimensionen urskiljs mått som beskriver producerad kvalitet, upplevd 

kvalitet (av kund), mottagen kvalitet (av leverantör) och kvalitetskostnader. I dimensionen 

flexibilitet ingår mått som visar förmågan att förändra något med hänsyn till kostnader, tid 

och kvalitet, till exempel volymflexibilitet som är förmågan att kunna möta ändrade 

volymkrav. Måtten i dimensionerna kvalitet och flexibilitet kan därför sägas mäta den yttre 

effektiviteten. De Toni och Tonchia (2001) påpekar att dessa ickefinansiella grupper av 

mått, som ovan har nämnts, självklart påverkar företagets ekonomiska prestation. De ses 

som ickefinansiella därför att deras påverkan inte kan kvantifieras i form av kostnader och 

intäkter. 

Inköpsverksamhetens prestation 
Enligt van Weele (2005) kan inköpsverksamhetens prestation delas upp och mätas i fyra 

olika dimensioner. Den första är pris-/kostnadsdimensionen, som behandlar exempelvis 

mätning av hur inköpspriser utvecklas. Produkt-/kvalitetsdimension är den andra 

dimensionen och innefattar kvalitetskontroller av inköpt material, och även utvärdering av 

inköpsverksamhetens inblandning i produktutveckling. Den tredje dimensionen är den 

logistiska dimensionen, där bedömning av leverantörernas leveransservice ingår. Den fjärde 

och sista dimensionen är den organisatoriska dimensionen, som inkluderar de resurser, till 

exempel arbetsprocedurer och informationssystem, som krävs för att uppnå 

inköpsverksamhetens mål. 

I van Weeles (2005) modell behandlas mer än logistisk effektivitet i materialförsörjning, 

eftersom den visar hur hela inköpsverksamhetens prestation kan delas upp och mätas, det 
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vill säga även hur man arbetar i verksamheten beaktas. Dimensionerna pris/kostnad och 

produkt/kvalitet samt den logistiska dimensionen sorteras in under purchasing 

effectiveness, vilket enligt van Weele (2005) är relaterat till de mål som inköpsverksamheten 

har, det vill säga införskaffa rätt material, i rätt tid, i rätt kvantitet, med rätt kvalitet, av rätt 

leverantör och till rätt pris. Därför kan de delvis sägas ingå i logistisk effektivitet då 

dimensionerna innehåller mått som behandlar kostnader, kapitalbindning och service, men 

även mått för hur man arbetar i själva verksamheten presenteras. Den inre effektiviteten 

representeras i van Weeles (2005) modell av pris-/kostnadsdimensionen, eftersom där finns 

mått som visar hur väl resurserna används. Den yttre effektiviteten kan mätas med mått ur 

produkt-/kvalitetsdimensionen och den logistiska dimensionen, eftersom dessa mått då 

visar hur väl man uppfyller de uppställda kraven. 

Även Baily et al (2005) redogör för hur inköpsverksamhetens prestation kan mätas. Det är 

den operativa delen av inköpsverksamheten som bör mätas för att åskådliggöra den 

logistiska effektiviteten och Baily et al (2005) anser då att följande fem dimensioner bör 

beaktas vid operativt inköp; kvalitet, kvantitet, timing, pris och operationella kostnader. Pris 

och operationella kostnader är två dimensioner som sorteras in under inre effektivitet. 

Anledningen till detta är att sådana mått visar hur väl företagets resurser används. 

Dimensionen kvalitet sorteras in under yttre effektivitet, eftersom den handlar om vilken 

kvalitet efterföljande funktion eller kund erhåller. Även timing och kvantitet kan sägas 

innehålla mått som mäter den yttre effektiviteten då dessa dimensioner innehåller mått på 

leverantörers förmåga att leverera i tid och i rätt mängd. Kvantitetsdimensionen kan även 

innefatta mått på den inre effektiviteten, till exempel på hur lagerstyrningen fungerar. 

Prestation och effektivitet 
Enligt Persson et al (1994) har det i huvudsak varit leveransservice och logistikkostnader 

som kopplats samman med materialflödeseffektivitet, men kapitalbindning har också 

framkommit som en allt viktigare faktor. Med den utvecklingen som bakgrund väljer 

Persson et al (1994) att skilja mellan logistiksystemets prestation och dess effektivitet. De 

menar att prestationen mer handlar om konkurrensparametrar och logistikens bidrag för att 

uppnå en vald konkurrensprofil. I tabell 4.1 visas den uppdelning de gör mellan prestation 

och effektivitet samt några utvalda dimensioner inom dessa som vi anser behandla 

materialförsörjningen. 
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Tabell 4.1: Prestation och effektivitet (Källa: modifierad Persson et al 1994, s. 66) 

Prestation Dimensioner 

Leveransorienterade prestationer Leveranskvalitet/leveransservice 

 Flexibilitet 

Kundorienterade prestationer Annan service som till exempel eftermarknadsservice 
och leveransinformation 

Effektivitet Dimensioner 

Flödeseffektivitet Operationell effektivitet 

 Strukturell effektivitet 

 Systemeffektivitet 

Kostnadseffektivitet Lager- och lagringskostnader 

 Transportkostnader 

 Kvalitetskostnader 

Kapitalbindning Råvaror, komponenter 

  
Som kan ses i tabell 4.1 handlar prestationen framförallt om den service som erbjuds, det 

vill säga den handlar om logistikens bidrag för att skapa konkurrenskraft. Detta innebär att 

vi kan kategorisera dessa prestationer som delar av den yttre effektiviteten och därför 

kommer leveransorienterade prestationer som leveranskvalitet, leveransservice och 

flexibilitet in som delar i den yttre effektiviteten. Effektivitet handlar enligt Persson et als 

(1994) synsätt däremot mer om kostnader och kapitalbindning. Kostnadsaspekter som 

lager- och lagringskostnader, transportkostnader och kvalitetskostnader tillsammans med 

kapitalbindning är därmed sådant som visar den inre effektiviteten. Inom flödeseffektivitet 

behandlar de dock många olika aspekter och såväl operativa som strukturella och 

systemmässiga effektiviseringsstrategier redovisas. 

Måttens placering i företaget 
Mätmetoder kan också åskådliggöras som i figur 4.7, där fyra typer av måtts respektive 

placeringar i företaget visas. Ekonomiska kontrollmått (1) innebär nödvändiga uppgifter för 

att kunna redovisa ett resultat i form av kostnader och eventuellt intäkter. Den inre 

effektiviteten i flödet beskrivs av produktivitetsmått (2). Leveransservicemått (3) talar om 

hur väl en avdelning i flödet uppfyller krav ställda av nästa del. Även kvalitetsaspekter 

inbegrips och målet är att en fastställd leveransservice ska uppnås till slutkunden. Mellan 

olika ledningsnivåer uppkommer också aggregerade mått och nyckeltal (4) som ska 

användas vid kommunikation med högre chef. (Aronsson et al 1988) 
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Figur 4.7: Strukturering av mätmetoder (Källa: Aronsson et al 1988, s. 73) 

Då Aronsson et als (1988) strukturering av mätmetoder ska överföras till vår modell ser vi 

deras produktivitetsmått av naturliga skäl som inre effektivitetsmått eftersom inre 

effektivitet, enligt vad som diskuterades i kapitel 4.3 Logistisk effektivitet, handlar om just 

produktivitet. De tar upp leveransservicemått som mått på hur väl behoven från den 

efterföljande avdelningen i flödet uppfylls, vilket även det relativt enkelt kan placeras in i 

vår modell, som mått på yttre effektivitet. Ekonomiska kontrollmått är den sista av 

Aronsson et als (1988) typer av mått och inom dessa finns både mått på kostnader och 

intäkter, vilket innebär att de kan finnas både som inre och yttre effektivitetsmått. De 

kostnadsrelaterade måtten handlar, som tidigare diskuterats, framförallt om den inre 

effektiviteten medan intäktsrelaterade mått är mått på den yttre effektiviteten. Det som 

Aronsson et al (1988) kallar aggregerade mått och nyckeltal kommer inte explicit in i vår 

mätmodell, men alla mått kan också, och bör, aggregeras på ett lämpligt sätt. 

Sammanfattning och syntetisering 
De olika områden av mått på logistisk effektivitet som de olika kategoriseringarna gett 

upphov till har sorterats in under de två delarna inre respektive yttre effektivitet, vilket 

sammanfattas i tabell 4.2. 

Intern 
kostnads-

redovisning 

Ledningsnivåer 

Funktioner i det 
fysiska flödet 

1 

1 

1 

2 2 

3 3 3 

4 4 

4 
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Tabell 4.2: Framtagning av områden till den teoretiskt grundade mätmodellen 

 Inre effektivitet Yttre effektivitet 

Inre och yttre effektivitet  
(A & A 1989) 

Kostnader, absolut 
kapitalbindning, 
omsättningshastigheter, 
produktivitet, lagerutveckling, 
interna ledtider 

Leveransservice till 
nästkommande enhet 

Ekonomiska dimensionen  
(A et al 1988) 

Kostnadsrelaterade mått Intäktsrelaterade mått 

Funktionsdimensionen  
(A et al 1988) 

Kostnadsmått, styrmått, kontrollmått 

Finansiella/ickefinansiella  
(G et al 2001) 

Finansiella mått, ickefinansiella mått 

Finansiella/ickefinansiella  
(D T & T 2001) 

Produktionskostnader, 
produktivitetsmått, interna 
tider 

Upplevd kvalitet, flexibilitet, 
externa tider 

Operativa inköpsdimensionen 
(v W 2005, B et al 2005) 

Operationella kostnader, 
lagerutveckling/-styrning 

Kvalitet, kvantitet, timing 

Prestation/effektivitet  
(P et al 1994) 

Kostnader (lager, lagring, 
transport, kvalitet), 
kapitalbindning 

Leveranskvalitet, 
leveransservice, flexibilitet 

Strukturering av mätmetoder 
(A et al 1988) 

Ekonomiska kontrollmått 
(kostnader), produktivitetsmått 

Ekonomiska kontrollmått 
(intäkter), 
leveransservicemått 

   
Genom att studera den ovanstående tabellen kan ses att den inre effektiviteten generellt 

sett bör mätas inom kostnader, kapitalbindning, omsättningshastigheter, produktivitet, 

interna ledtider, lagerutveckling/-styrning. Den yttre effektiviteten å sin sida handlar om att 

mäta leveransservice, kvalitet, flexibilitet, externa ledtider, kvantitet och timing. Vid 

närmare eftertanke överlappar vissa av dessa områden varandra, vilket gör att en 

annorlunda uppdelning av områdena blir aktuell.  

Om vi börjar med de inre effektivitetsområdena kan ses att kapitalbindning starkt hör 

samman med lagerutvecklingen och lagerstyrningen, precis som omsättningshastigheten 

gör. Detta eftersom lagernivåerna påverkar hur mycket kapital som binds samtidigt som 

omsättningshastighet är ett mått som kan mätas för kapital och lager. Det gör att dessa 

områden alla kan ses som området lager. 

Med hänsyn taget till diskussionen om effektivitet i kapitel 4.3 Logistisk effektivitet kan också 

sägas att produktivitet egentligen är just inre effektivitet, det vill säga det handlar om att göra 

saker rätt. Produktivitet innebär output i förhållande till input (De Toni och Tonchia 2001), 
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vilket leder till att produktivitet kan sägas vara ett sätt att mäta kostnader och interna 

ledtider på. Produktivitet blir därmed inte något eget område.  

Inom materialförsörjningen uppkommer flera olika typer av kostnader längs materialflödet 

och det är viktigt att de balanseras så att den totala kostnaden hålls på en så låg nivå som 

möjligt med hänsyn till den service som ska ges till kunden. Aronsson et al (2004) tar i sin 

totalkostnadsmodell upp logistikkostnadsposterna lagerföring, lagerhållning/hantering, 

transport, administration och övrigt. Även Stock och Lambert (2001) inkluderar kostnader 

för lagerföring, lagerhållning/hantering och transport i sin totalkostnadsmodell, men också 

orderbehandlings- och informationskostnader, produktions- och inköpsrelaterade 

kostnader samt en kostnadspost för leveransservice för att koppla samman kostnader med 

service. Leveransservicen ses i deras modell som kostnaden för förlorad försäljning. 

Aronsson et al (2004) menar att lagerföringskostnader handlar om kostnader som de 

lagrade produkterna för med sig, det vill säga kapital som binds och den risk det innebär att 

ha produkterna i lager. Lagerföringskostnaderna beror direkt av vilken lagernivå som finns i 

lagret och brukar beräknas som en lagerränta multiplicerat med medellagernivån. 

Lagerhållning/hantering innebär kostnaderna för driften av ett lager, vilket innebär 

kostnaden för att äga lagerlokalerna, personalkostnader och kostnader för den 

hanteringsutrustning som krävs (Aronsson et al 2004). Stock och Lambert (2001) gör 

uppdelningen mellan lagerföring och lagerhållning/hantering på ett lite annorlunda sätt och 

inkluderar även kostnader för lagerlokalen i lagerföringskostnaderna och inom 

lagerhållning/hantering är fokus istället på hantering och även val av lagerplacering och 

antal lager ingår. Vi väljer dock att i fortsättningen använda lagerförings-, lagerhållnings- 

och hanteringskostnader på det sätt som Aronsson et al (2004) beskriver dem. 

Transportkostnaderna innefattar de kostnader som uppkommer i samband med 

administration och utförande av transporter, både inom anläggningen och också externa 

transporter. Den sista specifika kostnadsposten som Aronsson et al (2004) tar upp är 

administrativa kostnader, vilka handlar om kostnader för exempelvis fakturering och 

ekonomisk uppföljning. Inom de övriga logistikkostnaderna kan olika poster ingå såsom 

informations- och emballagekostnader. 

Kostnadsposter är dock något som enligt kapitel 1.4 Direktiv inte ska studeras eftersom 

nyckeltal för rena kostnadsposter inte ska tas fram. Därför avgränsas området kostnader 

bort från studien. Något som ska tilläggas är dock att lagerföringskostnader tas i beaktning 

vid beräkning av materialförrådets kapitalbindning, eftersom lagerföringskostnaden endast 

är en multipel av det bundna kapitalet i lager. Lagerhållning/hantering kommer också att 

indirekt mätas i och med att mått på interna ledtider visar vad som driver dessa kostnader. 

Det här gör därför att områdena kostnader, kapitalbindning, omsättningshastigheter, 

produktivitet, interna ledtider, lagerutveckling/-styrning nu har sorterats in i lager och 

interna ledtider, vilka är de områden som bör mätas inom inre effektivitet. 
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De aspekter som tagits upp kring yttre effektivitet kan alla sorteras in under begreppet 

leveransservice, vilket är ett övergripande begrepp för den service som erbjuds och erhålls i 

samband med olika typer av leveranser mellan delar i en försörjningskedja.  Leveransservice 

kan delas in i ett antal serviceelement. Lumsden (2006) delar in detta i ledtid, 

leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, servicegrad, flexibilitet och information. Persson et al 

(1994) tar även upp kundanpassningen som ett serviceelement. En kort förklaring av dess 

betydelse ges nedan, vilken också visar att de tidigare upptagna aspekterna inom yttre 

effektivitet kan placeras in i dessa leveransserviceelement. 

• Ledtid, eller leveranstid, är tiden från en beställning till leverans. 

• Leveranspålitlighet innebär hur tillförlitlig leveranstiden är, som är 

detsamma som timing i leveranserna. 

• Leveranssäkerhet handlar om förmågan att leverera rätt vara i rätt mängd 

och till rätt kvalitet, vilket innebär att detta serviceelement innefattar 

därmed aspekterna kvantitet och kvalitet. 

• Servicegrad, eller även kallat lagertillgänglighet, är sannolikheten att en 

produkt finns i lager då den efterfrågas. 

• Information behandlar informationsutbytet mellan kund och leverantör i 

båda riktningarna. 

• Flexibilitet handlar om förmågan att kunna anpassa sig till förändrade 

förutsättningar. 

• Kundanpassning innebär ett företags förmåga att leva upp till kundernas 

önskemål. 

De områden inom yttre effektivitet som bör mätas är således leveranstid, 

leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, lagertillgänglighet, information, flexibilitet och 

kundanpassning. 

I tabell 4.3 sammanfattas de områden som i följande avsnitt kommer att diskuteras vidare 

för att se vilka mått inom dessa områden som är lämpliga att mäta för att åskådliggöra den 

logistiska effektiviteten i materialförsörjningen. 
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Tabell 4.3: Sammanfattande områden till den teoretiskt grundade mätmodellen 

Inre Yttre 

Lager Leveranstid 

Interna ledtider Leveranspålitlighet 

 Leveranssäkerhet 

 Lagertillgänglighet 

 Information 

 Flexibilitet 

 Kundanpassning 

 

 
Några exakta definitioner på nyckeltal kommer inte att presenteras i följande avsnitt 

eftersom vilket sätt mått är lämpliga att användas på är beroende av hur företagets specifika 

situation ser ut. Hur måtten ska mätas och beräknas kommer därför att diskuteras i kapitel 5 

Analys – från behov till nyckeltal och kapitel 6 Definiering av nyckeltal i affärssystemet ERP, 

eftersom de bör väljas för att tillfredsställa de behov som finns på Saab på bästa sätt. Detta 

stöds av White (1996), som menar att litteraturen är bra på att ta fram och presentera olika 

definitioner på mått, men att den generellt sett är inte hjälper till hur man ska välja bland 

dessa möjliga måttdefinitioner. 

4.4.3 Framtagning av mått för mätning av inre 
effektivitet 

Då inre effektivitet ska appliceras på materialförsörjningen innebär det, precis som tidigare 

diskuterats, att göra saker rätt, vilket innebär att saker ska göras rätt i materialförsörjningen. 

Enligt diskussionen i kapitel 4.4.2 Utveckling av inledande mätmodell blir det då fråga om att 

områdena lager och interna ledtider ska mätas. I detta avsnitt presenteras därför mått som 

mäter dessa områden. 

Mätning av lager 
Enligt Aronsson et al (2004) finns det två huvudsakliga anledningar till att hålla lager. 

Första anledningen är på grund av kostnadsskäl. Exempelvis kan större inköpskvantiteter 

ge stordriftsfördelar i form av reducerade inköps- och transportkostnader samt 

möjliggörandet av en effektivare produktion. En andra anledning till att hålla lager är på 

grund av serviceskäl. På dagens hårt konkurrensutsatta marknader är det viktigt att 

upprätthålla lämplig service mot sina kunder och leva upp till deras krav och önskemål. 

Försenade inleveranser och efterfrågeökningar är två problem som kan uppstå och som 

man kan gardera sig emot med hjälp av lager. Aronsson et al (2004) påpekar också att det 

finns anledningar till att hålla lager som beror på både kostnads- och serviceskäl, samt även 

på andra anledningar. 



Kapitel 4 – Mätning av materialförsörjning 
 
 
 

 
 

54 

De två huvudsakliga anledningarna ger upphov till två olika former av lager, 

omsättningslager och säkerhetslager. Omsättningslager är den del av lagret som man 

planerar att omsätta under en viss tidsperiod och där inköpskvantiteterna bör vara de 

ekonomiskt mest lönsamma, med hänsyn till bland annat inköpskostnader och 

lagerföringskostnader. För att upprätthålla en lämplig service mot kund behövs också ett 

säkerhetslager. Detta ska fungera som en gardering mot osäkerhet i exempelvis efterfrågan 

och ledtiderna. (Aronsson et al 2004) Vid bestämning av nivån på säkerhetslagret påpekar 

Rosell (1998) också att hänsyn bör tas till leveranssäkerheten hos leverantörerna, 

svängningar i efterfrågan och om det finns alternativa försörjningslösningar för den aktuella 

produkten. 

Lagernivåerna kan starkt kopplas samman med den mängd kapital som binds i företaget. 

Av bundet kapital är det inom logistik i första hand intressant med det kapital som binds i 

lager. Det är dock bara en del av den totala kapitalbindningen som finns i ett företag. 

Storhagen (1995) menar att man med hänsyn till övriga påverkande faktorer bör hålla en så 

låg genomsnittlig nivå som möjligt i lager, eftersom det innebär att kapitalbindningen hålls 

nere och lagret också får en hög omsättningshastighet. Det finns dock ett antal restriktioner 

som gör att det ofta inte är möjligt att ha en hur låg lagernivå som helst. Exempelvis måste 

produktionsstörningar undvikas och en viss servicenivå upprätthållas i lagret för att 

tillgodose kundens krav. (Storhagen 1995)  

Hellberg (1992) ser en hög leveransfrekvens som en indikation på att effektiv 

materialförsörjning kan åstadkommas. Det innebär att minskade kvantiteter beställs vid 

varje avrop och syftar till att medellagernivån hålls nere. Det i sin tur medför ett minskat 

behov av lagerutrymme och möjliggör lägre lagrings-, hanterings, och kapitalkostnader. Hur 

lagrets medellagernivå ändras på grund ökad leveransfrekvens kan ses i figur 4.8, där 

leveransfrekvensen fördubblats i den högra bilden jämfört med den vänstra. 

 

Figur 4.8: Minskad medellagernivå på grund av ökad leveransfrekvens (Källa: bearbetad Aronsson et al 2004, s. 
109) 

Det finns dock en rad hinder för att kunna öka leveransfrekvensen. Exempelvis tenderar 

transportkostnaderna per enhet att öka, andra krav på emballageutformning kan krävas och 
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de administrativa uppgifterna ökar för både kunden och leverantören eftersom fler 

försändelser ska hanteras. (Hellberg 1992)  

Lageromsättningshastigheten skildrar, enligt Aronsson et al (1988), på ett bra och enkelt 

sätt viktiga delar av ett lagers effektivitet eftersom det beskriver hur ofta företaget byter ut 

sitt lager. Lageromsättningshastighet i materialförråd är alltså ett mått för att mäta 

materialförsörjningens inre effektivitet. Måttet definieras av Aronsson et al (2004) som 

förbrukningen i antal enheter dividerat med medellagernivån, alternativt förbrukningen i 

kronor dividerat med medellagervärdet. Oavsett vilken av definitionerna som används blir 

svaret detsamma. Lageromsättningshastigheten uttrycks nästan uteslutande i antal gånger 

per år och kan också beräknas utifrån genomloppstiden, där lageromsättningshastigheten är 

52 dividerat med genomloppstiden i veckor. När en total lageromsättningshastighet för 

flera lager ska beräknas finns det tre sätt; utgå ifrån totala värden, totalt antal eller helt 

oviktat.  

För att kunna mäta lageromsättningshastighet krävs alltså att förbrukningen mäts, det vill 

säga hur mycket som plockas ut från lagret måste registreras. Dessutom måste 

medellagernivån, alternativt medellagervärdet, kunna tas fram. Frågan som uppstår då är 

naturligtvis för vilken period som medelvärdet och förbrukningen ska beräknas. 

Lageromsättningshastigheten kan ju också beräknas på olika nivåer, exempelvis på 

artikelnivå eller för ett helt lager.  

Kapitalbindning är också ett mått som tidigare har identifierats för att mäta lagring 

eftersom en stor del av den totala kapitalbindningen finns i just lagren. Inom 

materialförsörjningen handlar kapitalbindningen om den lagernivå och det lagervärde som 

finns i materialförrådet. Till skillnad från lageromsättningshastighet som måste mätas över 

en tid kan mätning av kapitalbindningen ske momentant, men också som ett medelvärde 

under en viss tid. 

Enligt Andersson och Aronsson (1989) kan det också vara intressant att mäta hur stor del 

av materialförrådet som är säkerhetslager, både vad gäller antal enheter och 

kapitalbindning. Detta är av intresse för att kunna göra avvägningen mellan hur mycket 

kapital företaget binder i säkerhetslager och vad som är nödvändigt med hänsyn den service 

som man vill avge. 

Ytterligare ett mått som blir intressant i och med hanteringen i lagret är svinn och 

kassationer, vilka ger upphov till onödiga kostnader i lagret. 

Mätning av interna ledtider 
Vid tal om begreppet ledtid syftar man ofta på leveranstiden, vilken enligt Lumsden (2006) 

innebär tiden från behovsidentifiering till behovstillfredsställelse. Behoven behöver inte 

syfta på slutkundens behov, vilket Olhager (2000) påpekar när han definierar ledtid som 

tiden från att behovet av en aktivitet eller en grupp av aktiviteter uppstår tills den tidpunkt 

då aktiviteten eller gruppen av aktiviteter är genomförd och då vetskap erhållits om detta. 
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Aronsson et al (2004) definierar ledtid på ett liknande sätt och menar att en ledtid kan 

hänga samman med en order- och leveransprocess (se också kapitel 

3.4.1 Materialförsörjningens aktiviteter). I en process där flera order- och leveransprocesser kan 

identifieras kan det alltså finnas flera olika ledtider. 

Interna ledtider innebär således de ledtider som finns inne i den egna organisationen såsom 

till exempel olika tider för hantering av material. Detta kan också ses som genomloppstider, 

vilket enligt Olhager (2000) och Lumsden (2006) innebär den totala tiden det tar för en 

produkt att ta sig igenom hela det fysiska flödet, från materialanskaffning till leverans av 

färdig produkt. En uppdelning av genomloppstiden som ofta tillämpas, bland annat av 

Aronsson et al (2004) och Christopher (2005), är den i materialförsörjning, produktion och 

distribution. Dessa kan precis som tidigare har nämnts om ledtider kopplas samman med 

en eller flera order- och leveransprocesser. Materialförsörjningens genomloppstid är tiden 

det tar att försörja produktionen med material. Sedan innefattar genomloppstiden i 

produktionen den tid som åtgår för produkterna att gå igenom de olika förädlingsstegen 

medan genomloppstiden för distributionen innefattar tiden för att göra de färdiga 

produkterna tillgängliga för kund. 

Inom ett företag kan det finnas många olika interna ledtider som är intressanta att mäta för 

att undersöka den logistiska effektiviteten. Eftersom inre effektiviteten handlar om att 

utnyttja de insatta resurserna på bästa sätt bör interna ledtider vara så korta som möjligt. 

Interna ledtider kan då sägas vara tider för varje enskild aktivitet inne i företaget. 

Vid tal om interna ledtider i materialförsörjningen kan dessa kopplas samman med de 

aktiviteter som ingår i materialförsörjningen och som kan kopplas till det egna företaget. 

Utifrån kapitel 3.4.1 Materialförsörjningens aktiviteter kan vi identifiera att de interna ledtider i 

materialförsörjningen som kan vara intressanta att mäta är tider för beordring, 

godsmottagning, ankomstkontroll och inlagring. En förutsättning för att dessa tider ska 

kunna mätas är att någon form av registrering utförs mellan aktiviteterna. Annars finns 

också möjligheten att sätta samman flera aktiviteter till ett mått på en gemensam ledtid, 

exempelvis från mottagning av ankommet gods till inlagring.   

Sammanfattning 
Enligt vad som diskuterats ovan är följande mått (se figur 4.9) aktuella för att mäta 

materialförsörjningens inre effektivitet:  
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Figur 4.9: Materialförsörjningens inre effektivitet 

4.4.4 Framtagning av mått för mätning av yttre 
effektivitet 

Enligt vad som diskuterades i kapitel 4.4.2 Utveckling av inledande mätmodell handlar mätning 

av yttre effektivitet om mätning av leveransservice från en enhet, som till exempel ett 

företag eller en avdelning, till en annan. I det system som studeras i arbetet återfinns två 

olika typer av yttre effektivitet, leverantörernas yttre effektivitet och materialförsörjningens 

yttre effektivitet. I följande avsnitt diskuteras vilka mått som är lämpliga att mäta inom 

dessa delar. Vid vår redogörelse för vad som kan mätas för att åskådliggöra den yttre 

effektiviteten utgår vi inledningsvis från de leveransserviceelement som presenterades i 

kapitel 4.4.2 Utveckling av inledande mätmodell. Detta eftersom alla de ur litteraturen tidigare 

identifierade aspekterna ingår i leveransserviceelementen. Med hjälp av dessa beskrivs 

därefter med vilka mått dessa kan mätas.  

För att dela in vilka av områdena som är lämpliga att mäta för leverantörernas respektive 

materialförsörjningens effektivitet kan figur 4.10 studeras. Med den figuren menar Aronsson 

et al (2004) att lagertillgänglighet mäter en prestation hos en leverantör medan 

leveranssäkerhet och leveranspålitlighet är mått på vad som levereras till kunden. I vårt 

studerade system innebär det alltså att av dessa tre är det leveranssäkerhet och 

leveranspålitlighet som mäter leverantörernas yttre effektivitet eftersom det är den 

effektivitet som märks på Saab. Det är inte någon mening att mäta leverantörernas 

lagertillgänglighet med anledning av att det inte spelar någon roll för Saab vad som finns i 

leverantörens lager utan det endast är intressant att se vad de verkligen kan leverera till 

Saab, som är kund i det fallet. För att sedan mäta materialförsörjningens yttre effektivitet 

ställer vi istället Saabs materialförsörjning i leverantörsrutan och produktionen i kundrutan 

i figur 4.10 Då blir det istället lagertillgängligheten som blir det intressanta måttet för 

materialförsörjning eftersom det är det som mäter den yttre effektiviteten som 

materialförsörjningen ger till produktionen. De övriga aspekterna på yttre effektivitet är 

också de viktiga då det gäller service till interna kunder, men på grund av resonemanget 

ovan och också att de delvis omfattas av måtten inom intern effektvitet, det vill säga lager 

och interna ledtider, sorteras endast tillgängligheten i materialförråd in som ett mått på 

materialförsörjningens yttre effektivitet. 

Materialförsörjningens inre effektivitet  
 

1 Kapitalbindning i materialförråd  
2 Materialförrådets omsättningshastighet 
3 Kassationer/svinn i materialförråd 
4 Interna ledtider för materialförsörjningen 
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Figur 4.10: Leveransserviceelementen (Källa: Aronsson et al 2004, s. 40) 

Vi har också valt att inkludera ett speciellt avsnitt med fokus på teorier kring 

leverantörsutvärdering för att se vilka mått som där beskrivs som relevanta att mäta. Detta 

eftersom det är när leverantörernas prestationer granskas som information kring deras 

erbjudna service behövs. 

Leveranstid 
Leveranstiden, det vill säga tiden från beställning till inleverans, kan mätas i absoluta tal. 

Övriga mått som behandlar leveranstid, eller ledtid, kan sorteras in under de andra 

leveransserviceelementen, till exempel mått på hur säker ledtiden är som ses under 

leveranspålitlighet. Leveranstidens absoluta längd är ett mått intressant för mätning av 

leverantörernas yttre effektivitet. 

Leveranspålitlighet 
Leveranspålitlighet, som visar hur tillförlitlig leveranstiden är, brukar, enligt Aronsson et al 

(2004), mätas som antalet leveranser som kommer i tid dividerat med totala antalet 

leveranser. För att kunna beräkna detta krävs att företaget definierar vad som menas med i 

tid. Beroende på vilka krav företaget och dess produktionsfunktion har kan det kräva att 

leveranser ska ankomma på exakt rätt dag, eller kanske till och med på rätt timme medan 

det i andra fall tillåts någon dags försening. I de flesta fall får förseningar mer negativa 

effekter än att material inkommer för tidigt, men man bör också vara medveten om att 

ständigt för tidiga leveranser gör att lagernivån och därmed kapitalbindningen och behovet 

av temporär lagring ökar. (Aronsson et al 2004) Persson et al (1994) menar på att en hög 

leveranspålitlighet kommit att bli mer betydelsefull än en kort leveranstid eftersom det 

avgörande är att veta när leveransen kommer för att kunna planera sin produktion. Det kan 

också vara intressant att mäta hur stor variationen i ledtid är, till exempel i antal dagar, och 

därmed inte nöja sig med att konstatera om leveransen kom i tid eller inte. Mätning av 

leveranspålitlighet kräver således att man för varje leverans eller order registrerar planerat 

inleveranstidpunkt och verklig inleveranstidpunkt för att dessa ska kunna jämföras. Hur 
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jämförelsen sedan sker beror på vad som definieras som i tid i den aktuella situationen. 

Leveranspålitlighet kan också mätas för försenade leveranser, där den uppkomna 

förseningen ställs mot den utlovade förseningen (Rafele 2004). 

Leveranssäkerhet 
Aronsson et al (2004) menar att det inte enbart räcker att leverera i tid utan också att 

leverera rätt saker i rätt mängd och till fullgod kvalitet, vilket innefattas i måttet 

leveranssäkerhet. Leveranssäkerhet ses av Aronsson et al (2004) som andelen kompletta 

felfria leveranser, det vill säga leveranser av gods av godkänd kvalitet och kvantitet. Precis 

som för leveranspålitligheten kan kriterierna för vad som anses som en komplett felfri 

leverans variera. För exempelvis billigare bulkvaror accepteras ofta någon procents 

avvikelse från det beställda antalet, medan man vid inköp av andra artiklar inte accepterar 

något annat än en helt felfri leverans. För att mäta leveranssäkerheten krävs därför att det 

på något sätt rapporteras om en leverans eller order inte innehåller rätt mängd eller kvalitet. 

Leveranspålitlighet och leveranssäkerhet vägs ofta ihop till det gemensamma måttet 

leveransprecision, som då visar andelen kompletta felfria leveranser i tid. (Aronsson et al 

2004) Mätning av leveransprecision kräver därför samma typ av rapportering som för 

leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. 

Lagertillgänglighet 
Hur stor andel material som finns tillgängligt när kunden beställer kallas lagertillgänglighet. 

Det kan, enligt Aronsson et al (2004), beräknas på olika nivåer. Exempelvis andel 

levererade orderrader eller andel levererade kompletta order. Det som avgör på vilken form 

lagertillgängligheten mäts är kundens behov. Är det till exempel så att kunden måste ha alla 

beställda artiklar för att kunna använda de levererade produkterna bör andelen levererade 

kompletta order användas. I fallet då kunden kan använda de beställda artiklarna även om 

alla inte levererats verkar det vara mer rimligt att mäta lagertillgängligheten på 

orderradsnivå. (Aronsson et al 2004) För att tydliggöra skillnaden mellan mätning av dessa 

olika nivåer ges här ett exempel:  

Låt oss anta att den interna kunden beställer 10 order med 10 orderrader på varje från 

lagret. Det saknas dock 1 artikel från 5 av orderna, men övriga finns. Det innebär att 5 av 

10 order är kompletta samtidigt som 95 av 100 orderrader är levererade. Alltså ger det en 

lagertillgänglighet på 50 procent om man räknar på order medan den blir 95 procent baserat 

på orderrader.  

Mätning av lagertillgänglighet kräver därför att varje order eller orderrad registreras och att 

det också registreras på något sätt om de efterfrågade artiklarna kunde plockas ur lager 

direkt eller inte. 

Information, flexibilitet och kundanpassning 
Enligt Aronsson et al (2004) är dessa serviceelement svåra att mäta i och med att de inte 

enkelt kan kvantifieras. Enligt kapitel 1.4 Direktiv ska kvantitativa mått tas fram vilket gör att 
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mått inom information, flexibilitet och kundanpassning därför inte kommer att behandlas 

ingående. Ett sätt att mäta detta på är dock, enligt Rafele (2004), att se hur leverantören 

klarar av att leverera snabbleveranser, vilket exempelvis kan anges som ett absolut tal eller 

som en procentsats.   

Mått från leverantörsutvärderingsteori 
Vid uppföljning och utvärdering av leverantörernas prestationer finns ett antal olika mått 

som kan vara lämpliga att mäta. Oskarsson (2007) tar upp exempel på vad som kan 

bedömas hos leverantörerna inom fem huvudområden; tider, leveransprecision, 

tillgänglighet, kvalitet och övrigt. Inom tider kan exempelvis ledtider och ledtidsvariationer 

bedömas. Andel leveranser i tid, andel sena leveranser och avvikelser från avtalad 

leveranstid tas upp inom området leveransprecision. Tillgängligheten kan beteckna 

lagertillgängligheten, lättheten att placera order och anpassningen till företagets 

informationssystem. Antal returer och andel felaktiga leveranser är kvalitetsaspekter som 

bör tas upp och inom de övriga aspekterna finns tillmötesgående, flexibilitet angående 

speciella inköp och möjlighet till kundanpassning hos leverantören. Gunasekaran et al 

(2004) påpekar att framgångsrika företag fokuserar mindre på pris per enhet som val- och 

utvärderingskriterier utan lägger istället större vikt vid god kvalitet, leveranspålitlighet och 

produktegenskaper. 

Cormican och Cunningham (2007) har, precis som många andra, tagit fram en modell för 

att ranka leverantörers prestation. Deras modell baseras på tre kriterier som mäts för varje 

leverantör; leveranser i tid, kvalitet och total kostnad (baserat på kostnaden för dålig 

kvalitet). Dessa mått tas fram som procenttal och sammansätts sedan till ett enda mått där 

leveranser i tid och kvalitet i deras modell viktas högre än total kostnad. De mäter 

leveranser i tid som andelen artiklar i en leverans som kommer inom ett tidsfönster på fem 

dagar. Kvalitetskriteriet mäts genom att beräkna andelen returer och total kostnad tas fram 

genom att undersöka hur stor del av fakturerat värde som går åt till kostnader för dålig 

kvalitet.  

Förutom dessa presenterade mått finns många andra kvalitativa utvärderingskriterier 

nämnda i litteraturen, men då detta examensarbete syftar till att definiera nyckeltal 

avgränsas dessa kvalitativa mått bort. Det grundas på att nyckeltal ska kunna beräknas med 

hjälp av data tillgängligt i det befintliga affärssystemet, enligt vad som beskrivits i kapitel 

1.4 Direktiv.  

Sammanfattning 
Enligt vad som har diskuterats i detta avsnitt och vad som har identifierats i litteraturen är 

följande mått de som kommer att bli intressanta att mäta för att åskådliggöra 

leverantörernas (se figur 4.11) respektive materialförsörjningens (se figur 4.12) yttre 

effektivitet: 
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Figur 4.11: Leverantörernas yttre effektivitet 

 

Figur 4.12: Materialförsörjningens yttre effektivitet 

4.4.5 Sammanfattning – teoretiskt grundad mätmodell 
Här sammanfattas de, med hjälp av litteraturen, identifierade mått som kan användas för att 

mäta leverantörernas yttre effektivitet och materialförsörjningens inre respektive yttre 

effektivitet. Vår teoretiskt grundade mätmodell, som ses i figur 4.13, är inte heltäckande i 

och med att den inte innehåller definitioner på de aktuella måtten, det vill säga hur måtten 

ska mätas ska bestämmas senare i studien. Denna mätmodell bör därför ses som en 

arbetsmodell eftersom den endast syftar till att simplifiera framtagandet av nyckeltal. Det är 

ju nyckeltalen som studien syftar till att ta fram. I figur 4.13 kan också ses i vilka kapitel 

nyckeltalen för respektive mått kan studeras. Vissa mått har flera nyckeltal, vilket innebär 

att flera kapitel står för dessa medan andra mått tillsammans mäts med hjälp av ett 

gemensamt nyckeltal, vilket innebär att samma kapitel står för flera mått.  

Materialförsörjningens yttre effektivitet  
 

9 Tillgänglighet i materialförråd 

Leverantörernas yttre effektivitet  
 

5 Leveranstid från leverantörerna 
6 Leveranser från leverantörerna som kommer i tid  
7 Leveranser från leverantörerna med rätt kvantitet  
8 Leveranser från leverantörerna med rätt kvalitet 
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Figur 4.13: Teoretiskt grundad modell för mätning av logistisk effektivitet i materialförsörjningen 

I teorin finns det åtskilliga varianter på hur måtten i figur 4.13 kan mätas, men egentligen 

ingen som säger vilket sätt som är bäst utan det är upp till den rådande situationen att 

avgöra vilket sätt som bör användas. Måtten kan exempelvis redogöras som ett antal eller 

en andel, det vill säga antingen som ett absolut tal eller som en procentsats. Möjliga 

varianter på dessa mått kan ses i Bilaga 2 – Möjliga varianter på måtten. 

Vi kommer att utgå ifrån dessa mått då vi genomför behovsidentifieringen på Saab, vilken 

redovisas i kapitel 5 Analys – från behov till nyckeltal, för att kunna ta reda på hur dessa mått 

ska mätas på bästa sätt. Innan vi gick vidare i studien och inledde planeringen av denna 

behovsidentifiering diskuterades denna teoretiska mätmodell med vår handledare på Saab 

för att undersöka hur väl de mått som ingår i modellen täcker upp de områden som Saab 

vill att studien ska omfatta. 

 

Leverantörernas yttre effektivitet  
 

5 Leveranstid från leverantörerna 
6 Leveranser från leverantörerna som kommer i tid  
7 Leveranser från leverantörerna med rätt kvantitet  
8 Leveranser från leverantörerna med rätt kvalitet 

Materialförsörjningens inre  effektivitet  
 

1 Kapitalbindning i materialförråd  
2 Materialförrådets omsättningshastighet 
3 Kassationer/svinn i materialförråd 
4 Interna ledtider i materialförsörjningen 

Materialförsörjningens yttre effektivitet  
 

9 Tillgänglighet i materialförråd 
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5 Analys – från behov till 
nyckeltal 
I detta kapitel identifieras intressenternas behov och översätts till nyckeltal. Inledningsvis 

förs en diskussion kring uppgiften och sedan presenteras orienterade teori som behandlar 

definiering av mått och nyckeltal samt den använda metoden innan de mått det fanns 

behov av identifierades. Utifrån måtten tas sedan nyckeltal fram för att mäta dessa och 

önskade definitioner på nyckeltalen presenteras avslutningsvis. 

5.1 Uppgiftsdiskussion 
Nästa steg i studien är att, som har nämnts i kapitel 1.5.1 Problemnedbrytning, intressenternas 

informationsbehov ska identifieras för att dessa ska ligga till grund för de nyckeltal som ska 

tas fram med hjälp av mätmodellen. Huvudfrågeställningen som ska besvaras är alltså: 

� Vilka behov har intressenterna och vilka nyckeltal ska då mätas? 

För att kunna besvara denna huvudfrågeställning bryts den ner i tre mer gripbara 

delfrågeställningar. Inledningsvis behöver vi undersöka vilka mått som det finns behov av 

att mäta, det vill säga vi ska utreda vad som är nödvändigt och relevant att mäta på Saab. 

Då utgår vi ifrån det som kommits fram till i kapitel 3 Materialförsörjning på Saab Aerostructures 

och kapitel 4 Mätning av materialförsörjning. Det innebär att tabell 3.3, som visar de olika 

intressenterna, och figur 4.13, som visar mått som är aktuella för att mäta 

materialförsörjningens logistiska effektivitet, blir utgångspunkter i arbetet med att 

identifiera behoven. Första delfrågeställningen blir då: 

o Vilka behov av att mäta respektive mått har intressenterna? 

Vilken aggregeringsnivå de olika intressenterna har behov av att mäta de framtagna måtten 

inom är också något som måste utredas innan vi kan gå vidare med hur mätningarna kan gå 

till. Därför behöver vi svara på delfrågeställningen: 

o På vilken aggregeringsnivå finns det behov av att mäta måtten? 

När vi identifierat vilka mått som är aktuella att mäta på Saab blir nästa steg att definiera 

dessa mått. Vi ska alltså ta fram hur dessa bör mätas, vilket innebär att vi ska ta fram hur 

nyckeltalen ska beräknas inkluderat den indata som behövs för att genomföra 

beräkningarna. Som nämndes i kapitel 1.6.2 Mätningsbegrepp innebär nyckeltal definitionen på 

måtten inklusive hur de ska beräknas och vilken data som ska användas, men varifrån data 

ska hämtas ur affärssystemet ERP kommer inte att diskuteras och bestämmas förrän i 
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kapitel 6 Definiering av nyckeltal i affärssystemet ERP. Delfrågeställningen som här ska besvaras 

är: 

o Vilka nyckeltal är lämpliga att mäta och hur ska de definieras? 

Med svar på ovanstående tre delfrågeställningar kan vi besvara kapitlets huvudfrågeställning 

och redogöra för vilka nyckeltal som bör mätas för att tillfredsställa intressenternas behov. 

Det innebär att kapitlets resultat blir de nyckeltal som verksamheten har behov av att mäta 

och hur dessa bör beräknas. I det här kapitlet tas ingen hänsyn till om nyckeltalet kan mätas 

med den data som finns i ERP utan resultatet är endast verksamhetens behov. Det betyder 

att även detta delresultat kan vara av stor vikt för Saab i och med att det säger vad som 

behöver mätas och då kan användas för att förbättra dagens affärssystem genom att 

exempelvis införa fler mätpunkter.  

I nästkommande avsnitt presenteras en stödjande referensram, innehållande bland annat 

teori kring definiering av nyckeltal, vilken används i den uppgiftsprecisering som görs i 

kapitel 5.3 Metod för behovsidentifiering och definiering av nyckeltal och i den vidare analysen av hur 

de framtagna måtten bör definieras. 

5.2 Orienterande teori kring definiering 
av nyckeltal 

Vid mätningar, framtagande av mätsystem och användandet av nyckeltal finns det många 

olika aspekter att ta hänsyn till och tänka på för att mätningarna ska uppfylla syftet med att 

mäta. I detta avsnitt tar vi upp frågan om hur mätningar ska kunna gå till, det vill säga vad 

man ska tänka på vid mätning och vid definiering av nyckeltal. 

5.2.1 Information för mätning 
Tidigare i arbetet har fokus legat på vad som ska mätas medan det nu kommer att handla 

mer om hur mätningarna ska kunna utföras. White (1996) tar upp fyra faktorer i termer av 

vilken information som behövs för att kunna mäta prestationen. Faktorerna som bör tas 

hänsyn till är möjliga datakällor, typ av insamlad data, vilken referens som används och var 

mätningen sker. 

Inom möjliga datakällor tar White (1996) upp uppdelningen mellan interna och externa 

källor och menar på att företag traditionellt arbetat mest med att använda intern data till 

sina mätningar. Han menar dock att fler företag börjat anamma tänkande att det faktiskt är 

kundens perspektiv som är det viktiga vid mätningar. Mätningar av till exempel kvalitet 

handlar då inte om överensstämmelse med specifikationen utan om hur nöjd kunden är 

med produkten. White (1996) tar upp flera referenser som menar att den enda möjliga 

externa perspektivet är kundens, men han tar också upp Keegan et al (1989) som noterar 

att extern data också kan fås från exempelvis leverantörer eller konkurrenter. 
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White (1996) menar att insamlad data kan vara subjektiv eller objektiv där subjektiv data 

baseras på egna uppfattningen och kan fås i form av exempelvis kunders nöjdhet medan 

objektiv data kommer från oberoende observerad fakta.  

Ett nyckeltal i sig är, enligt White (1996), inte värt så mycket utan bör jämföras med något 

referensvärde för att vara meningsfullt. Det kan handla om jämförelser inom 

organisationen, förändringar över tiden eller jämförelser med konkurrenter. När målvärden 

ska sättas upp för ett nyckeltal anser Oskarsson (2007) att man kan titta på hur andra gör 

eller räkna fram vad som krävs. Dessutom menar han att dessa kan vara artikelberoende 

och vid mätning av inköpsprestationer kan överenskommelser med leverantören vara 

lämpligt. 

Var mätningen sker är också av stor vikt. Enligt White (1996) tenderar mätningar att göras 

på outputen från en process snarare än vad som sätts in, vilket kan leda till att inputen är 

för stor och således genererar höga kostnader. Helst ska mätningar kunna användas för att 

undersöka inputens påverkan på outputen. 

5.2.2 Generellt – att tänka på vid mätning 
Nyckeltal som tas fram måste, enligt Parker (2000), ligga i linje med och stödja den 

övergripande strategin. Det är för resurskrävande att skapa nyckeltal som täcker in alla 

organisationens aktiviteter och därför måste de saker som verkligen är viktiga fokuseras. 

Han menar också på vikten av att nyckeltal aggregeras från undernivåer till övergripande 

nyckeltal. De nyckeltal som tas fram måste också stödjas av ledningen i organisationen och 

en förutsättning för detta är att nyckeltalen hjälper dem i deras arbete. Hjälper nyckeltalen 

till vid fastställande av policys och vid beslutsfattande får de troligen stöd av ledningen, 

men även de anställda måste förstå och vara engagerade i nyckeltalen eftersom de är till för 

att skapa förbättringar i deras arbete och då måste de anställda veta vad som förväntas av 

dem. (Parker 2000) Gunasekaran et al (2004) menar sammanfattningsvis att nyckeltal måste 

representera organisationens övergripande mål och att nyckeltal som täcker in både 

finansiella och ickefinansiella aspekter ska väljas så att de stödjer beslut och styrning på 

strategisk, taktiskt och operativ nivå. 

Nyckeltal måste, enligt Parker (2000), också ha en effekt på prestationen, det vill säga 

nyckeltalen måste förbättra prestationen. För att kunna göra detta bör nyckeltalen följas 

upp och analyseras för att sedan översättas till eventuella ageranden i syfte att förbättra 

prestationen.  

För att kunna göra övergripande jämförelser och analyser av olika funktioner i ett företag är 

nyckeltal, enligt Storhagen (1995), ett användbart hjälpmedel. Han menar också att det är 

viktigt att dessa är anpassade till det egna företagets speciella struktur och behov. 

Oskarsson (2007) påtalar vidare att man vid definition av nyckeltal bör tänka på att dessa 

ska vara möjliga att mäta, de bör styra verkligheten och nyckeltalen bör vara ett begränsat 

antal. Gunasekaran et al (2004) påpekar att företag ofta har en stor mängd prestationsmått 
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och kontinuerligt lägger till ytterligare nyckeltal efter förslag från anställda och konsulter. 

Det gör att de får svårt att fatta beslut och styra efter nyckeltalen. Gunasekaran et al (2004) 

menar istället att det kan vara bättre att använda ett fåtal nyckeltal som verkligen är kritiska 

för hur framgångsrik organisationen är. Beamon (1999) menar även att det på grund av att 

det finns så många olika prestationsmått är svårt att välja vilka som passar i varje enskild 

situation. Det kan räcka med ett enda nyckeltal, men då måste det täcka in hela systemet för 

prestationsmätningen (Beamon 1999). 

Nyckeltal ska även vara tillförlitliga och jämförbara över tiden (Parker 2000), vilket är något 

man bör tänka på vid skapandet av dessa. För att vara tillförlitliga bör nyckeltalen mäta det 

de avser att mäta, vilken innebär att de bör ha en hög validitet (se kapitel 2.3 Trovärdighet). 

Schroeder et al (1985) menar också att nyckeltal måste kunna förstås av organisationens 

medlemmar och bör ge minimal chans till manipulation. Det innebär att nyckeltalen bör 

vara noggrant och enhetligt definierade för att undvika att olika personer i organisationen 

mäter samma nyckeltal, men på olika sätt och därmed får olika resultat. 

Allio (2006) anger sju riktlinjer som bör följas vid upprättande av strategiska nyckeltal, det 

vill säga de riktlinjer som ges handlar om nyckeltal i allmänhet och inte bara om logistiska 

nyckeltal. Riktlinjerna som bör följas är: 

• Mät vad som är viktigt för företaget.  

• Mät det företagets intressenter mäter för att kunna ha en bra relation 

till dem. 

• Översätt kvalitativa mål till kvantitativa nyckeltal. 

• Utveckla varningssystem, det vill säga fokusera inte endast på 

långsiktiga mål. 

• Tala samma språk, det vill säga nyckeltalen ska vara lätta att förstå och 

väl definierade och accepterade i organisationen. 

• Uppnå en balans i nyckeltalen, till exempel mellan kort- och långsiktiga 

nyckeltal och mellan interna och externa nyckeltal. 

• Nyckeltalen ska vara anpassade till företagets strategier. 

Vid skapandet av nyckeltal gäller det att hitta en balans mellan precision och enkelhet. Ofta 

efterfrågar företagen enkla och bra nyckeltal som kan användas. Enkla nyckeltal innebär 

dock troligtvis att precisionen minskas, men ett nyckeltal med dålig precision behöver inte 

vara ett dåligt nyckeltal. Avvägningar måste göras så att talet uppfyller just det behov som 

finns hos företaget i den aktuella situationen. (Aronsson et al 1988) 
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5.2.3 Tidsaspekten på mätning 
Vid prestationsmätning, som mätning av logistisk effektivitet, är den frekvens mätningarna 

ska utföras med något att beakta. I litteraturen hittades inga klara direktiv kring hur ofta 

olika nyckeltal är lämpliga att mätas, utan det påpekas i exempelvis Johansson och 

Dahlborg (1999) att en anpassning bör göras till det aktuella fallet. En avvägning som bör 

göras vad gäller frekvens för mätningar är den mellan den arbetsinsats som behöver läggas 

ner för att ta fram nödvändig data och den information mätningen ger, vilket också kan ses 

som en avvägning mellan precision och enkelhet. 

Något som är närbesläktat med mätfrekvens är med vilket tidsomfång nyckeltal ska mätas, 

det vill säga hur långt tillbaka data samlas in vid mätning av nyckeltal. Detta tidsomfång har 

betydelse för nyckeltal som tar sin form som kvoter, till exempel andel leveranser i tid, eller 

visning av trender eftersom om tidsomfånget är stort och innehåller många mätningar kan 

det leda till att förändringar och avvikelser blir svårare att upptäcka. Är tidsomfånget litet 

kan däremot avvikelser istället ge upphov till att en situation bedöms värre eller bättre än 

den egentligen är eftersom trender kan vara svåra att urskilja. Detta problem illustreras i 

figur 5.1 där ett stort omfång visas i den vänstra och ett litet i den högra bilden.  

 

Figur 5.1: Effekter av storlek på tidsomfång 

Det är viktigt att nyckeltal definieras på ett enhetligt sätt så att jämförelser kan göras dem 

emellan. Detta kan då leda till att tidsomfånget kan bli svårt att definiera så att nyckeltalen 

ska ge rättvisande resultat om antalet mätpunkter (till exempel inleveranser) skiljer sig 

mycket åt mellan de jämförande objekten (till exempel leverantörer). Få mätpunkter kan 

tolkas som att tillförlitligheten i mätningen minskar, men man ska då ha i åtanke att det 

faktiskt är verkligheten som mäts. Exempelvis en leverans av en som inte ligger inom det 

definierade intervallet för i tid innebär att andelen leveranser i tid är noll. 

Oskarsson (2007) menar att det allra bästa är om mätningarna kan ske automatiskt. I annat 

fall bör regelbundna mätningar ske och då kan det göras genom exempelvis stickprov, med 

specificerade mellanrum eller vid varje leverans. Aronsson et al (1988) menar på att det 

finns tre olika tidsmässigt relaterade dimensioner av mätningar; kontinuerlig mätning, 
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enstaka mätning och revision. Kontinuerlig mätning ger mest information och är således 

också den mest resurskrävande av dessa. Enstaka mätning är sådan som sker vid ett tillfälle. 

Exempelvis lagerinventering kan ses som en enstaka mätning, men i det långa loppet kan 

också en årlig inventering ses som kontinuerlig mätning. Revision grundar sig på den 

kontinuerliga mätningen men är i sin tur är inriktat mot att svara på frågan: var är vi nu? 

5.2.4 Uppföljning av nyckeltal 
Vid uppföljning av nyckeltal bör den insamlade informationen bearbetas och 

sammanställas så att analyser och värderingar kan göras, vilket ställer krav på att nyckeltalen 

ska ge rättvisande information. När man har analyserat informationen bör den spridas till 

lämpliga intressenter för att därefter diskuteras och eventuella åtgärder beslutas. (Oskarsson 

2007) 

5.3 Metod för behovsidentifiering och 
definiering av nyckeltal 

I detta avsnitt redogörs för hur vi svarade på de tre delfrågeställningarna som togs fram i 

kapitel 5.1 Uppgiftsdiskussion. 

Delfrågeställning 1 och delfrågeställning 2 

o Vilka behov av att mäta respektive mått har intressenterna?  

o På vilken aggregeringsnivå finns det behov av att mäta måtten? 

För att besvara dessa två delfrågeställningar användes samma typ av metod. Inledningsvis 

undersökte vi vilka besluts- och utvärderingssituationer de identifierade intressenterna står 

inför i sitt arbete, eftersom de nyckeltal som togs fram syftar till att hjälpa dem i deras 

arbete och förbättra deras prestationer (se kapitel 5.2.2 Generellt – att tänka på vid mätning). 

Det är i dessa typer av situationer som nyckeltal kan komma att vara ett bra verktyg för att 

identifiera hur framgångsrik organisationen har varit i något avseende, precis som nämndes 

i kapitel 1.6.1 Anledningar till mätning.  

Vi studerade därför sekundärdata i form av befattningsbeskrivningar, vilka hämtades från 

Saabs intranät, för de intressenter som tidigare identifierades, men främst samlades data in 

genom intervjuer med intressenterna. Eftersom det, enligt vad som presenterades i kapitel 

2.2 Datainsamlingsmetoder, är viktigt att intervjuer planeras och förbereds i förväg skapades 

ett intervjuunderlag som presenteras i Bilaga 4 – Intervjuunderlag. Intervjuunderlaget togs 

fram genom att utgå ifrån den beskrivning av intressenterna som togs fram i kapitel 3 

Materialförsörjning på Saab Aerostructures och sammanfattades i tabell 3.3 tillsammans med 

teorin från kapitel 5.2 Orienterande teori kring definiering av nyckeltal. De intervjuer som 

genomfördes var, trots de framtagna intervjuunderlagen, alla av semi-strukturerad karaktär, 
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eftersom vi ville kunna ha möjligheten att formulera och anpassa frågorna efterhand för att 

på så vis få ut så mycket som möjligt av samtalen. Utifrån de framtagna måtten som 

presenterades i kapitel 4 Mätning av materialförsörjning togs fler intervjufrågeställningar fram, 

vilka behövdes för att kunna svara på dels vilka av måtten som är intressanta för respektive 

intressent och dels för att ge information som hjälpte till att besvara på vilka sätt måtten 

bör definieras så att nyckeltal sedan kunde skapas. 

I och med att befattningsbeskrivningar studerades gav det oss ytterligare uppfattningar om 

vilka mått som respektive intressent har behov av att mäta, vilket således gjorde att dessa 

beskrivningar delvis låg till grund för intervjuerna, varför intervjuunderlaget justerades 

mellan olika intervjuer.  

Det är också viktigt, enligt vad som diskuterades i kapitel 5.2.2 Generellt – att tänka på vid 

mätning, att nyckeltal är anpassade till företagets strategier och att de mäter det som är 

viktigt för företaget. Vi studerade därför styrande dokument för att kunna se om de behov 

som framkom stöddes av de verksamhetsmål affärsenheten har. Målen som finns för 

materialförsörjningens verksamhet inom avdelningen DO Operations identifierades även 

genom intervjuer med chefer inom DO Operations. 

Att svara på ovanstående delfrågeställningar genom att göra intervjuer är, enligt vad som 

diskuterats i kapitel 2.2 Datainsamlingsmetoder, en lämplig metod då syftet är att erhålla en 

djupare förståelse, vilket är fallet här eftersom vi ville kunna identifiera behoven. 

Intervjuerna gjordes med representanter för de olika intressenterna och för att säkerställa 

att lämpliga respondenter väljs ut tog vi hjälp av vår handledare på Saab. Dessutom 

intervjuade vi flera personer inom varje intressent, vilka bestod av både chefer och annan 

personal.  

Innan intervjuerna genomfördes delgavs respondenterna genom e-post, men också 

muntligen, de frågeställningar som intervjun berörde. Vi klargjorde också syftet med 

intervjun, det vill säga underströk att det är behoven av mått som vi vill undersöka och 

klargöra. Detta gjorde vi för att uppmuntra respondenten att tänka utanför ERP eftersom 

risken annars finns att de verkliga behoven inte blir synliga i och med att respondenten 

själv tar hänsyn till de begränsningar som finns i ERP i de svar som ges. Syftet med detta 

kapitel är, som tidigare har nämnts, att ta fram nyckeltal utan att ta hänsyn till ERP. 

För att skapa en ytterligare förståelse för de beslutssituationer intressenterna står inför och 

för vilka behov som då kan finnas genomfördes observationer av möten, vilket gjorde att 

en mer objektiv bedömning kunde göras. De möten som observerades var möten som 

behandlade leverantörsutvärdering och också dagliga styrningsmöten. Observations-

underlag återfinns i Bilaga 3 – Observationsunderlag. Dessa observationer gjordes öppet, såsom 

det beskrivs i kapitel 2.2 Datainsamlingsmetoder, det vill säga de övriga deltagarna i mötena var 

medvetna om att vi observerade dem. Lekvall och Wahlbin (2001) stödjer också metoden 

att studera en beslutsprocess genom att observera sammanträden istället för att låta 
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deltagare i efterhand redogöra för vad som skett. De menar dock att man ska vara 

medveten om att det endast är möjligt att studera beteenden och pågående skeenden, inte 

kunskaper, åsikter och sådant som tidigare hänt eller föreställningar om framtiden. Vid 

observationerna hade vi också, i enlighet med Rosengren och Arvidsson (2002), i åtanke att 

de observerade personerna vid mötena kunde agera annorlunda än normalt på grund av att 

de känner sig observerade.  

Delfrågeställning 2 är tätt sammankopplad med den första i och med att den också handlar 

om vad som ska mätas. För att utreda på vilken aggregeringsnivå måtten skulle mätas 

behövde vi därför klargöra på vilka grunder måtten kunde aggregeras.  

Enligt vad som diskuterades i kapitel 3 Materialförsörjning på Saab Aerostructures är 

produktionen på Saab indelad i olika affärsprogram och affärsprojekt, varför det kunde 

finnas intresse av att presentera mått på både program- och projektnivå. I och med att Saab 

är verksamma på både den civila och den militära marknaden kunde det även finnas 

intresse av att dela upp måtten med avseende på detta. Andra typer av uppdelningar som 

också kan vara intressanta är de med avseende på leverantör, artikel, artikelgrupp, 

slutprodukt, kund eller för ett helt lager.   

För att kunna svara på delfrågeställning 2 ställdes också frågor kring aggregering i samband 

med de intervjuer som gjordes med intressenterna, vilket innebär att frågor kring detta 

ingår i intervjuunderlaget som återfinns i Bilaga 4 – Intervjuunderlag.  

I och med att vi i denna del använde flera olika metoder att samla in data kunde vi, enligt 

vad som beskrivs i kapitel 2.3 Trovärdighet, sägas höja studiens tillförlitlighet. Triangulering 

skedde genom att vi tillämpade både intervjuer av olika personer och observationer för att 

samla in data. Det gjorde att vi kunde se på problemet ur flera olika infallsvinklar. För att 

säkerställa trovärdigheten och kvaliteten i den data som samlades in genom intervjuerna 

förde båda examensarbetarna anteckningar över vad som sades under. Den ena hade det 

huvudsakliga ansvaret för antecknandet medan den andra ansvarade mer för ställandet av 

frågor så att frågeställningarna togs upp på ett lämpligt sätt. Dessutom sammanställdes och 

skickades det som antecknades tillbaka till respondenterna för att säkerställa att vi hade 

förstått uppgifterna rätt och för att undvika missförstånd. 

Delfrågeställning 3 

o Vilka nyckeltal är lämpliga att mäta och hur ska de definieras? 

Denna delfrågeställning är av analyserande karaktär och var därför svårare att i förväg 

planera i detalj. För att svara på delfrågeställningen krävdes det dock att de två föregående 

delfrågeställningarna var besvarade, eftersom vi var tvungna att veta vad som skulle mätas 

innan vi kunde bestämma hur dessa mått skulle definieras i form av nyckeltal. Det vi tänkte 

på och tog hänsyn till vid definieringen av nyckeltalen kan sammanfattas i följande fråga: 

Hur vet vi att vi definierar nyckeltalen på ett lämpligt sätt? Vi redogjorde och analyserade därför 
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för varför det var lämpligt att definiera måtten på de sätt som valdes, vilket gjordes implicit 

med stöd av den teori som presenteras i kapitel 5.2 Orienterande teori kring definiering av 

nyckeltal. 

Eftersom det enligt kapitel 5.2.2 Generellt – att tänka på vid mätning är viktigt att framtagna 

nyckeltal är accepterade i verksamheten diskuterade vi under arbetets gång inte bara det 

slutliga resultatet utan också delresultat med olika intressenter på Saab. Detta gjordes för att 

säkerställa att de nyckeltal och definitioner som togs fram stöddes av dem som i framtiden 

ska använda nyckeltalen i sitt arbete. 

Något som tas upp i kapitel 5.2.2 Generellt – att tänka på vid mätning är att den frekvens med 

vilken mätningar ska genomföras och nyckeltal studeras är något att uppmärksamma. 

Litteraturen ger dock inget direkt svar på hur ofta olika nyckeltal bör mätas utan det är upp 

till företaget att avgöra vad som lämpar sig bäst i den rådande situationen. De nyckeltal som 

togs fram i den här studien ska beräknas med hjälp av en programvara som hämtar befintlig 

data från affärssystemet ERP, vilket beskrevs i kapitel 1.4 Direktiv. Det innebär att tiden att 

ta fram nyckeltalen ur systemen kommer att vara försumbar i och med att beräkningarna 

ska göras per automatik, vilket gjorde att denna tidsaspekt inte var något vi studerade 

vidare i studien. Det ska dock påpekas att det naturligtvis tar tid att studera och analysera 

den information som nyckeltalen ger, vilket påverkas av hur ofta olika nyckeltal ska 

studeras. Därför är det något som Saab bör ha i åtanke när nyckeltalen ska börja användas. 

Utifrån teorin, som presenterades tidigare i kapitel 5.2 Orienterande teori kring definiering av 

nyckeltal har nedanstående frågor tagits fram, vilka hjälpte oss att svara på om de framtagna 

nyckeltalen var lämpliga (se tabell 5.1). Om svaret på majoriteten av följande frågor var 

jakande kunde nyckeltalen anses vara lämpliga att använda. Denna checklista användes inte 

endast för att kontrollera om framtagna nyckeltal var lämpliga utan användes också under 

framtagandets gång för att under tiden säkerställa kvaliteten i nyckeltalen.  
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Tabell 5.1: Checklista för nyckeltal 

Fråga 
 

Är nyckeltalen lätta att förstå? Parker (2000),  
Schroeder et al (1985) 

Är nyckeltalen tillförlitliga? Parker (2000) 

Stödjer nyckeltalen den övergripande strategin? Parker (2000), 
Gunasekaran et al (2004) 

Är nyckeltalen möjliga att mäta? Oskarsson (2007) 

Är nyckeltalen väl och enhetligt definierade samt accepterade 
i organisationen? 

Allio (2006),  
Schroeder et al (1985) 

Kan nyckeltalen användas för att styra verksamheten? Oskarsson (2007) 

Är nyckeltalen jämförbara över tiden? Parker (2000) 

Kan nyckeltalen användas för att skapa förbättringar i arbetet? Parker (2000) 

Kan mätmodellen (nyckeltalen tillsammans) användas för 
mätning på strategisk, taktisk och operativ nivå? 

Gunasekaran et al (2004), 
Allio (2006) 

5.4 Behovsidentifiering 
I detta avsnitt sammanfattas den empiri som samlades in tillsammans med den 

behovsidentifiering som gjordes på Saab. De olika intressenternas behov av måtten i den 

teoretiskt grundade mätmodellen (figur 4.13) sammanfattas sedan i kapitel 5.4.6 

Sammanfattning – behov av mått där en tabell, som grundar sig på tabell 5.2 nedan, presenteras. 

Det är utifrån denna sammanfattande tabell som nyckeltalen sedan definieras, vilket görs i 

kapitel 5.6 Nyckeltal för materialförsörjningens inre effektivitet, kapitel 5.7 Nyckeltal för leverantörernas 

yttre effektivitet och kapitel 5.8 Nyckeltal för materialförsörjningens yttre effektivitet. 
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Tabell 5.2: Exempelmatris – behov av mått 

 

Den struktur som har valts för presentationen av empirin och behovsidentifieringen är 

varken grundad på de teoretiskt framtagna måtten eller på de identifierade intressenterna. 

Inledningsvis redogörs istället för de verksamhetsmål som finns och vilka behov dessa 

genererar följt av en grundligare beskrivning och analys av leverantörsutvecklarnas 

materialförsörjningsuppgifter. Sedan presenteras hur de på Saab arbetar med daglig styrning 

av materialförsörjningen och hur de arbetar mot sina leverantörer, med exempelvis 

utvärderingar. Avslutningsvis beskrivs och analyseras transporter och materialhantering för 

att identifiera behov av mått som visar information om detta. Anledningen till att vi valde 

detta presentationssätt av informationen var att det inte ansågs möjligt att göra en lämplig 

uppdelning utefter måtten eftersom samma information då skulle hamna på flera olika 

ställen. Den insamlade datan samlades istället ihop och strukturerades inom de mer 

Saabspecificerade områdena verksamhetsmål, leverantörsutvecklarnas uppgifter, daglig 

styrning, leverantörsutvärdering på Saab samt transporter, hantering och tider. Detta gör att 

vi frångår den normala strukturen, men i sammanfattningen i kapitel 5.4.6 Sammanfattning – 

behov av mått görs åter kopplingar mellan intressenterna och deras respektive behov av 

måtten från den teoretiskt grundade mätmodellen. 
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Efter respektive stycke sammanfattas, i form av punktlistor, vilka intressenter som har 

behov av vilka mått. Dessa listor ligger sedan till grund för den sammanfattande tabellen, 

tabell 5.3, vilket nämndes ovan. Identifieras samma behov i flera olika stycken, presenteras 

behovet endast där det först urskiljdes.  

5.4.1 Verksamhetsmål 
Eftersom nyckeltal, enligt kapitel 5.2.2 Generellt – att tänka på vid mätning, ska stödja de 

övergripande målen och strategin beskrivs och analyseras dessa här. 

Mål med verksamheten inom avdelningen DOL Logistik presenteras av Saab i en måltabell 

som delar in målen i fem områden; kundfokus, lönsamhetsfokus, verksamhetsfokus, 

innovations- och samarbetsfokus, medarbetar- och lärandefokus. Några av dessa mål är 

starkt sammankopplade med detta examensarbete. Inom lönsamhetsfokus för 2007 finns 

ett mål att avdelning DOLL Leverantörsutveckling ska ansvara för att optimera 

orderkvantiteter och lagernivåer utan att orsaka materialbrister i produktionen. Saab har 

satt som handlingsplan att man ska definiera hur man kan mäta kapitalbindning av köpt 

material (per handläggare eller program), lageromsättningshastighet och lagertillgänglighet, 

och dessutom sätta upp relevanta mål för dessa. Därför finns det ett lättidentifierat behov 

från avdelningen DOL Logistik, och också avdelningen DOLL Leverantörsutveckling, att 

mäta kapitalbindning i materialförråd, materialförrådets omsättningshastighet och 

tillgänglighet i materialförråd. 

Inom området verksamhetsfokus finns också ett mål för avdelningen DOL Logistik att 

leveransprecisionen från leverantörerna ska förbättras jämfört med året innan bland annat 

genom att DOLL Leverantörsutveckling tillsammans med DPI Inköp ska arbeta aktivt med 

införandet av en logistikbilaga i befintliga och nya avtal med leverantörerna. Logistikbilagan 

ska reglera logistiska villkor i kontrakten med leverantörerna. Begreppet leveransprecision 

på Saab motsvaras av det som i litteraturen normalt betecknas som leveranspålitlighet, det 

vill säga tillförlitligheten i ledtid. Det gör att det finns behov från avdelningarna DOL 

Logistik, DOLL Leverantörsutveckling och DPI Inköp att mäta leveranstid från 

leverantörerna och leveranser från leverantörerna som kommer i tid. 

De krav som sätts på Saab gällande kapitalbindning, från till exempel avdelning DE 

Ekonomi, innebär det kapital som binds i förråd, det som finns som produkter i arbete 

(PIA) och det som finns utlagt i utvecklingsarbete på program och projekt. Den del av 

kapitalbindningen som är intressant för materialförsörjningen och således för det här 

examensarbetet blir det kapital som binds i materialförråd. Avdelningen DE Ekonomi har 

på grund av deras kravställarroll behov av måttet kapitalbindning i materialförråd, och 

också av materialförrådets omsättningshastighet. Detta eftersom måttet sätter ett värde på 

kapitalbindningen i och med att det visar hur väl kapitalet används, det vill säga det sätter 

kapitalbindningen i relation till förbrukningen. 
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En annan kravställare är produktionen som representeras av avdelningen DOH 

Huvudplanering, som planerar produktionen. Avdelningen har behov av information om 

vilken service produktionen erbjuds, det vill säga av måttet tillgänglighet i materialförråd. 

Detta på grund av att en dålig service till produktionen leder till problem för planeringen 

och därmed något de bör ha koll på. 

Nedanstående punktlista sammanfattar vilka intressenter som har behov av vilka mått 

utifrån ovanstående stycken kring verksamhetsmålen: 

• Kapitalbindning i materialförråd: DOL, DOLL, DE. 

• Materialförrådets omsättningshastighet: DOL, DOLL, DE.  

• Leveranstid från leverantörerna: DOL, DOLL, DPI. 

• Leveranser från leverantörerna som kommer i tid: DOL, DOLL, DPI. 

• Tillgänglighet i materialförråd: DOH, DOL, DOLL. 

5.4.2 Leverantörsutvecklarnas uppgifter 
Leverantörsutvecklarna på avdelningen DOLL Leverantörsutveckling har som uppgift att 

säkerställa materialleveranser både på kort och lång sikt, vilket innebär att utfärda och 

distribuera leveransplaner, göra beställningsavrop och behovsprognoser. De ska också i 

egenskap av artikelansvariga skapa och förvalta artiklarnas grunddata berört i affärssystemet 

ERP. Funktionen ansvarar för beräkningar av anskaffningskvantiteter och leveransmetoder 

för att optimera balansen mellan lagertillgänglighet, lageromsättningshastighet och 

kapitalbindning i lager.  

När leverantörsutvecklarna beställer fås behovsdatum från produktionen och i och med att 

beställningarna läggs till leverantörerna med hänsyn till hur lång tid hanteringsaktiviteterna i 

materialförsörjningen beräknas ta finns ett behov att veta om planerade tider är korrekta. 

Därför finns det ett behov från framförallt cheferna inom DOL Logistik, det vill säga 

cheferna för avdelningarna DOLL Leverantörsutveckling och DOLF Förråd och leverans, 

men också från leverantörsutvecklarna inom avdelning DOLL Leverantörsutveckling, att 

kunna se ett mått för den interna ledtiden. 

Leverantörsutvecklarnas ansvarsuppgifter slutar då materialet finns i förråd tillgängligt för 

produktionen. Därför finns det ett behov från avdelning DOLL Leverantörsutveckling att 

mäta tillgängligheten i materialförråd eftersom ett sådant mått visar hur väl 

materialförsörjningsorganisationen uppfyller sina åtaganden mot sin kund, det vill säga 

produktionen.  
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Som ordförande i leverantörsteamen ansvarar leverantörsutvecklarna också för uppföljning 

av leverantörernas leveransprestanda (se kapitel 5.4.4 Leverantörsutvärdering på Saab) samt 

driver kort- och långsiktiga leverantörsutvecklingsprojekt. 

De ytterligare mått som vi med hjälp av detta stycke om leverantörsutvecklarnas uppgifter 

identifierat behov av från intressenterna kan ses i nedanstående punktlista: 

• Intern ledtid i materialförsörjningen: DOL, DOLL, DOLF. 

Leverantörsutvecklarna är uppdelade i olika ansvarsområden, där varje 

leverantörsutvecklare ansvarar för artiklar från ett antal leverantörer. De olika typer av 

material som beställs kan sägas tillhöra något av följande områden; kompositmaterial, 

råmaterial, fästelement eller sammanställningar. Dessa olika material har olika karaktäristika, 

vilket ger olika förutsättningar för att kunna ha en effektiv styrning. Kommande stycken 

beskriver skillnader i handläggande mellan de olika typerna av material för att visa att 

behoven och nyttan av mått kan variera mellan dessa typer. Beskrivningarna hjälper oss 

också att avgöra vilka aggregeringsnivåer som är lämpliga samt ger förutsättningar för att 

kunna göra de kommande definieringarna av nyckeltalen.  

Kompositmaterial 
En del kompositmaterial måste lagras i frys, vilket innebär att man måste ta hänsyn till en 

hållbarhetstid i frys och också en annan i rumstemperatur. Eftersom frysen har en mycket 

begränsad storlek leder det till att inte så stora kvantiteter frysmaterial kan lagras. Samtidigt 

begränsar lagringstiden den mängd som kan beställas på en och samma gång eftersom man 

inte vill att dessa dyra material ska behöva kasseras på grund av att de blivit för gamla. Å 

andra sidan är Saab en relativt liten kund till de flesta kompositleverantörer och således 

tillämpas minimikvantiteter på flera av dessa material. Det gör att begränsningar finns både 

med avseende på hur mycket och på hur litet som kan beställas, vilket försvårar en effektiv 

styrning. 

På kompositmaterial arbetar de inte med beställningspunkter eller säkerhetslager utan 

material beställs hem till de specifika behov som finns. Det tillsammans med att 

leveranstiderna från leverantörerna kan vara så långa som 20 veckor ställer naturligtvis krav 

på att leverantörerna levererar i rätt tid, vilket innebär att mätning av leveranser som 

kommer i tid blir av stor vikt. Samtidigt försöker man att ha ungefär två veckors behov i 

frysen för att täcka upp för eventuella förseningar i inleveranser. Det ställs stora krav på 

handläggarna (leverantörsutvecklarna) att ha förståelse för hur hanteringen av 

kompositmaterialet går till för dessa material eftersom vissa material ibland ska testas, vilket 

innebär att mer material åtgår än det planerade behovet. Detta gör att de hela tiden måste 

ha en kommunikation med produktionen.  

Inga ytterligare behov av mått har identifierats genom ovanstående information om 

kompositmaterial. 
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Fästelement 
Fästelement som beställs är exempelvis skruvar och nitar. De är relativt billiga och beställs i 

stora kvantiteter. Problemen med fästelement är att de till Gripen inte finns i 

produktstrukturen, vilket innebär att beställningspunkter måste användas. Även 

partiformningsmetoden Lot for Lot1 används i de fall då fästelementen är med i strukturen 

eller vid små kvantiteter. Beställningspunktnivåerna bestäms med hänsyn taget till tidigare 

års förbrukning, intern hanteringstid och leveranstiden från leverantörerna, som för de 

flesta artiklar ligger mellan cirka 10 och 35 veckor, men som för flera artiklar kan gå upp till 

över 100 veckor. Snabbeställningar kan också göras, men det är kostsamt. På fästelement 

används säkerhetsledtid i större utsträckning än säkerhetslager och det vanliga är att cirka 

en månads säkerhetsledtid används. Fästelement som beställs till Boeing skiljer sig till viss 

del från övriga eftersom de finns i strukturen, vilket gör att förbrukningen är säkrare. På 

materiel till Boeing styr Boeing delvis vilka leverantörer Saab kan använda, vilket till 

exempel innebär att Saab beställer material från en distributör som tillhandahåller material 

från av Boeing godkända leverantörer i ett eget lager. Det gör att Saab på dessa fästelement 

inte har något säkerhetslager eftersom det finns hos distributören. Oavsett om fästelement 

finns i struktur eller inte finns det problem med svinn i materialförrådet av dessa artiklar. 

Det gör att det finns behov av information om svinn, det vill säga av måttet 

kassationer/svinn. Behovet finns hos avdelningen DOLL Leverantörsutveckling för att de 

behöver känna till avvikelser från lagersaldot för att de inte ska tro att produktionen kan 

tillgodoses med artiklar om så inte är fall. Även avdelningen DOLF Förråd och Leverans 

har behov av måttet eftersom det troliga är det just är den avdelningen som kan påverka 

hanteringen så att andelen svinn minskar. Eftersom det är avdelningen DOL Logistik som 

har det ekonomiska ansvaret gentemot affärsenheten och därför får betala för det som 

försvinner finns även behovet från deras sida att ha koll på kassaktioner/svinn i 

materialförråd. 

På fästelement finns också planer på Direct Line Feed (DLF), vilket skulle innebära att 

leverantörerna helt ansvarar för påfyllnad och kontroll av de fästelement som behövs till 

produktionen. 

Följande ytterligare mått har det identifierats behov av utifrån stycket om fästelement: 

• Kassationer/svinn i materialförråd: DOL, DOLL, DOLF. 

Råmaterial 
Tjockplåt, tunnplåt och stänger är exempel på råmateriel som beställs hem. Efter respektive 

veckas MRP-beräkningar får leverantörsutvecklarna anmodan som säger vad som bör 

beställas hem. Om det bedöms av leverantörsutvecklaren som ekonomiskt lönsamt att slå 

ihop flera anmodan till en beställning görs det. 

                                                           
1 Lot for Lot: Innebär att beställningar endast görs till de aktuella behov som finns. 
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Det speciella gällande råmaterial är man måste vara inbokad på valsverken i förväg för att 

kunna göra beställningar. Det innebär att prognoser på hur mycket som kommer att 

beställas måste skickas till valsverken långt innan behoven. Idag använder Saab tre olika 

valsverk. Prognoser skickas till valsverken varje höst täckande ungefär 1,5 års behov. Sedan 

gäller det att följa sina planer bra för annars går råmaterial även senare till andra kunder. 

Dessutom måste beställningar göras varje månad inom speciella avropsfönster innan valsen 

stänger för beställningar. 

Vid beställningar av råmaterial måste alltid hänsyn tas till minimikvantiteter. Vill de komma 

runt detta för att undvika för stora lager kan råmaterial också köpas från så kallade 

stockister, vilka lagerhåller plåt i mindre volymer och därmed accepterar lägre 

beställningskvantiteter. Att köpa från stockister innebär dock att priset per enhet blir högre, 

men om behovet är lågt kan det vara lönsamt.  

För råmaterial används inte beställningspunkter utan beställningar planeras efter de behov 

och ledtider som finns och med hänsyn taget till både säkerhetslager och säkerhetsledtid, 

som läggs in lite här och var för att undvika brist. Vid bestämningar av 

säkerhetslagernivåerna används inga speciella formler, men leverantörsutvecklarna tar 

hänsyn till tillverkningstakt, minimikvantiteter, leveranstiden från leverantören och även 

andra faktorer med hjälp av känsla och erfarenhet. 

Inga ytterligare behov av mått har identifierats genom ovanstående information om 

råmaterial. 

Sammanställningar 
De sammanställningar som beställs till Saab innefattas av exempelvis hela bakkroppar till 

Gripen, det vill säga består av en mängd ingående artiklar. Sammanbyggnaderna är stora, 

dyra komponenter, vilket innebär att de beställs endast till de behov som finns och planeras 

in så att de ska finnas tillgängliga en dag före utsatt behovsdatum från produktionens 

huvudplan. De läggs normalt sett inte in i lager utan lämnas till produktionen direkt efter 

kontrollen.  

Inga ytterligare behov av mått har identifierats genom ovanstående information om 

sammanställningar. 

5.4.3 Daglig styrning 
Avdelningen DOLL Leverantörsutveckling har ett kort möte varje morgon där 

leverantörsutvecklarna tillsammans med sin närmsta chef samlas för att gå igenom vilka 

materialbrister som finns. De har en lista där alla brister finns presenterade och 

färgklassificerade efter hur allvarliga de är. Rött innebär brister som beräknas påverka 

produktionen medan gult betyder försenade leveranser som ännu inte påverkar 

produktionen eller leveranser där det finns risk för att brist ska uppstå. För varje 
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materialbrist bestäms en åtgärd för att minimera den negativa påverkan som uppstår på 

produktionen.  

Som en del av arbetet med sitt nya produktionssystem planerar Saab att inom en relativt 

snar framtid börja använda sina nyuppsatta tavlor, se figur 5.2, som hjälp vid styrning av 

verksamheten. Dessa syftar till att ha uppsatta mål inom säkerhet och hälsa, kvalitet, 

leveranser och effektivitet som ska följas upp med jämna mellanrum och ha klara planer för 

hur målen ska uppnås.  

Mål Nuläge/Utfall Läge

+
Säkerhet och hälsa

Q
Kvalitet

L
Leveranser

E
Effektivitet

Planerade åtgärder Mätning av åtgärder Aktiviteter vid avvikelse

 

Figur 5.2: Styrtavla 

Säkerhet och hälsa handlar om personskador på medarbetarna och även deras psykiska 

hälsa. Kvalitetsaspekten behandlar just kvaliteten i avdelningens arbete medan leveranser 

avser servicen till efterföljande avdelning. Effektiviteten handlar slutligen om hur 

produktivt den aktuella avdelningen arbetar. Redan idag används liknande uppdelningar vid 

den dagliga styrningen, men bedöms endast som rött, gult eller grönt beroende på hur väl 

det uppfylls. Exempelvis bedöms säkerhet och hälsa som grönt under en dag om inga 

tillbud eller nästan tillbud skett.  

Vissa av målen som kommer tas upp inom de fyra områdena på tavlorna skulle kunna vara 

värden på sådana nyckeltal som studien ämnar ta fram. Det skulle i det fallet framförallt 

handla om nyckeltal för områdena kvalitet, leveranser och effektivitet. 

Inga ytterligare behov av mått har identifierats genom ovanstående information om daglig 

styrning. 

5.4.4 Leverantörsutvärdering på Saab 
De hundra största leverantörerna, med avseende på inköpsvolym, utvärderas i speciella 

möten två gånger per år, där leverantörsteamet samt cheferna för DOLL 

Leverantörsutveckling, DPI Inköp och DPQ Kvalitet medverkar. Det innebär alltså att 
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deltagarna är en leverantörsutvecklare, en inköpare, en kvalitetsingenjör samt deras 

respektive chefer. 

Utvärderingarna görs för att kunna ta beslut om att öka eller minska antalet affärer med 

leverantören, bestämma omfattning och periodicitet av system- och produktrevisioner, 

bestämma omfattning av mottagningskontroller samt besluta om behov av speciella 

åtgärdsprogram för leverantören. Exempelvis skulle omfattningen av 

mottagningskontrollen på Saab kunna minskas för leveranser från en pålitlig leverantör. 

Leverantörerna utvärderas inom fyra områden; kvalitet, leveransprecision, kommersiell 

prestanda samt kommersiellt och tekniskt samarbete. Inom dessa områden ges 

leverantörerna betyg i form av grönt, gult eller rött beroende på hur de uppfyllt kraven 

under de senaste 12 månaderna. Grönt innebär att leverantören uppfyller ställda krav och 

förväntningar. Uppfylls inte dessa fullt ut bedöms leverantören som gul medan rött innebär 

att leverantören inte alls uppfyller ställda krav och förväntningar. 

Kvalitet mäts av avdelning DPQ Kvalitet med hänsyn taget till ett antal mätobjekt som ger 

avdrag för olika händelser. Varje leverantör erhåller 100 poäng i utgångsläget och från detta 

görs avdrag för varje felhändelse i form av exempelvis returer, upprepade felhändelser och 

nivån på leverantörens kvalitetssystem. Mätning av leveransprecision stöds i dagsläget inte 

av affärssystemet, vilket innebär att leverantörsteamet endast gör en grov uppskattning av 

hur väl leverantörernas leveranser kommer i tid. Kommersiell prestanda gäller 

bedömningar avseende pris och avtalsvillkor. Kommersiellt och tekniskt samarbete innebär 

att bedömningar görs av bland annat leverantörens handläggningstid, teknisk kompetens 

och hur stor kraft som läggs ner på att lösa uppkomna problem. För de leverantörer som 

klassas som röda tar leverantörsteamet fram en handlingsplan med åtgärder för att förbättra 

leverantörens prestanda. 

Kommersiell prestanda samt kommersiellt och tekniskt samarbete är utvärderingskriterier 

som handlar mer om subjektiva bedömningar och som ligger inom det strategiska inköpet, 

vilket innebär att det inte är områden som den här studien ska ta fram nyckeltal för. 

Däremot inses enkelt att det finns behov hos leverantörsutvecklarna av nyckeltal som visar 

hur väl leverantörerna levererar i tid, det vill säga av måttet leveranser från leverantörerna 

som kommer i tid.  

Även nyckeltal på kvalitetsaspekten skulle vara intressant för leverantörsutvecklarna 

eftersom det avgör om de kan uppfylla sitt uppdrag, det vill säga säkerställa att material 

finns tillgängligt i materialförråd när behoven uppstår hos produktionen. Att en leverantör 

levererar själva produkten i tid, men exempelvis utan certifikat, med kvalitetsbrister eller 

felaktig kvantitet gör ju ändå att den kompletta leveransen blir försenad in i 

materialförrådet eftersom den då får ligga och vänta i ankomsten eller kontrollen. Behov 

finns därför av måttet leveranser från leverantörerna med rätt kvalitet och leveranser från 

leverantörerna med rätt kvantitet.  
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Dessa behov finns inte bara av leverantörsutvecklarna utan är också av betydelse för övriga 

delar av leverantörsteamet, det vill säga från avdelningarna DPI Inköp och DPQ Kvalitet, 

och också den överordnade avdelningen DOL Logistik, som vill ha kontroll på hur hela 

materialförsörjningen inklusive leverantörer presterar. 

De ytterligare behov av mått som har identifierats genom studie av hur 

leverantörsutvärdering går till på Saab kan ses i nedanstående punktlista: 

• Leveranser från leverantörerna som kommer i tid: DPQ. 

• Leveranser från leverantörerna med rätt kvantitet: DOL, DOLL, DPI, 

DPQ. 

• Leveranser från leverantörerna med rätt kvalitet: DOL, DOLL, DPI, 

DPQ. 

5.4.5 Transporter, hantering och tider 
I detta avsnitt presenteras hur transporterna mellan leverantörerna och Saab går till samt 

hur hanteringsaktiviteterna i materialförsörjningen ser ut. Detta är av intresse för att kunna 

veta på vilket sätt det är lämpligt att mäta exempelvis olika tider.  

Transporter 
Leveranserna från leverantörerna till Saab sker med transportsätten båt, bil och flyg. I 

dagsläget finns det både transporter som leverantören ansvarar för (DDU2) och sådana 

som Saab har ansvaret för (FCA3). Att gå över till att leverantörerna alltid ska ha ansvaret 

för transporterna har varit uppe på diskussion på Saab eftersom det bland annat skulle 

förenkla mätning av leveranser i tid, men samtidigt tappar man då lite av kontrollen över 

transporterna. Som det är nu kan alltså gods komma i Saabs ägo antingen då leverantören 

ställer godset på sin kaj eller då det kommer till Saab. 

Inga ytterligare behov av mått har identifierats genom ovanstående information om 

transporter. 

Hanteringstider i materialförsörjningen 
När gods ankommer till godsmottagningen på Saab ställs det i väntan på 

ankomstrapportering. För att hålla nere tiden från att gods ankommer tills det är 

rapporterat i ERP har följande system införts. Godset ställs i olika rutor beroende på vilken 

veckodag det ankommit och direktiven är satta så att godsmottagarna ska vara klara med 

ankomstrapporteringen av föregående dags gods innan de går hem för dagen. Det innebär 

                                                           
2 DDU – Delivery Duty Unpaid: Innebär att säljaren (leverantören) har ansvaret för godset tills det är 
tillgängligt för köparen (Saab). 
3 FCA – Free Carrier: Innebär att ansvaret för godset övergår från säljaren (leverantören) till köparen (Saab) 
då godset görs tillgängligt för av köparen angiven fraktare. 
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att måndagens ruta ska vara tom innan de går hem på tisdagen, vilket betyder att gods ska 

ligga i väntan på ankomstrapportering i maximalt två dagar. 

Efter ankomstrapporteringen görs godset tillgängligt för ankomstkontroll, vilken sedan sker 

på olika ställen beroende på vilket material som ska kontrolleras eftersom olika kunder har 

olika krav. Det är beräknat att ankomstkontrollen ska vara gjord tre dagar efter att 

materialet har gjorts tillgängligt för kontrollen. Därefter ska godset lagerläggas och återigen 

rapporteras i ERP, vilket ytterligare en dag avsatts för. Dessa olika interna ledtider finns det 

behov av att mäta från avdelning DOLF Förråd och leverans eftersom de visar hur väl 

avdelningen utför sitt eget arbete. Behov av dessa typer av mått finns också från 

avdelningen DOLL Leverantörsutveckling eftersom de interna tiderna måste tas hänsyn till 

vid de beställningar som leverantörsutvecklarna lägger.  

Inga ytterligare behov av mått har identifierats genom ovanstående information om 

hanteringstider i materialförsörjningen. 

5.4.6 Sammanfattning – behov av mått 
De mått som tagits fram genom den teoretiskt grundade mätmodellen (se figur 4.13) har alla 

visat sig vara intressanta att mäta för Saab på ett eller annat sätt. I tabell 5.3 sammanfattas 

respektive intressents behov av att mäta måtten i den teoretiskt grundade mätmodellen. 
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Tabell 5.3: Intressenternas behov av måtten i den teoretiskt grundade mätmodellen 

 

5.5 Från mått till nyckeltal 
I kapitel 5.6 Nyckeltal för materialförsörjningens inre effektivitet, kapitel 5.7 Nyckeltal för 

leverantörernas yttre effektivitet och kapitel 5.8 Nyckeltal för materialförsörjningens yttre effektivitet 

presenteras de nyckeltal som har definierats för att tillfredställa intressenternas behov av 

respektive mått. Eftersom ett nyckeltal kan mäta flera mått och ett mått kan ha flera 

nyckeltal struktureras dessa inte efter måtten utan istället efter den teoretiskt grundande 

mätmodellens tre delar; materialförsörjningens inre effektivitet, leverantörernas yttre 

effektivitet och materialförsörjningens yttre effektivitet. För varje del redogörs sedan för de 

nyckeltal som har tagits fram och definierats. Dessa nyckeltal är kopplade till något eller 

flera mått, vilket innebär att en matris likt den nedanstående kan fyllas i (se tabell 5.4). Med 

hjälp av minifigurer, som finns vid rubriken för respektive nyckeltal, visas vilka mått det 

aktuella nyckeltalet mäter genom att dessa är markerade. 
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Tabell 5.4: Exempelmatris – kopplingar nyckeltal/mått 

 

Vi utgår ifrån att definiera nyckeltal på en viss given nivå, se nyckeltal i figur 5.3. Om behov 

av nyckeltal har identifieras på andra nivåer kan det också bli aktuellt att ta fram sådana. 

Det kan till exempel vara så att ett nyckeltal för den framtida användaren är intressant att 

studera först efter att ett annat mer övergripande nyckeltal har studerats, vilket innebär att 

nyckeltalet ses som ett undernyckeltal. På samma sätt skulle det kunna vara aktuellt att flera 

nyckeltal som mäter liknande saker slås samman till ett övernyckeltal som mäter dessa 

aspekter.  
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Figur 5.3: Nyckeltalsnivå 

För respektive nyckeltal förs inledningsvis en diskussion kring behovet av nyckeltalet i och 

med att endast mer eller mindre övergripande behov av mått hittills har beskrivits. Sedan 

presenteras en sammanfattande tabell med information om hur nyckeltalet bör definieras, 

följt av en redogörelse för hur beräkningar ska genomföras, hur nyckeltalet ska presenteras, 

inklusive aggregeringsnivåer, och vilken data som erfordras för att möjliggöra 

beräkningarna. 

I kapitel 5.9 Sammanfattning – definierade nyckeltal sammanfattas därefter de nyckeltal som 

definierades. Dessutom förtydligas vilka nyckeltal som mäter vilka mått. 

5.6 Nyckeltal för materialförsörjningens 
inre effektivitet 

I detta avsnitt presenteras de nyckeltal som tagits fram för att åskådliggöra 

materialförsörjningens inre effektivitet, det vill säga nyckeltal som visar hur väl 

materialförsörjningsorganisationen utför sina uppgifter och hur väl dess resurser används. 

Dessa nyckeltal är Varulager, Omsättningshastighet i varulager, Svinn i varulager och Total 

intern ledtid i materialförsörjningen. 

5.6.1 Varulager 
För att mäta måttet kapitalbindningen i materialförrådet har vi tagit fram 

ett nyckeltal som benämns Varulager. Anledningen till att vi väljer att 

kalla lagret av inköpta artiklar för varulager istället för materialförråd är 

att varulager är den förekommande benämningen på Saab och därför anser vi att 

nyckeltalet namn bör anpassas till detta.  

Att mäta kapitalbindningen i materialförråd är självklart eftersom det finns med som mål 

för verksamheten och därför är något som avdelningen DOL Logistik mäts på från 

affärsenhetens ledning. Som har nämnts tidigare (i kapitel 1.2 Bakgrund) har Saab tidigare 

fokuserat materialförsörjningen på att endast undvika brister, men nu har kraven från 

ägarna ökat, vilket innebär att avdelningen inte får binda lika mycket kapital i 
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materialförråd. Dessutom finns behovet från Saabs sida att kunna dela upp detta nyckeltal 

så att det går att praktiskt börja arbeta med förbättringar av arbetet.  

Nyckeltalet Varulager visar både det aktuella värdet på de artiklar som ligger i förråd, det 

vill säga ett just-nu-värde, och hur värdet har utvecklats över tiden. I tabell 5.5 sammanfattas 

en önskad specifikation för nyckeltalet enligt de behov som identifierats. 

Tabell 5.5: Varulager 

Varulager
Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett aktuellt värde (just-
nu-värde).

Artikelnivå.

Visa medelvärde per 
månad. 

Leverantörsnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend. 

Programnivå.

Handläggarnivå.

Erfordelig indata
Lagernivå per dag.

Artikelvärde = enskild enhets inköpspris.

Beräkning

[Lagernivå] * [Artikelvärde]

 

För att kunna beräkna varulagret behöver man veta hur mycket som finns i lagret samt 

varje enhets värde. Det innebär att indata i form av lagernivån för varje artikel och 

artikelvärdet för varje enhet av varje artikel behövs. Det artikelvärde som är lämpligast att 

använda vid beräkningarna är inköpspriset eftersom inget ytterligare värde har upparbetats 

för artiklar i materialförråd. Eftersom olika enheter av en och samma artikel kan ha köpts 

in till olika priser, till exempel vid inköp från olika leverantörer på en spotmarknad, bör 

inköpspriset idealt sett tas fram för varje enskild enhet av varje artikel i och med att dessa 

enheter bör belasta kapitalbindningen olika mycket. Detta leder till att det också behövs 

information om från vilka inköp/leveranser de enheter som plockas ur lager har sitt 

ursprung ifrån, eftersom lagrets värde annars kan bli missvisande. 

Eftersom det finns behov från Saabs sida att kunna se trender anser vi att medellagervärdet 

för en tid tillbaka bör visas tillsammans med ett aktuellt värde på varulagret. Med hänsyn 

taget till det som beskrivs i kapitel 5.2.3 Tidsaspekten på mätning har vi via diskussioner med 

Saab kommit fram till att nyckeltalet bör visas för varje enskild månad tolv månader tillbaka 

eftersom dessa tolv månader gör att det totala tidsomfånget är tillräckligt stort för att 

trender ska kunna urskiljas. Samtidigt gör mätningarna per månad tillsammans med just-nu-

värdet det möjligt att kunna reagera tillräckligt snabbt på förändringar. Det finns dock inget 

som hindrar att just-nu-värdet studeras oftare. 

För att medelvärdet som ska beräknas per månad ska ge så rättvisande värde som möjligt 

bedömer vi att det helst bör vara en mätpunkt per dag, men det är egentligen ingenting i 
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det här skedet av arbetet som hindrar att ännu fler mätpunkter används eftersom 

begränsningen kommer först i och med vilken data som finns tillgänglig i affärssystemet. 

För att nyckeltalet ska vara användbart för de intressenter som har identifierats bör 

varulagret kunna beräknas på olika nivåer. Den översta nivån innebär hela varulagret som 

avdelning DOL Logistik ansvarar för, det vill säga summan av kapitalbindningen för de 

ingående artiklarna. Behovet av att mäta detta finns naturligtvis på DOL Logistik eftersom 

det är just detta värde som de ska bedömas på från chefer för avdelningar högre upp i 

hierarkin, som avdelning DE Ekonomi och avdelning DO Operations. Detsamma gäller 

för chefen på avdelning DOLL Leverantörsutveckling eftersom det är personalen inom 

dennes avdelning som påverkar hur mycket som finns i varulagret och således har han 

behov av att mäta denna total. Utifrån dessa chefers perspektiv finns också behovet av att 

kunna dela upp den totala kapitalbindningen på de olika program och projekt som finns på 

Saab, vilket är nödvändigt för att kunna göra rättvisande bedömningar och utvärderingar av 

hur väl dessa program och projekt fortskrider.  

För att kunna avgöra hur bra olika leverantörsutvecklare presterar finns också behovet 

både från cheferna, men också från leverantörsutvecklarna själva, att kunna se den 

kapitalbindning som deras respektive artiklar orsakar, vilket innebär att det totala varulagret 

bör kunna delas upp per handläggare (leverantörsutvecklare). Leverantörsutvecklarna å sin 

sida har därmed behov av att kunna se längre ner i strukturen eftersom de måste kunna 

använda information för att göra konkreta åtgärder, till exempel om deras artiklar står för 

en mycket stor kapitalbindning. En uppdelning av den totala kapitalbindningen på varje 

leverantör bör kunna göras för att leverantörsutvecklarna ska kunna använda det vid 

diskussioner med leverantörerna om exempelvis minimikvantiteter. För att ytterligare 

kunna se vilka enskilda artiklar som binder mest kapital bör man också kunna gå ner ända 

till varje artikel. Är det då en speciell artikel som har hög kapitalbindning bör 

leverantörsutvecklaren då se över vad som påverkar detta. Kanske är 

partiformningsmetoder, säkerhetslagernivåer, beställningspunkter och så vidare olämpliga 

för artikeln är eller är det kanske leverantörens krav på minimikvantiteter som sätter 

gränsen för hur låg nivå som är möjlig i varulagret för den artikeln. 

I figur 5.4 illustreras och sammanfattas hur nyckeltalet Varulager ska presenteras och brytas 

ned, där varje ruta i figuren representerar en kapitalbindning. Nedbrytningar ska alltså 

kunna göras utifrån den totala kapitalbindningen för samtliga lagerartiklar som tillhör 

affärsenheten D, Saab Aerostructures, till att visa kapitalbindning för artiklar som tillhör 

respektive planerare, leverantör och program. Utifrån nedbrytningen till respektive 

handläggare ska en ytterligare nedbrytning kunna göras i den aktuella planerarens 

leverantörer och program och utifrån nedbrytningen till respektive program ska 

kapitalbindningen kunna visas för de ingående leverantörerna i det aktuella programmet. 

Slutligen ska även ett värde kunna visas för respektive artikel, oavsett vilken nedbrytning 

som gjorts. 
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Figur 5.4: Aggregering/nedbrytning 

5.6.2 Omsättningshastighet i varulager 
Omsättningshastighet i varulager är ett nyckeltal som visar hur snabbt 

varulagret har omsatts, det vill säga hur många gånger det har bytts ut 

under en viss tidsperiod. Nyckeltalet är till för att kunna se tillbaka på hur 

materialförsörjningen har presterat.  

Behoven av att mäta materialförrådets omsättningshastighet är desamma som de behov 

som tidigare presenterades för mätning av kapitalbindning i materialförrådet. Detta 

eftersom omsättningshastighet är tätt sammankopplat med kapitalbindning i och med att 

den kan sägas sätta ett värde på kapitalbindningen och vice versa. Enbart ett visst värde på 

kapitalbindningen säger inte allt om hur väl lagerstyrningen fungerar, till exempel med 

avseende på lämpliga lagernivåer. Därför behövs nyckeltal som mäter 

omsättningshastigheten i lager för att därmed sätta kapitalbindningen i relation till 

förbrukningen. Nyckeltalet sammanfattas i tabell 5.6. 
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Tabell 5.6: Omsättningshastighet i varulager 

Omsättningshastighet i varulager
Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett värde för hela året. Artikelnivå.

Visa ett värde per månad. Leverantörsnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend. 

Programnivå.

Handläggarnivå.

Artikelvärde = enskild enhets inköpspris.

Efterfrågan per år.

Erfordelig indata
Lagernivå per dag.

Beräkning
[Årsefterfrågan] / 
[Medellagervärde] 

[12] * [Månadsefterfrågan] / 
[Medellagernivå] 

Efterfrågan per månad.

 

Omsättningshastigheten i varulager beräknas genom att dividera efterfrågan med 

medellagernivån för den period som man avser mäta och visas i enheten gånger per år. För 

att enheten ska bli just antal gånger per år bör omsättningshastigheten för en viss månad 

beräknas som tolv multiplicerat med månadsefterfrågan dividerat med medellagernivån för 

den månaden (se figur 5.5).  

 

Figur 5.5: Tidsomfång för mätvärden 

Eftersom omsättningshastigheten i mångt och mycket hänger ihop med kapitalbindningen 

bör detta presenteras på samma sätt och med samma aggregationsnivåer som för 

kapitalbindningen (se figur 5.4), vilket innebär att motiveringarna är desamma. Exempelvis 

har leverantörsutvecklarna behov av att kunna ta fram omsättningshastigheten för deras 

artikelsortiment medan cheferna inom avdelning DO Operations vill se hur ekonomiskt 

lönsamt ett program är, vilket bland annat kan åskådliggöras med hur väl materialförrådet 

omsätts. 

Det som behöver tas fram för att kunna beräkna omsättningshastigheten är hur mycket 

som efterfrågas från produktionen av varje artikel samt vilken lagernivå dessa har haft 

under det senaste året.  
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Det finns flera möjligheter på hur efterfrågan ska tas fram. Den skulle kunna vara baserad 

på framtida behov, en historisk efterfrågan eller en kombination av dessa. Vi ser dock 

omsättningshastigheten som ett mått på hur man tidigare har presterat och således bör 

efterfrågan baseras på historiska uttag under aktuella månader.  

En sak att fundera över vid definiering av ett nyckeltal som mäter 

lageromsättningshastighet är om ett eventuellt säkerhetslager ska inkluderas i 

medellagernivån eller inte. Om nyckeltalet i första hand är avsett för att visa hur effektivt 

de som styr materialet arbetar kan det finnas en poäng i att exkludera säkerhetslagret från 

medellagernivån, eftersom säkerhetslagrets storlek bör bero på hur leverantörerna, men 

också kunderna, presterar, vilket då gör att det egentligen inte endast handlar om den inre 

effektiviteten. Men om man ska låta nyckeltalet visa hur väl kapitalet som binds i lagret 

omsätts bör säkerhetslagret inkluderas, eftersom det givetvis också binder kapital. Det är 

också på det sättet vi, och efter diskussioner också Saab, anser att 

lageromsättningshastigheten ska beräknas eftersom nyckeltalet helt enkelt bör visa hur väl 

de artiklar man har i lager har omsatts. Dessutom ska detta nyckeltal kunna sättas i relation 

till nyckeltalet som mäter kapitalbindning, varför samma medellagernivåer då bör användas 

för att ge rättvisande jämförelser.  

Eftersom nyckeltalet ska kunna mätas på bland annat program måste ett sätt att aggregera 

olika artiklars omsättningshastigheter bestämmas. Det finns tre huvudsakliga sätt att göra 

detta på. 

Det första innebär att den totala omsättningshastigheten beräknas utifrån den totala 

förbrukningen i antal och den totala medellagernivån i antal, vilket innebär att följande 

matematiska formel (formel 1) används, där A och B representerar två av de n stycken 

artiklar som ska aggregeras: 

==
∑

∑
nivåMedellager

)g(antal/årFörbruknin
shastighetOmsättning 1

 

...nivåMedellagernivåMedellager

...)g(antal/årFörbruknin)g(antal/årFörbruknin

BA

BA

++
++

=
 [1] 

Det andra sättet utgår istället ifrån det totala värdet av förbrukningen och det totala 

medellagervärdet. 

=
⋅

⋅
==

∑
∑

∑
∑

VärdenivåMedellager

Värde)g(antal/årFörbruknin

värdeMedellager

)g(värde/årFörbruknin
shastighetOmsättning 2

 

...VärdenivåMedellagerVärdenivåMedellager

...Värde)g(antal/årFörbrukninVärde)g(antal/årFörbruknin
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BBAA

+⋅+⋅
+⋅+⋅

=
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Det tredje alternativet innebär att ett medelvärde beräknas av alla ingående artiklars 

omsättningshastighet. 









+
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⋅
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⋅
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Värde)g(antal/årFörbruknin

VärdenivåMedellager
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BB

BB
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3 n

 









++= ...

nivåMedellager

)g(antal/årFörbruknin

nivåMedellager

)g(antal/årFörbruknin1

B

B

A

A

n
 [3] 

För att visa på för- och nackdelar med de olika sätten att aggregera använder vi följande 

exempel: 

Artikel A är en skruv med förbrukningen 1 000 st per år, medellagernivån 200 st och 

värdet 1 kr per st medan artikel B är en stång med förbrukningen 100 m per år, 

medellagernivån 50 m och värdet 1 500 kr per m. Omsättningshastigheten för artikel A blir 

5 ggr per år och 2 ggr per år för artikel B. Beräkningar av omsättningshastigheten för de 

båda artiklarna ihop blir på de tre olika sätten: 4,4 ggr per år, 2,0 ggr per år respektive 

3,5 ggr per år. 

Vid användning av det första sättet blir delberäkningarna något konstiga eftersom antal 

stycken skruvar och antal meter stång kan summeras lika dåligt som äpplen och päron. 

Därför utesluter vi det sättet att aggregera. Det andra sättet har fördelen att även hänsyn tas 

till vilket värde olika artiklar har, vilket gör att artiklar med stort värde har större påverkan 

på den totala omsättningshastigheten än artiklar med lågt värde. Det är dock svårare att 

beräkna, förklara och möjligtvis svårare att förstå än det sista sättet som helt enkelt bara är 

medelvärdet av de ingående artiklarnas omsättningshastigheter. Att endast 

medelomsättningshastigheten beräknas i det sista fallet gör att medarbetarna enkelt kan 

förstå att man exempelvis har en viss omsättningshastighet i snitt på ett program, men det 

tar ingen hänsyn till om det är en dyr eller billig produkt som ligger länge i lager. De viktas 

då lika högt, vilket man bör vara medveten om. 

Den metod som vi anser visa aggregerad omsättningshastighet på bästa sätt är det andra 

alternativet (se formel 2) eftersom det tar hänsyn till de ekonomiska aspekterna i och med att 

även artikelvärden påverkar. Detta alternativ främjar därför ett bättre användande av 

kapitalet, vilket är just det som Saab strävar efter. Det valda aggregeringssättet har också 

fått stöd från Saab, vilket innebär att det är den metoden som vi går vidare med. 

5.6.3 Svinn i varulager 
Under studien identifierades att svinn i materialförråd, det vill säga det 

faktum att lagersaldon inte alltid stämmer med verkligheten, är ett 

problem för personalen på avdelning DOLL Leverantörsutveckling, 

vilket då genererar ett behov av information kring detta. Vad gäller kassationer av material i 

de materialförsörjningsrelaterade aktiviteterna finns det inget behov av nyckeltal som visar 
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information kring sådana, eftersom kassationer framförallt uppkommer i produktionen. 

Problemet i materialförsörjningen är istället svinn i varulager, varför detta är det nyckeltal 

som mäter måttet kassaktioner/svinn i materialförråd. 

Information om svinn är självklart viktigt i och med att det är en förutsättning att 

lagersaldona stämmer överrens med verkligheten för att ett effektivt inköpsarbete ska 

kunna bedrivas, men vi ser dock inte att detta behov lämpligast tillgodoses i form av ett 

nyckeltal. Information om svinn bör istället delges leverantörsutvecklarna på andra sätt, till 

exempel genom e-post eller telefonsamtal. Det skulle inte tillföra leverantörsutvecklarna 

någon nytta att få se ett nyckeltal som visar svinn eftersom den efterfrågade informationen, 

det vill säga vilken artikel som har haft ett visst svinn och när detta har skett, är av den 

karaktären att den bör delges omedelbart istället för att sammanfattas i ett nyckeltal.  

Det är dock intressant för ledningen inom DOL Logistik att använda sig av ett nyckeltal 

som visar information om det totala svinnet och hur stor andel av det totala lagervärdet det 

har uppgått till, varför ett nyckeltal som visar detta har definierats. Detta nyckeltal benämns 

Svinn i varulager och sammanfattas i tabell 5.7.  

Tabell 5.7: Svinn i varulager 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett värde per månad. Ett tal för samtliga artiklar.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.

[Antal försvunna artiklar] * 
[Artikelvärde] / 
[Medellagervärde]

Svinn i varulager
Beräkning

Erfordelig indata
Lagernivå per dag.

Antal försvunna artiklar.

Artikelvärde = enskild enhets inköpspris.

 

Den indata som behövs för att beräkna nyckeltalet Svinn i varulager är antal försvunna 

artiklar, det vill säga artiklar som lämnat materialförrådet men inte gått till produktionen, 

och deras respektive värde. Detta för att då kunna beräkna det totala värdet av det svinn 

som uppkommit. Dessutom behövs indata angående lagernivå och artikelvärde, precis som 

för nyckeltalet Varulager (se kapitel 5.6.1 Varulager), för att kunna beräkna medellagervärdet. 

I och med att detta nyckeltal är intressant för chefer inom avdelning DOL Logistik för att 

de på ett överskådligt sätt ska kunna se hur väl lagerhanteringen fungerar är det inte 

nödvändigt att bryta ner det till någon lägre nivå än den för det totala antalet lagerartiklar, 

enligt vad som diskuterades tidigare, eftersom sådan information lämpligast kommuniceras 

på andra sätt. 
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Anledningen till att det är lämpligt att använda ett tidsomfång på en månad, det vill säga 

visa ett värde per månad, är att i och med att det endast är ett övergripande nyckeltal 

behövs inga tätare mätningar. Den extra tid det tar att studera och mäta detta nyckeltal mer 

frekvent kostar för mycket i jämförelse med den extra information som då erhålls. Genom 

att presentera detta månadsvärde för 12 månader tillbaka ges också möjligheten att urskilja 

trender, vilket självklart är intressant även på övergripande nivåer. Detta kan visa vilka 

effekter eventuella lagerhanteringsåtgärder har gett, vilket är nyttig information för 

ledningen inom DOL Logistik. För att också veta hur stort värde som försvunnit bör även 

detta visas i samband med visning av nyckeltalet Svinn i varulager, som ju anges som en 

procentsats. 

5.6.4 Total intern ledtid i 
materialförsörjningen 

Det primära intresset angående måttet interna ledtider i 

materialförsörjningen är att veta hur lång tid det tar för ankommande 

artiklar att placeras i varulager. Det innebär alltså att man har behov av att mäta den totala 

interna ledtiden, vilken illustreras i figur 5.6. Om den totala interna ledtiden inte är av 

tillfredsställande längd finns behovet från avdelning DOLF Förråd och leverans att kunna 

dela upp den interna ledtiden i tiden på de aktiviteter som ingår. Det innebär att en ledtid 

bör mätas från det att gods mottages tills det är ankomstrapporterat och finns tillgängligt 

för ankomstkontroll, vilket säger hur effektiv de arbetar i ankomsten. Vidare finns behov 

av att mäta hur effektiv ankomstkontrollen är, vilket kan visas med hjälp av tiden från att 

gods finns tillgängligt för kontroll tills det gjorts tillgängligt för inleverans i varulager. För 

att kunna se hur den totala interna ledtiden kan delas upp på de olika aktiviteterna krävs 

också att inleveransledtiden mäts.  

 

Figur 5.6: Önskade mättidpunkter i materialförsörjningen 

Inom interna ledtider kan alltså huvudnyckeltalet anses vara den totala interna ledtiden, 

medan de övriga tiderna ses som underordnade och något man tittar på först efter att 

huvudnyckeltalet studerats. Den totala interna ledtiden i materialförsörjningen blir alltså 

tiden från att gods anländer till Saab tills det att godset är tillgängligt i materialförråd. Hur 

nyckeltalet Total intern ledtid i materialförsörjningen bör definieras kan skådas i tabell 5.8. 
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Tabell 5.8: Total intern ledtid i materialförsörjningen 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett medelvärde per 
månad. 

Ett tal för samtliga artiklar som har gått 
igenom ankomstkontrollen utan anmärkning.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.

Ett tal för samtliga artiklar.

Tidsomfånget är därmed på 
1 månad.
Tidsenheten är dagar.

Total intern ledtid i materialförsörjningen
Beräkning

Erfordelig indata
Tidpunkt då gods anländer till Saab.

Samtliga artiklar som blir tillgängliga i varulagret inom den aktuella veckan.

[Tidpunkt då gods är 
tillgängligt i varulager] - 
[Tidpunkt då gods anländer till 
Saab]

Tidpunkt då gods finns tillgängligt i varulager.

 

Den indata som behövs för att kunna ta fram den totala interna ledtiden är tidpunkten då 

gods från en leverans anländer till Saab och tidpunkter då gods finns tillgängligt i varulager. 

Dessa tidpunkter bör vara exakta klockslag för att göra nyckeltalet så rättvisande som 

möjligt. Nyckeltalet bör dock presenteras med hjälp av tidsenheten dagar (inklusive 

decimaler) eftersom den planering som görs av materialförsörjningen presenteras på 

dagsnivå.  

Då det är en stor mängd artiklar som kommer att inkluderas i beräkningarna ser vi det som 

möjligt att kunna ta fram medelvärden för varje vecka, men för att skapa enhetlighet mellan 

de framtagna nyckeltalen väljer vi att använda ett värde per månad.  

Frågor som måste besvaras är vad som menas med en leverans, hur nyckeltalet ska 

beräknas och presenteras samt hur olika inleveranser ska läggas samman till ett nyckeltal 

och kopplas till en viss månad. 

Med en leverans menar vi en inkommande orderrad. Detta eftersom det är lämpligt att 

mäta den interna ledtiden för varje enskild orderrad i och med att dessa ska gå igenom och 

hanteras i ankomstaktiviteterna var för sig. 

Vad gäller beräkning och presentation av nyckeltalet anser vi att det är lämpligt att 

presentera ett medelvärde av samtliga leveransers ledtider under en månad samt visa värden 

för de tolv senaste månaderna för att visualisera hur nyckeltalet har utvecklats över tiden. 

Anledningen till detta är att det för intressenterna är av vikt att kunna se om insatta 

förbättringsåtgärder ger resultat. 

Tidsaspekten är lite speciell eftersom det är två tider som ska jämföras med varandra. 

Eftersom vi valt att mäta tiderna för en månad skulle man kunna göra så att alla 

inleveranser som både startar och slutar aktiviteten i månaden tas med, vilken illustreras i 

figur 5.7 (a). Det gör dock att långa ledtider sorteras bort och därmed inte räknas. Ett bättre 
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sätt är istället att endast en av tiderna ska vara i den aktuella månaden och då är det 

lämpligast att välja sluttidpunkten för aktiviteten eftersom det först är när den finns som en 

mätning kan genomföras, se figur 5.7 (b). Det innebär att de som ska vara med i viss månads 

mätning är de som blev klara under den månaden, men kan ha startats när som helst. Det 

innebär dock att man inte kan göra en bedömning av hur effektivt de arbetat i hanteringen 

en viss månad utan den interna ledtiden för en viss månad handlar ju om tider både under 

månaden, men också tidigare. 

 

 

Figur 5.7: Tidsomfångsproblematik för tidmätning i godtycklig aktivitet 

Vi ser det som lämpligt att göra mätningarna på samtliga artiklar som gått igenom 

ankomstkontrollen utan anmärkning. Att de med anmärkning tas bort grundar vi på att 

syftet med nyckeltalet är att se hur effektiv hanteringen i materialförsörjningen är och den 

kan inte påverka huruvida artiklar får anmärkning eller inte utan det är något som beror på 

leverantörerna och skulle således kunna vara ett mått på leverantörernas yttre. Man bör 

dock ha i åtanke att även felartiklar påverkar ledtiden eftersom de upptar resurser som 

annars skulle kunna läggas på de andra artiklarna. Det finns ingen större anledning att bryta 

ner den interna ledtiden på exempelvis artikelnivå eftersom det inte går att veta om det är 

den aktuella artikeln som gjort ledtiden lång, på grund av att den till exempel är stor och 

besvärlig att hantera, eller om det är andra artiklar eller omständigheter som ligger bakom, 

eftersom det exempelvis skulle kunna komma in många artiklar samtidigt vilket skapar kö. 

För att även få en bild av skillnaden mellan den interna ledtiden för felartiklar och tiden för 

artiklar utan kvalitetsproblem väljer vi att för nyckeltalet Total intern ledtid i 

materialförsörjningen också ta fram ett värde för alla artiklar, det vill säga även de som har 

haft problem i ankomstkontrollen.  
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Det kan också vara intressant för DOLF Förråd och leverans att bryta ner detta nyckeltal 

ytterligare och endast inkludera gods med en specifik ankomstdag. Då skulle problem i 

form av avvikande och längre tider enklare kunna upptäckas, vilket därmed skulle 

möjliggöra en enklare identifiering av orsakerna till att dessa har uppkommit. Vi anser 

dock, tillsammans med Saab, att det i dagsläget inte finns något större behov av detta utan 

det är endast något som i framtiden skulle kunna utveckla mätmodellen ytterligare. 

Nedan presenteras tre nyckeltal som är undernyckeltal till Total intern ledtid i 

materialförsörjningen. Denna nedbrytning har gjorts för att om den totala interna ledtiden 

inte är tillfredsställande ska man kunna titta på dessa tre nyckeltal för att därmed lättare 

kunna spåra problemen och dess orsaker. Dessa undernyckeltal är framförallt till för DOLF 

Förråd och leverans för att veta var de bör sätta in förbättringsåtgärder. 

Intern ledtid i godsmottagning och ankomstrapportering 
Detta är ett undernyckeltal till Total intern ledtid i materialförsörjningen och visar tiden 

från att gods anländer till Saab till det att godset finns tillgängligt för ankomstkontroll, det 

vill säga hur väl godsmottagningen och ankomstrapporteringen håller sig inom sin tidsram 

på maximalt en dag. Nyckeltalet sammanfattas i tabell 5.9. 

Tabell 5.9: Intern ledtid i godsmottagning och ankomstrapportering 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett medelvärde per 
månad. 

Ett tal för samtliga artiklar som har gått 
igenom ankomstkontrollen utan anmärkning.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.
Tidsomfånget är därmed på 
1 månad.
Tidsenheten är dagar.

[Tidpunkt då gods är 
tillgängligt för ankomstkontroll] 
- [Tidpunkt då gods anländer 
till Saab]

Intern ledtid i godsmottagning och ankomstrapporter ing

Beräkning

Erfordelig indata
Tidpunkt då gods anländer till Saab.

Samtliga artiklar som blir tillgängliga för ankomstkontroll inom den aktuella veckan.

Tidpunkt då gods finns tillgängligt för ankomstkontroll.

 

Den indata som behövs för detta nyckeltal är tidpunkter då gods finns tillgängligt för 

ankomstkontroll och, precis som för Total intern ledtid i materialförsörjningen, tidpunkten 

då gods från en viss leverans anländer till Saab. Dessutom behövs information om vilka 

leveranser som blivit tillgängliga för ankomstkontroll inom tidsomfånget. Tidsenheten är 

också här dagar för att möjliggöra jämförelser med huvudnyckeltalet Total intern ledtid i 

materialförsörjningen. 

Detta nyckeltal kan också användas som underlag vid diskussioner med leverantörer kring 

önskningar om mer exakta leveranstidpunkter. Med hjälp av den information som 

nyckeltalet ger kan det påvisas hur den interna ledtiden i godsmottagningen påverkas om 
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inte leveranserna kommer vid lämpliga tidpunkter, till exempel om alla leveranser 

ankommer sena eftermiddagar eller om större delen av veckans leveranser ankommer på en 

viss dag. 

Det måste beaktas att detta nyckeltal inte syftar till att säga hur väl man tar hand om 

leveranser behäftade med fel, till exempel utan godkänd dokumentation, utan det syftar 

endast till att åskådliggöra hur effektivt hanteringsarbetet fortgår. Samtidigt bör man vara 

medveten om att felaktiga leveranser kan påverka detta nyckeltal, som diskuterats under 

nyckeltalet Total intern ledtid i materialförsörjningen. 

Nyckeltalet kan sägas gränsa till att mäta leverantörernas yttre effektivitet eftersom det 

påverkas av vid vilka tidpunkter leveranser ankommer, som har nämnts ovan. 

Intern ledtid i ankomstkontroll 
Detta är ett undernyckeltal till Total intern ledtid i materialförsörjningen och visar ledtiden 

från att gods finns tillgängligt för ankomstkontroll till det att godset är tillgängligt för 

inleverans i materialförråd, det vill säga hur väl kontrollaktiviteterna håller sig inom sin 

tidsram på maximalt tre dagar. Nyckeltalet sammanfattas i tabell 5.10. 

Tabell 5.10: Intern ledtid i ankomstkontroll 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett medelvärde per 
månad. 

Ett tal för samtliga artiklar som har gått 
igenom ankomstkontrollen utan anmärkning.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.
Tidsomfånget är därmed på 
1 månad.
Tidsenheten är dagar.

[Tidpunkt då gods är 
tillgängligt för inleverans i 
varulager] - [Tidpunkt då gods 
är tillgängligt för 
ankomstkontroll]

Intern ledtid i ankomstkontroll

Beräkning

Erfordelig indata
Tidpunkt då gods finns tillgängligt för ankomstkontroll.

Samtliga artiklar som blir tillgängliga för inleverans i materialförråd inom den aktuella veckan.

Tidpunkt då gods finns tillgängligt för inleverans i varulager.

 

För detta nyckeltal behövs indata i form av tidpunkter då gods finns tillgängligt för 

ankomstkontroll respektive inleverans i varulager, samt information om vilket gods som 

blivit tillgängligt för inleverans i varulagret inom tidsomfånget eftersom det är för detta 

gods som mätningarna ska göras. Tidsenheten är också här dagar för att möjliggöra 

jämförelser med huvudnyckeltalet Total intern ledtid i materialförsörjningen. 

Nyckeltalet syftar till att mäta hur effektivt arbetet fungerar i ankomstkontrollen, vilket 

medför att talet bör vara oberoende av resultatet i kontrollen, det vill säga nyckeltalet syftar 

alltså inte till att mäta tiden det tar att åtgärda fel/brister. Effektiviteten i kontrollarbetet 
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kan dock påverkas av upptäckta fel/brister varför en medvetenhet om detta bör finnas, 

enligt samma resonemang angående allokerade resurser som tidigare. 

Intern ledtid för inleverans i varulager 
Detta är ett undernyckeltal till Total intern ledtid i materialförsörjningen och visar ledtiden 

från att gods är ankomstkontrollerat till det att godset är tillgängligt i materialförråd, det vill 

säga hur väl inleveransen i materialförrådet håller sig inom sin tidsram på max en dag. 

Nyckeltalet sammanfattas i tabell 5.11. 

Tabell 5.11: Intern ledtid för inleverans i varulager 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett medelvärde per 
månad. 

Ett tal för samtliga artiklar.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.
Tidsomfånget är därmed på 
1 månad.
Tidsenheten är dagar.

[Tidpunkt då gods är 
tillgängligt i varulager] - 
[Tidpunkt då gods är 
tillgängligt för inleverans i 
varulager]

Intern ledtid för inleverans i varulager

Beräkning

Erfordelig indata
Tidpunkt då gods finns tillgängligt för inleverans i materialförråd.

Samtliga artiklar som blir tillgängliga i varulagret inom den aktuella veckan.

Tidpunkt då gods finns tillgängligt i varulager.

 

Tidpunkter då gods finns tillgängligt för inleverans i varulager respektive för plockning i 

varulager tillsammans med information om vilket gods som blivit tillgängligt för plockning 

i varulagret inom tidsomfånget, eftersom det är för detta gods som mätningarna ska göras, 

är den indata som behövs för att beräkna nyckeltalet. 

5.7 Nyckeltal för leverantörernas yttre 
effektivitet 

I detta avsnitt presenteras de nyckeltal som tagits fram för att åskådliggöra leverantörernas 

yttre effektivitet, det vill säga nyckeltal som visar hur väl leverantörerna presterar. Dessa 

nyckeltal är Leveransprecision, Kvalitetsprecision, Leveranskvalitet och 

Transporttidsprecision. 

5.7.1 Leveransprecision 
Det som efter intervjuer visat sig vara det viktigaste nyckeltalet för att 

mäta leverantörernas yttre effektivitet är hur väl leverantörerna levererar 

på utsatt tid, det vill säga mäter måtten leveranstid från leverantörerna 

och leveranserna från leverantörerna som kommer i tid. Behovet av nyckeltalet finns 
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framförallt på avdelningen DOLL Leverantörsutveckling för att de ska veta hur mycket 

säkerhet som behöver planeras in vid beställningar och för att kunna använda som 

argument vid diskussioner med leverantörerna.  

Hur väl leverantörer levererar på utsatt tid kallas på Saab för leveransprecision och är ett 

vedertaget och accepterat begrepp, även om det inte i dagsläget mäts. Därför väljer vi att 

benämna detta nyckeltal Leveransprecision för att bibehålla förståelsen för nyckeltalets 

innebörd. Det gör dock att innebörden av detta nyckeltal skiljer sig från hur begreppet 

leveransprecision har beskrivits i teorin (se kapitel 4.4.4 Framtagning av mått för mätning av yttre 

effektivitet).  

Hur nyckeltalet Leveransprecision bör definieras sammanfattas i tabell 5.12. 

Tabell 5.12: Leveransprecision 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett värde per månad. Artikelnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.

Leverantörsnivå.

Visa ett värde för hela året. Programnivå.

I tid är +/- 1 arbetsdag. Handläggarnivå.

Leveransprecision

Beräkning
[Antal leveranser till Saabs 
ansvar i tid] / [Totalt antal 
inkomna leveranser]

Erfordelig indata
Verkliga ansvarstidpunkter för leveranser som kommit till Saabs ansvar inom tidsomfånget.

Planerade ansvarstidpunkter för för leveranser som kommit till Saabs ansvar inom tidsomfånget.

 

Leveransprecision beräknas som andelen leveranser som kommer till Saabs ansvar i tid 

eftersom det på ett överskådligt och tydligt sätt visar hur leverantören presterar. Dessutom 

är en kvot ett lätt sätt för medarbetarna att ta till sig informationen. Definitionen innebär 

att det finns ett antal frågetecken som behöver rätas ut. Det måste bestämmas vad som 

menas med en leverans, vad som menas med att en leverans kommit till Saabs ansvar, vad 

som menas med i tid och inom vilket tidsomfång mätningarna ska göras. 

Med en leverans menar vi en inkommande orderrad, precis som för nyckeltalet Total intern 

ledtid i materialförsörjningen, eftersom hänsyn då kommer att tas till att det är bättre att en 

del av en order kommer i tid än att ingen gör det. På Saab kan order innehålla många olika 

orderrader som planeras in för olika tidpunkter, det vill säga alla orderrader från en order 

ska inte alltid ankomma vid samma tidpunkt. Det innebär att beräkningar utifrån 

orderrader är lämpligast. Skulle man istället räkna en inköpsorder som en leverans skulle 

troligen leveransprecision bli mycket låg eftersom det skulle krävas att alla artiklar från en 

order levereras i rätt tid för att ordern ska klassas som ankommande i tid. Att välja en 

orderrad som en leverans är också lämpligt för att kunna bryta ner leveransprecision, och 
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även andra nyckeltal, till exempelvis artikelnivå eftersom varje orderrad endast kan 

innehålla ett artikelnummer.  

I och med att leveranser till Saab sker både med DDU och FCA (se kapitel 5.4.5 Transporter, 

hantering och tider), vilket innebär att leverantören eller Saab har ansvaret för transporten, kan 

en leverans sägas komma till Saabs ansvar vid två helt skiljda fysiska platser. I det första 

fallet, då leverantören ansvarar för transporten, sker överlämningen av ansvaret när godset 

mottagits på Saab, det vill säga anlänt till godsmottagningen. Leverantörens 

leveransprecision bör inte drabbas av att Saab inte ankomstrapporterar i tid, vilket innebär 

att mätningarna ska utgå ifrån när godset verkligen kommer till Saab. 

I det andra fallet, då det istället är Saab som har ansvaret för transporten, är det mer 

lämpligt att ansvarstidpunkten istället blir då godset lämnas till transportören eftersom då 

har leverantören fullgjort sitt åtagande. Det innebär att mätningen bör ske hos leverantören 

eftersom denne heller inte bör belastas med dålig leveransprecision om det är Saabs 

transportör som inte sköter sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.  

När det gäller vad som anses vara i tid har det varit lite svårt att få fram och specificera. 

Förr planerade Saab inleveranser veckovis, vilket innebar att leveranstidpunkten angavs 

som en speciell vecka. Då var det dock godtagbart för leverantörerna att leverera en vecka 

före eller en vecka efter planerad vecka. Det innebär att fönstret för vad som ansågs vara i 

tid då var tre veckor. Till idag har dock kraven på leverantörerna ökat från Saabs sida på 

grund av hårdare krav från deras kunder samtidigt som leveranser planeras in till speciella 

dagar. Det gör att det inte längre är aktuellt med ett så stort fönster. Vi har från 

uppdragsgivaren fått bekräftat att det som på Saab kommer att anses som i tid är +/- 1 

arbetsdag, det vill säga ett fönster på 3 dagar. Detta kan tydliggöras med följande exempel:  

Antag att en leverans ska anlända till Saabs ansvar på en onsdag. Det innebär att ankomst 

på tisdag, onsdag eller torsdag anses som i tid. Hamnar istället planerad ansvarstidpunkt 

under en helg, exempelvis en söndag, antas den planerade ansvarstidpunkten istället bli på 

måndagen, vilket innebär att fredag, måndag och tisdag anses som i tid. 

Hur stort ett tidsfönster ska vara bör bestämmas utifrån hur precist leveranstidpunkter 

anges i avtal och kontrakt med leverantörerna för att kunna ställa rimliga krav och därmed 

få nyckeltalet accepterat av leverantörerna, vilket är nödvändigt för att möjliggöra 

användning av nyckeltalet vid diskussioner med leverantörerna. Kontrakten å sin sida bör 

beakta hur stor påverkan blir om leveranser kommer för tidigt, i form av kapital som binds 

och plats för förvaring, samt hur stor påverkan det blir om leveranser kommer sent. Hur 

stor påverkan det blir av en sen leverans kan också avgöras av hur långa och säkra de 

interna ledtiderna är eftersom det huvudsakliga målet för materialförsörjningen ju är att 

försörja produktionen i rätt tid.  

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till kring detta är hur bra leverantörerna verkligen 

presterar eftersom man gärna vill kunna se skillnader mellan dessa. Exempelvis är kanske 
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ett stort tidsfönster som gör att många leverantörer får en leveransprecision på 100 procent 

sämre än ett mindre tidsfönster där skillnader kan ses. Med hjälp av tidsfönstret går det 

således delvis att styra hur bra man anser att leverantörerna är. Hur tidsfönstret har 

bestämts måste därför beaktas när mål- och kravvärden ska sättas för leveransprecisionen. 

Exempelvis vill man på Saab gärna bestämma värden för att bedöma leverantörernas 

prestation som grön, gul eller röd. Förut har gränserna legat på 75 respektive 90 procent 

för att särskilja dessa åt, men dessa gränser bör som sagt bestämmas utifrån definitionen av 

i tid, men att sätta mål för nyckeltalen ingår inte detta examensarbete utan är något för Saab 

att arbeta med. 

Vilket tidsomfång som ska mätas avgörs precis som för tidigare beskrivna nyckeltal av att 

man vill ha tillräckligt många mätpunkter för att få ett bra värde samtidigt som man också 

vill kunna se trender. Vi har efter diskussioner kommit fram till att nyckeltalet därför ska 

visas för den senaste månaden, men också för tolv månader tillbaka. I och med att 

tidsomfånget är en månad finns möjligheten att se trender. 

Dessutom bör värdet för ett helt år användas eftersom det ska kunna användas för att visa 

leverantörens prestation vid leverantörsutvärderingarna. Vilka order som räknas till en 

specifik månad kan också diskuteras då det bästa kanske egentligen skulle vara att utgå ifrån 

de leveranser som planeras till en specifik månad och beräkna hur stor andel av dessa som 

kom i tid. Detta för att verkligen kunna säga att så många procent av dem som skulle ha 

kommit in under en viss månad gjorde det. Det gör dock att all data inte kommer att finnas 

tillgänglig vid beräkningstillfället eftersom en beräkning först kan göras om leveranserna 

verkligen har ankommit. Därför väljer vi istället att utgå ifrån de leveranser som verkligen 

ankommit under den aktuella månaden, vilket kan liknas vid resonemanget kring 

tidsaspekten gällande interna ledtider (se kapitel 5.6.4 Total intern ledtid i materialförsörjningen). 

Vid studerandet av Leveransprecision bör även totalt antal leveranser visas eftersom det 

sätter ett värde på hur dålig eller bra den är. Följande exempel visar varför det är lämpligt 

att använda: 

Antag att ett ishockeylag har förlorat första matchen i Elitserien och ligger därför sist efter en 

omgång. Det är ingen katastrof. Har laget dock förlorat 52 av säsongens 52 matcher är det 

riktigt dåligt. Detta kan jämföras med att 52 av 52 leveranser i fel tid är värre än 1 av 1. 

Leveransprecision är som tidigare nämnt lämpligt framförallt för avdelning DOLL 

Leverantörsutveckling för att leverantörsutvecklarna ska kunna undersöka hur deras 

leverantörer presterar. Det innebär att mätningar bör göras per leverantör. För dem är det 

också intressant att kunna bryta ner leveransprecisionen till varje program och också för 

varje artikel. De övergripande nivåerna är mer intressanta för cheferna för DOL Logistik, 

DOLL Leverantörsutveckling, DPI Inköp och DPQ Kvalitet. För chefen för DOLL 

Leverantörsutveckling finns också behovet av att kunna mäta sina leverantörsutvecklare på 

leveransprecision, vilket innebär att man också bör kunna bryta ner nyckeltalet till varje 
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handläggare. De nedbrytningar/aggregeringar som bör göras av nyckeltalet är alltså 

desamma som för Varulager (se figur 5.4). 

Leveransavvikelse 
Leveransavvikelse är ett undernyckeltal till Leveransprecision som sätter ett värde på hur 

dålig leveransprecisionen är om den är dålig. Det är intressant för dem som har intresse av 

att veta leveransprecisionen, men framförallt för leverantörsutvecklarna och deras 

leverantörsteam, bestående av inköpare från avdelning DPI Inköp och kvalitetsingenjörer 

från DPQ Kvalitet, som ska arbeta med att förbättra leverantörernas prestationer. Precis 

som för nyckeltalet Leveransprecision kan detta illustreras med ett ishockeyexempel: 

Att som ishockeylag förlora med 1-0 är bättre än att förlora med 10-0, trots att båda 

resultaten ger 0 poäng, eftersom det troligtvis är enklare att ändra taktiken något för att 

förbättra laget som förlorar med 1-0 till skillnad från det som förlorar med 10-0. Det kan 

liknas vid att leveranser som är 10 dagar sena troligtvis skapar större problem för Saab än 

leveranser som endast är någon dag utanför tidsfönstret och att leverantörer som endast 

levererar 1 dag för sent är enklare att förbättra.  

Nyckeltalet Leveransavvikelse bör definieras på det sätt som sammanfattas i tabell 5.13. 

Tabell 5.13: Leveransavvikelse 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa en graf per månad. Artikelnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.

Leverantörsnivå.

Visa en graf för hela året. Programnivå.

I tid är +/- 1 arbetsdag. Handläggarnivå.

Leveransavvikelse

Beräkning
[Antal avvikande dagar från 
planerad ansvarstidpunkt för 
varje enskild leverans]

Erfordelig indata

Planerade ansvarstidpunkter för för leveranser som kommit till Saabs ansvar inom tidsomfånget.

Verkliga ansvarstidpunkter för leveranser som kommit till Saabs ansvar inom tidsomfånget.

 

Eftersom detta nyckeltal syftar till att komplettera nyckeltalet Leveransprecision används 

samma indata, tidsomfång och aggregeringsnivåer. Sättet det bör visas på är dock inte 

detsamma eftersom det inte är ett tal för hela perioden utan ett tal för varje leverans i den 

aktuella perioden. Därför visas det lämpligen som någon form av graf där alla leveranser 

visas, se exempel i figur 5.8. Där kan ses att av de 20 leveranserna under tidsperioden är 15 

leveranser i tid (gråa), vilket innebär att leveransprecisionen är 75 procent. I grafen kan 

dock också ses hur mycket de avvikande leveranserna (svarta) avviker från planerat 

inleveransdatum. Det är ju exempelvis värre med den leveransen som kom 11 dagar efter 

planerad tidpunkt än den som kom 2 dagar före, även om det är dåligt att båda avviker från 

vad som planerats. I beräkningen av leveransprecisionen klassas de dock som lika dåliga 
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och det är därför nyckeltalet Leveransavvikelse finns för att kunna komplettera nyckeltalet 

Leveransprecision. 

 

Figur 5.8: Exempel på hur Leveransavvikelse kan illustreras med en graf 

Ett alternativ är att dela in grafens tidsaxel i ytterligare intervall för exempelvis leveranser 

som är lite tidiga, mycket tidiga, lite sena och mycket sena istället för att ta med varje dag 

för att förenkla grafen. Det har fördelen att grafen alltid får samma storlek och därmed ser 

likadan ut för varje period, se exempel i figur 5.9.  

 

Figur 5.9: Exempel på hur Leveransavvikelse med intervall kan illustreras med en graf 

Vi anser dock att syftet med undernyckeltalet är att kunna se enskilda avvikelser och vill 

man istället ha det på en mer allmän nivå kan istället leveransprecisionen studeras direkt. 
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5.7.2 Transporttidsprecision 
Nyckeltalet Transporttidsprecision mäter transportörernas yttre 

effektivitet vilka också är leverantörer, men av transporttjänster. Det gör 

att nyckeltalet kan kopplas samman med måtten leveranstid från 

leverantörerna och leveranser från leverantörerna som kommer i tid. 

Transporttiden, det vill säga tiden från att leverantören skeppar gods till det att godset finns 

på Saab, är i allra högsta grad intressant för Saab att mäta eftersom den avgör när 

beställningar måste läggas. De som skulle ha användning för nyckeltalet 

Transporttidprecision är bland annat leverantörsutvecklarna från avdelning DOLL 

Leverantörsutveckling för att de ska kunna avgöra hur pålitliga transportörerna är och hur 

mycket tid som ska planeras in för transporter samt för att kunna uppdatera inlagda tider i 

affärssystemet. Är exempelvis alltid transporttiden längre eller kortare än planerat kan det 

vara aktuellt att ändra planeringsdata i affärssystemet. Nyckeltalet kan också användas vid 

diskussioner med transportörer för att visa om de sköter sina åtaganden på ett 

tillfredsställande sätt. I fallet med DDU-transporter, som leverantören ansvarar för, är dock 

nyckeltalet irrelevant eftersom transporten då från Saabs sida ses som en intern aktivitet 

hos leverantören. 

Hur Transporttidsprecision bör definieras sammanfattas i tabell 5.14. 

Tabell 5.14: Transporttidsprecision 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett medelvärde per 
månad. 

Transportörsnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.

Leverantörsnivå.

Visa ett värde för hela året.

Transporttidsprecision

Beräkning
[(Ankomsttidpunkt på Saab) - 
(Utskeppningstidpunkt hos 
leverantör)]/[Planerad 
transporttid]

Erfordelig indata
Ankomsttidpunkt på Saab för leveranser som inkommit inom tidsomfånget.

Planerad transporttid

Utskeppningstidpunkt från leverantör för leveranser som inkommit inom tidsomfånget.

 

Transporttiden beräknas som tiden från utskeppning från leverantör till ankomst på Saab, 

vilket innebär att den indata som behövs är ankomsttidpunkten på Saab och 

utskeppningstidpunkten från leverantör för varje leverans. Den planerade transporttiden 

måste också tas fram för att det är denna som jämförelsen ska göras med. Beräkningar ska 

därför göras på så sätt att faktisk transporttid divideras med planerad transporttid. Det gör 

att en procentsats fås fram som visar hur stor andel av den planerade transporttiden som 

utnyttjades. Vi anser att det är lämpligt att ta fram ett medelvärde varje månad tolv månader 

tillbaka samt ett värde för det senaste året enligt samma resonemang som för nyckeltalet 

Leveransprecision (se kapitel 5.7.1 Leveransprecision). 
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Eftersom transporttidsprecisionen mäter transportörernas prestationer bör dessa 

aggregeras med avseende på transportörer. Eftersom också den faktiska transporttiden är 

intressant, förutom precision i den, bör även nyckeltalet visa detta genomsnittliga värde. 

Självfallet är transporttiden olika beroende på från vilken leverantörs anläggning leveransen 

kommer varför nedbrytning på detta också bör kunna göras.  

5.7.3 Kvalitetsprecision 
Det finns egentligen två huvudsakliga sidor av kvaliteten på en leverans, 

dels om den kommer i tid och dels huruvida artiklarna i leveransen har 

rätt kvalitet. Den första aspekten tas upp i nyckeltalet Leveransprecision 

medan den andra tas upp i detta nyckeltal, Kvalitetsprecision. De mått som 

Kvalitetsprecision mäter är leveranser från leverantörerna med rätt kvantitet och leveranser 

från leverantörerna med rätt kvalitet. 

Kvalitetsprecision är intressant för avdelningarna DOL Logistik och DOLL 

Leverantörsutveckling eftersom dålig kvalitet är en faktor som påverkande om de kan 

leverera in artiklar i varulager eller inte. Även avdelningarna DPI Inköp och DPQ Kvalitet 

har användning av detta nyckeltal i och med att de ingår i de leverantörsteam som finns (se 

kapitel 5.4.4 Leverantörsutvärdering på Saab).  

Hur nyckeltalet Kvalitetsprecision bör definieras sammanfattas i tabell 5.15. 

Tabell 5.15: Kvalitetsprecision 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett värde per månad. Artikelnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.

Leverantörsnivå.

Visa ett värde för hela året. Programnivå.

Handläggarnivå.

Kvalitetsprecison

Beräkning

Erfordelig indata

[Antal leveranser till Saab utan 
anmärkning i 
ankomstkontrollen] / [Totalt 
antal inkomna leveranser]

Antal leveranser som kontrollerats i ankomstkontrollen utan anmärkning inom tidsomfånget.

Totalt antal leveranser som kontrollerades i ankomstkontrollen inom tidsfånget.

 

Kvalitetsprecision beräknas som antal leveranser som kommit till Saab och inte fastnat i 

ankomstkontrollen dividerat med det totala antalet leveranser. Den information som då 

behövs är det totala antalet leveranser som kommit till Saab och hur många av dessa som 

kontrollerats i ankomstkontrollen med eller utan anmärkning. Något som bör observeras är 

att det totala antalet leveranser som kommit till Saab endast ska inkludera de leveranser 

som har hunnit med att kontrolleras, eftersom nyckeltalet annars inte blir rättvisande. 
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Ett ställningstagande som måste göras är det angående vad som genererar en anmärkning i 

ankomstkontrollen. Vi anser att både fel angående artikelegenskaper och fel angående 

dokumentation ska generera en anmärkning, vilket därmed inkluderar alla oönskade 

händelser i kontrollen. Motiveringen till detta är att fel av båda dessa två typer genererar 

någon form av försening, vilket i slutändan påverkar Saabs verksamhet negativt. Samtidigt 

är det då av största vikt att all hantering av dokumentation och inkommande gods sköts på 

ett tillfredsställande sätt på Saab så att leverantörernas prestation inte påverkas av detta.  

Tidsomfånget för detta nyckeltal är en månad och en trend bör visas med de 12 senaste 

månadernas värden, enligt samma resonemang som för nyckeltalet Leveransprecision (se 

kapitel 5.7.1 Leveransprecision). Dessutom bör värdet för ett helt år visas för att exempelvis 

kunna användas vid diskussioner med leverantörer. 

De aggregeringsnivåer som nyckeltalet bör beräknas för är också desamma som för 

Leveransprecision, med samma motiveringar (se kapitel 5.7.1 Leveransprecision). Detta 

möjliggör samtidigt jämförelser talen emellan. 

Något som bör noteras är att Kvalitetsprecision fungerar som ett övergripande nyckeltal 

eftersom det för respektive artikel inte tar hänsyn till mer än om kvaliteten är 

tillfredställande eller inte, det vill säga nyckeltalet beaktar inte hur bra eller dålig kvaliteten 

är. Sådana mer detaljerade bedömningar görs redan av DPQ Kvalitet, men dock utanför 

ERP i och med att mer subjektiva punkter ingår (se kapitel 5.4.4 Leverantörsutvärdering på 

Saab).  

5.7.4 Leveranskvalitet 
Nyckeltalet Leveranskvalitet mäter hur väl leverantörerna levererar rätt 

gods i rätt tid och på ett felfritt sätt, det vill säga talet mäter måtten 

leveranstid från leverantörerna och leveranser från leverantörerna som 

kommer i tid, leveranser från leverantörerna med rätt kvantitet och leveranser från 

leverantörerna med rätt kvalitet.  

Nyckeltalet Leveranskvalitet visar leveransernas totala kvalitet då det tar hänsyn både till 

om leveranser kommer i tid och om de har rätt kvalitet eftersom detta är syftet och 

huvuduppgiften i materialförsörjningen, det vill säga att få hem rätt saker i rätt tid (givetvis 

bortsett från att göra detta så kostnadseffektivt som möjligt, gällande till exempel 

inköpskostnader och kapitalbindning).  

De behov som ligger bakom detta nyckeltal är desamma som de för nyckeltalen 

Leveransprecision och Kvalitetsprecision eftersom Leveranskvalitet egentligen är en 

sammanslagning av dessa två nyckeltal, vilket gör att Leveranskvalitet ses som ett 

övernyckeltal. Nyckeltalet är därför lämpligt att använda som en första indikator på hur en 

leverantör presterar och visar nyckeltalet ett tillräckligt bra värde är det inte nödvändigt att 

studera Leveransprecision och Kvalitetsprecision. 
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Den önskade definitionen av Leveranskvalitet sammanfattas i tabell 5.16.  

Tabell 5.16: Leveranskvalitet 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett värde per månad. Artikelnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.

Leverantörsnivå.

Visa ett värde för hela året. Programnivå.

I tid är +/- 1 arbetsdag. Handläggarnivå.

[Antal leveranser till Saabs 
ansvar i tid och utan 
anmärkning i 
ankomstkontrollen] / [Totalt 
antal inkomna leveranser]

Leveranskvalitet

Beräkning

Erfordelig indata
Verkliga ansvarstidpunkter för leveranser som inlevererats i materialförråd inom tidsomfånget.

Planerade ansvarstidpunkter för leveranser som inlevererats i materialförråd inom tidsomfånget.

Information om dessa leveranser gick igenom ankomstkontrollen utan anmärkning.

 

Leveranskvalitet beräknas som antalet leveranser som kommer till Saabs ansvar i tid och 

utan anmärkning i ankomstkontrollen dividerat med det totala antalet inkomna leveranser. 

Precis som för Kvalitetsprecision ska det totala antalet inkomna leveranser endast inkludera 

de leveranser som har hunnit med att kontrolleras inom det aktuella tidsomfånget. Vad 

som bör generera en anmärkning är givetvis detsamma som för nyckeltalet 

Kvalitetsprecision. 

Presentation av nyckeltalet och aggregeringsnivåer är desamma som för nyckeltalet 

Leveransprecision, enligt samma resonemang.  

Det bör poängteras att Leveranskvalitet inte är produkten av nyckeltalen Leveransprecision 

och Kvalitetsprecision eftersom det för respektive orderrad tas hänsyn till både om den 

levererats i tid och om den levererats med rätt kvalitet. Det betyder alltså att det är två 

villkor, istället för ett, som måste uppfyllas för att generera en godkänd leverans. Detta 

illustreras med hjälp av följande exempel: 

Antag att det är fyra leveranser, A, B, C och D, som inkommer och kontrolleras en månad. 

A kom i tid, men fick en anmärkning i kontrollen, B kom i tid och klarade kontrollen, C 

och D kom för sent, men klarade kontrollen. Vilken Leveransprecision, Kvalitetsprecision 

respektive Leveranskvalitet det ger kan ses i tabell 5.17 nedan. 
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Tabell 5.17: Exempel på Leveranskvalitet 

 I tid Med rätt 
kvalitet 

I tid och 
med rätt 
kvalitet 

A Ja Nej Nej 

B Ja Ja Ja 

C Nej Ja Nej 

D Nej Ja Nej 

 50 % 75 % 25 % 

I exemplet kan enkelt ses att Leveranskvaliteten (25 %) skiljer sig från produkten av 

Leveransprecision och Kvalitetsprecisionen (50 % x 75 % = 37,5 %). 

5.8 Nyckeltal för materialförsörjningens 
yttre effektivitet 

I detta avsnitt presenteras de nyckeltal som tagits fram för att åskådliggöra 

materialförsörjningens yttre effektivitet, det vill säga nyckeltal som visar hur väl 

materialförsörjningen presterar gentemot produktionen. Dessa tal är Servicegrad och 

Täcktid i varulager. 

5.8.1 Servicegrad 
För att veta hur materialförsörjningen presterar gentemot produktionen 

finns ett behov dels från avdelningarna DOL Logistik och DOLL 

Leverantörsutveckling och dels från DOH Huvudplanering av ett 

nyckeltal som mäter tillgängligheten i materialförrådet. Nyckeltalet Servicegrad är något 

som redan idag mäts och som Saab också vill kunna visa överskådligt med den nya 

programvaran (se kapitel 1.4 Direktiv). Att Saab redan mäter servicegraden på ett lämpligt 

sätt innebär att vi i examensarbetet endast redogör för hur dessa mätningar går till i 

dagsläget. 

Hur nyckeltalet bör definieras sammanfattas i tabell 5.18. 
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Tabell 5.18: Servicegrad 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett värde per vecka. Artikelnivå.

Visa ca 52 veckor tillbaka 
för att kunna se trend.

Leverantörsnivå.

Programnivå.

Handläggarnivå.

Efterfrågande avdelning.

[Antal efterfrågade 
materialrader som finns 
tillgängliga för plockning i 
materialförrådet under en viss 
dag] / [Totalt antal 
efterfrågade materialrader 
under en viss dag]

Antal efterfrågade materialrader per dag.

Servicegrad

Beräkning

Erfordelig indata

Antal av dessa materialrader utan brist.

 

Servicegraden är andelen av efterfrågan som kan levereras direkt ur lager, det vill säga 

nyckeltalet beräknas som antalet materialrader som kan levereras direkt ur lager under 

behovsdagen dividerat med antalet efterfrågade materialrader under behovsdagen. Med 

materialrad menas en orderrad på en tillverkningsorder, vilket är analogt med att en 

leverans är en orderrad på en inköpsorder. 

Den indata som behövs är alltså antalet materialrader som efterfrågats av en artikel under 

en viss dag samt information om behovet uppfylldes eller inte under den dagen.  

När det gäller presentation och aggregeringsnivåer finns behovet från Saabs sida att 

servicegraden ska kunna delas upp på artikel-, leverantörs-, program-, handläggar- och 

avdelningsnivå. Detta för att kunna härleda varifrån brister framförallt uppkommer och se 

vilka som presterar bäst. Det primära behovet är dock att servicegraden presenteras på 

programnivå. 

För servicegraden finns behovet att kunna se värden ofta, vilket innebär att tidsomfånget 

till skillnad från övriga nyckeltal endast är en vecka. Det gör att behoven från varje vecka 

ska summeras och att ett värde därmed tas fram varje vecka. 

Något att tänka på vid beräkning av servicegraden som andelen som kan levereras direkt 

under behovsdagen är att ingen hänsyn tas till när behovet verkligen uppfylls. Det innebär 

att servicegraden kan ge tillfredsställande värden under en period även om det finns äldre 

brister som fortfarande inte har uppfyllts. Dessa brister hänförs ju till en tidigare veckas 

servicegrad eftersom behoven fanns då. 

5.8.2 Täcktid i varulager 
Efter intervjuer har det framkommit att Saab har behov av ett mått som 

visar hur många dagars produktionsbehov som kan tillgodoses med 
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aktuellt lagersaldo. Det nyckeltalet benämns Täcktid i varulager. 

Täcktid i varulager mäter, precis som nyckeltalet Servicegrad, måttet tillgänglighet i 

materialförråd, det vill säga materialförsörjningens yttre effektivitet. Det är enkelt för 

medarbetarna att förstå eftersom tid är något som alla kan relatera till. Att exempelvis säga 

att vi har 14 dagars behov i lager är något som alla förstår. Det bör dock poängteras att en 

lång täcktid inte automatiskt innebär att allt är under kontroll eftersom Saab fortfarande 

måste ha koll på leveranstiderna från leverantörerna så att beställningar görs i tid. 

Saab vill använda nyckeltalet som styrmedel för att hålla nere lagernivåerna och därmed 

kapitalbindningen. Det finns dock redan kapitalbindningsrelaterade nyckeltal framtagna 

inom materialförsörjningens inre effektivitet, som syftar till att mäta just detta (se kapitel 5.6 

Nyckeltal för materialförsörjningens inre effektivitet). Att använda Täcktid i varulager för att också 

mäta kapitalbindningen är ett farligt agerande eftersom nyckeltalet då används både för att 

gasa och bromsa. Ur kapitalbindningssynpunkt bör ju täcktiden vara så kort som möjligt 

medan den ur tillgänglighetssynpunkt bör vara så lång som möjligt. Används nyckeltalet på 

olika sätt av olika personer uppstår lätt problem eftersom enhetlighet bör finnas i frågan 

om vilka värden som ska anses vara bra värden på täcktiden. 

Anledningen till att Saab i dagsläget ser nyckeltalet som mått även på kapitalbindningen är 

att de nu har höga lagersaldon på sina artiklar i varulagret. Det kan liknas vid att den service 

som ges till produktionen är för stor på vissa artiklar jämfört med den kostnad som 

uppkommer i och med att till exempel kapital binds i lagret.  

Täcktid i varulager har också rent definitionsmässigt stora likheter med 

Omsättningshastighet i varulager eftersom båda nyckeltalen använder lagernivåer och 

efterfrågan som indata. Skillnaden mellan nyckeltalen är dock att omsättningshastigheten 

tittar i backspegeln på hur kapitalet i varulagret har omsatts medan täcktiden är tänkt att se 

framåt. Täcktiden beräknas heller inte på lagervärdet utan endast på lagernivåerna.  

Saab har startat ett omfattande arbete med att införa ett mer lean-anpassat arbetssätt i 

verksamheten, vilket innebär att man arbetar mer med takter i produktion och därmed 

också i materialförsörjningsrelaterade aktiviteter och därför är också täcktid ett lämpligt 

nyckeltal. Det finns framförallt behov av att mäta nyckeltalet för tillverkningsprogrammen 

A320, A340, A380, 787 och NH90 (se kapitel 3.1 Orienterande nulägesbeskrivning), eftersom det 

framförallt är dessa program som tillverkas i höga takter och har relativt jämna behov. 

Hur nyckeltalet bör definieras sammanfattas i tabell 5.19. 
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Tabell 5.19 Täcktid i varulager 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett aktuellt värde (just-
nu-värde).

Artikelnivå.

Visa ett värde per månad. Leverantörsnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend. 

Programnivå.

Handläggarnivå.

Täcktid i varulager

Beräkning
[Lagernivå] / [Dagsefterfrågan]

Erfordelig indata
Lagernivå per dag.

Dagsefterfrågan = framtida behov.

 

Täcktid i varulager beräknas som lagernivå dividerat med efterfrågan, vilket innebär att den 

indata som behövs är lagernivån för varje dag och efterfrågan per dag. 

Precis som för Omsättningshastighet i varulager finns problematiken angående vilken 

efterfrågan som ska användas vid beräkningarna för Täcktid i varulager. Idealt sett hävdar 

vi att det för täcktiden bör vara det framtida behovet, det vill säga planerade behov, som 

används eftersom nyckeltalet ska se hur lång tid framåt som lagret räcker. Det gör också att 

nyckeltalen Omsättningshastighet i varulager och Täcktid i varulager kommer att skilja sig 

åt och därmed inte vara varandras inverser.  

Något att fundera på är dock hur säker den framtida efterfrågan kan anses vara eftersom 

den delvis består av prognoser. Täcktiden fås alltså ut som ett värde för hur långt dagens 

lagernivå räcker baserat på behoven under en tid framåt (tidsomfång), vilket är det just-nu-

värde som ska tas fram (se figur 5.10). Vi har tillsammans med chefen för avdelning DOLL 

Leverantörsutveckling kommit fram till att tidsomfånget ska vara tre månader för att 

behoven ska vara tillräckligt säkra och för att skillnader i efterfrågan mellan månader ska tas 

med på en lämplig nivå för att visa en rättvisande dagsefterfrågan. Tre månader gör att 

tidsomfånget är tillräckligt stort för att ta med tillräckligt stort antal behov och tillräckligt 

litet för att man inte för tidigt ska ta hänsyn till framtida taktökningar.  

 

Figur 5.10: Tidsomfång för mätvärden 

Tid 

Tidpunkt vid mätning 

Tidsomfång 

Framtida 
behov 

Aktuellt 
lagervärde 
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För att kunna se hur täcktiden har förändrats under det senaste året, det vill säga se trender, 

ska ett värde på täcktiden också visas för varje månad de senaste tolv månaderna.  

De aggregeringsnivåer som ska användas är samma som för flertalet av de övriga 

nyckeltalen, det vill säga artikelnivå, leverantörsnivå, programnivå och handläggarnivå. 

Hur nyckeltalet ska beräknas vid aggregering av flera artiklar beror på syftet med nyckeltalet 

och dess användning. En första idé kan vara att täcktid ska visa precis hur länge man kan 

försörja produktionen med det befintliga lagret, vilket skulle innebära att man vid 

aggregering och beräkning för flera artiklar ska använda det lägsta värdet (se formel 4).  
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Det skulle dock i Saabs fall innebära att värdet i princip alltid skulle vara noll vid beräkning 

på programnivå eftersom det ofta finns tillfällen då lagersaldot är noll för någon av de 

efterfrågade artiklarna. Därför används istället ett medelvärde för de ingående artiklarnas 

täcktider vid beräkningarna. Det innebär att den aggregerade täcktiden för n stycken artiklar 

bör beräknas enligt formel 5. 
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Man bör vid studerandet av nyckeltalet vara medveten om att täcktiden för exempelvis ett 

tillverkningsprogram kan vara lång trots att den för vissa artiklar är kort. Att för styrning 

endast använda nyckeltalets aggregerade former är därför inte lämpligt, utan då bör talet 

istället brytas till att visa värden för enskilda artiklar.  

5.9 Sammanfattning – definierade 
nyckeltal 

 
I tabell 5.20 sammanfattas de nyckeltal som har definierats för att tillfredställa 

intressenternas behov av respektive mått. I tabellen framgår också vilket eller vilka mått 

respektive nyckeltal mäter. 
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Tabell 5.20: Definierade nyckeltal – kopplingar till mått 
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1. Kapitalbindning i 
materialförråd 

X          

2. Materialförrådets 
omsättningshastighet 

 X         

3. Kassationer/svinn i 
materialförråd 

  X        
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4. Interna ledtider i 
materialförsörjningen 

   X       

5. Leveranstid från 
leverantörerna 

    X X  X   

6. Leveranser från 
leverantörerna som 
kommer i tid 

    X X  X   

7. Leveranser från 
leverantörerna med 
rätt kvantitet 

      X X   
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8. Leveranser från 
leverantörerna med 
rätt kvalitet 

      X X   
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t 9. Tillgänglighet i 
materialförråd 

        X X 

* Inklusive undernyckeltalen Intern ledtid i godsmottagning och ankomstrapportering, Intern 
ledtid i ankomstkontroll och Intern ledtid för inleverans i varulager. 

** Inklusive undernyckeltalet Leveransavvikelse. 

*** Övernyckeltal. 
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6 Definiering av nyckeltal i 
affärssystemet ERP 
I detta kapitel presenteras hur de tidigare framtagna nyckeltalen ska beräknas med hjälp 

av den data som finns tillgänglig i affärssystemet ERP. Inledningsvis ges en kort 

orienterande beskrivning av affärssystemet ERP och sedan diskuteras uppgiften och dess 

tillvägagångssätt. Därefter följer en utredning av vilken indata som är nödvändig och hur 

denna kan tas fram ur affärssystemet ERP. Avslutningsvis sammanfattas hur respektive 

nyckeltal ska beräknas med hjälp av befintlig data i affärssystemet ERP .  

6.1 Orienterande beskrivning av ERP 
Tidigare arbetade man på Saab med ett 60-tal delvis egenutvecklade datasystem, men 2005 

togs ett beslut att implementera affärssystemet IFS Applications, vilket gjordes under 

hösten 2006. IFS Applications är ett komponentbaserat affärssystem, som på Saab kallas 

för ERP, som hanterar hela kedjan av aktiviteter genom produktionen, inklusive 

kundorder, inköp, planering, tidredovisning och anläggningsunderhåll. (IFS 2007, Nibelius 

2007) 

6.2 Uppgiftsdiskussion 
Det är nu alltså fastställt vilka nyckeltal som är aktuella att mäta samt vilken erforderlig 

indata som behövs för att beräkna dessa, men eftersom det enligt kapitel 1.4 Direktiv ska 

vara möjligt att mäta framtagna nyckeltal med den data som finns tillgänglig i affärssystemet 

ERP måste detta nu undersökas. Huvudfrågeställningen som tagits fram för att besvara 

detta är alltså: 

� Hur kan de tidigare identifierade nyckeltalen beräknas med hjälp 
av data som finns i ERP? 

För att kunna svara på denna huvudfrågeställning utgår vi ifrån de nyckeltal som tagits fram 

i kapitel 5 Analys – från behov till nyckeltal inklusive deras erforderliga indata. För varje 

nyckeltal handlar uppgiften här om att undersöka huruvida nyckeltalet är praktiskt möjligt 

att mäta med data som Saab har tillgänglig i sitt affärssystem. Delfrågeställningen som det i 

realiteten handlar om att besvara för var och en av dessa blir alltså: 

o Vilken data från ERP kan användas som indata? 

Det som rapporteras in i ett affärssystem är troligtvis inte anpassat efter de nyckeltal som 

studien ämnar ta fram varför det kan finnas lägen där erforderlig indata inte går att ta fram 

exakt ur ERP. Det behöver dock inte innebära att nyckeltalet inte är möjligt att mäta utan 
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det kan vara accepterat att tumma lite på precisionen i mätningen för att göra en mätning 

av nyckeltalet möjlig. En delfrågeställning som då blir aktuell är: 

o Om erforderlig indata inte går att ta fram direkt ur ERP, finns det något 

annat lämpligt sätt att ändra i nyckeltalets definition för att ta fram ett nästan 

likvärdigt nyckeltal? 

Anledningen till att denna delfrågeställning kan vara intressant är att ett mått med dålig 

precision, enligt Aronsson et al (1988), inte behöver vara ett dåligt mått utan det kan kanske 

vara bättre att kunna mäta något mindre noggrant än att inte kunna mäta det alls.  

6.3 Metod för definiering av nyckeltal i 
ERP 

I detta avsnitt diskuterar vi kring vilken metod vi använde för att svara på de 

delfrågeställningar som tagits fram i kapitel 1.5.1 Problemnedbrytning. 

o Vilken data från ERP kan användas som indata? 

För att kunna svara på denna delfrågeställning behövde vi fördjupa oss i Saabs affärssystem 

ERP. Det gjorde vi dels genom att ta hjälp av den kompetens inom affärssystemet som 

finns på Saab och dels genom att själva bekanta oss med det. Vi identifierade med hjälp av 

vår handledare på Saab fem personer som har stor kunskap i ERP och som således var 

lämpliga att intervjua för att med deras hjälp kunna identifiera vilken data som ska 

användas ur ERP för att beräkna nyckeltalen. De innefattades av både personer som varit 

med vid utvecklingen och implementeringen av ERP på Saab och personer som i sitt 

dagliga arbete har kontakt med och arbetar mycket i systemet. Den data från ERP som 

behövs för att räkna ut nyckeltalen skulle alltså bestämmas. 

o Om erforderlig indata inte går att ta fram direkt ur ERP, finns det något 

annat lämpligt sätt att ändra i nyckeltalets definition för att ta fram ett nästan 

likvärdigt nyckeltal? 

Om det visar sig att ett nyckeltal inte kan beräknas på det sätt som önskats på grund av att 

erforderlig indata inte kan tas fram ur ERP behövde vi undersöka hur man kunde göra 

istället. Något som då blev aktuellt var att gå tillbaka till den diskussion och den analys som 

gjorts av nyckeltalen i kapitel 5 Analys – från behov till nyckeltal för att undersöka om det var 

möjligt att göra en ändring av nyckeltalets definition med hänsyn till vilken information 

som eftersträvas.  

Utifrån de nyckeltalsdefinitioner som presenterades i kapitel 5 Analys – från behov till nyckeltal 

formulerades undersökningsuppgifter för respektive nyckeltal. Dessa uppgifter användes 

som intervjuunderlag när data från ERP skulle tas fram. Intervjuerna, som var av 
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diskussionskaraktär, gick till så att vi tillsammans med respondenten gick igenom några 

uppgifter i taget och då undersökte vilken data från ERP som var lämplig att använda. Det 

innebar att respondenten intervjuades vid flertalet tillfällen, vilket troligen gav 

respondenten större förståelse för vårt arbete. 

Vi valde att använda skärmdumpar som presentationssätt av vilken data som ska hämtas 

från affärssystemet för att det då tydligt framgår vilken data eller information som vi menar. 

Ett alternativ hade varit att vi gått bakom skärmdumparna och istället redovisat fält från 

databasen, men eftersom författarnas kompetens ligger i logistikområdet och inte inom 

systemhantering skulle risken vara stor att vi ger anvisningar till fel fält. Att istället låta en 

kunnig datakonsult göra det steget minskar den risken. Dessutom skulle ett ytterligare 

fördjupande i affärssystemet som krävs för att göra på det sättet av tidsmässiga skäl inte 

vara möjligt inom ramen för examensarbetet. 

6.4 Nödvändig indata 
Här redogörs för vilken indata som är nödvändig vid beräkning av de framtagna 

nyckeltalen, som presenterades i kapitel 5.9 Sammanfattning – definierade nyckeltal. För 

respektive nyckeltal kopplar vi tillbaka till den önskade definitionen av nyckeltalet för att 

utifrån definitionen och dess nödvändiga indata bestämma ett antal uppgifter som behöver 

lösas för att kunna beräkna nyckeltalet med hjälp av data från ERP. 

6.4.1 Varulager 
Följande tabell är densamma som tabell 5.5 i kapitel 5.6.1 Varulager, som innehåller den 

önskade definitionen av nyckeltalet Varulager. 

Tabell 6.1: Varulager 

Varulager
Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett aktuellt värde (just-
nu-värde).

Artikelnivå.

Visa medelvärde per 
månad. 

Leverantörsnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend. 

Programnivå.

Handläggarnivå.

Erfordelig indata
Lagernivå per dag.

Artikelvärde = enskild enhets inköpspris.

Beräkning

[Lagernivå] * [Artikelvärde]

 

Utifrån ovanstående information behövde följande uppgifter lösas för att ta reda på med 

vilken data nyckeltalet kan mätas med i ERP:  
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• Bestämma och visa hur samtliga artiklar som finns i lager och som 

avdelning DOL Logistik ansvarar för kan tas fram. 

• Bestämma och visa hur lagernivån per (historisk) dag kan tas fram för 

respektive artikel. 

• Bestämma och visa hur inköpspriset kan tas fram för respektive enhet 

för respektive artikel. 

• Bestämma och visa hur man ser vilka inköp/leveranser de enheter som 

plockas ur lager har sitt ursprung ifrån. 

• Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas till en leverantör. 

• Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas till ett program. 

• Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas till en 

leverantörsutvecklare/handläggare/planerare. 

6.4.2 Omsättningshastighet i varulager 
Följande tabell är densamma som tabell 5.6 i kapitel 5.6.2 Omsättningshastighet i varulager, som 

innehåller den önskade definitionen av nyckeltalet Omsättningshastighet i varulager. 

Tabell 6.2: Omsättningshastighet i varulager 

Omsättningshastighet i varulager
Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett värde för hela året. Artikelnivå.

Visa ett värde per månad. Leverantörsnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend. 

Programnivå.

Handläggarnivå.

Artikelvärde = enskild enhets inköpspris.

Efterfrågan per år.

Erfordelig indata
Lagernivå per dag.

Beräkning
[Årsefterfrågan] / 
[Medellagervärde] 

[12] * [Månadsefterfrågan] / 
[Medellagernivå] 

Efterfrågan per månad.

 

Utifrån ovanstående definition av nyckeltalet behövde följande uppgift lösas för att ta reda 

på med vilken data nyckeltalet kan mätas med i ERP:  
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• Bestämma och visa hur samtliga artiklar som finns i lager och som 

avdelning DOL Logistik ansvarar för kan tas fram. 

• Bestämma och visa hur (historiska) uttag ur varulagret kan tas fram för 

respektive artikel. 

• Bestämma och visa hur lagernivån per (historisk) dag kan tas fram för 

respektive artikel. 

• Bestämma och visa hur inköpspriset kan tas fram för respektive enhet 

för respektive artikel. 

• Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas till en leverantör. 

• Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas till ett program. 

• Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas till en 

leverantörsutvecklare/handläggare/planerare. 

6.4.3 Svinn i varulager 
Följande tabell är densamma som tabell 5.7 i kapitel 5.6.3 Svinn i varulager, som innehåller den 

önskade definitionen av nyckeltalet Svinn i varulager. 

Tabell 6.3: Svinn i varulager 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett värde per månad. Ett tal för samtliga artiklar.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.

[Antal försvunna artiklar] * 
[Artikelvärde] / 
[Medellagervärde]

Svinn i varulager
Beräkning

Erfordelig indata
Lagernivå per dag.

Antal försvunna artiklar.

Artikelvärde = enskild enhets inköpspris.

 

Utifrån ovanstående definition av nyckeltalet behövde följande uppgift lösas för att ta reda 

på med vilken data nyckeltalet kan mätas med i ERP:  

• Bestämma och visa hur samtliga artiklar som finns i lager och som 

avdelning DOL Logistik ansvarar för kan tas fram. 
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• Bestämma och visa hur antal försvunna artiklar från varulagret under 

en viss tidsperiod kan tas fram för respektive artikel. 

• Bestämma och visa hur lagernivån per (historisk) dag kan tas fram för 

respektive artikel. 

• Bestämma och visa hur inköpspriset kan tas fram för respektive enhet 

för respektive artikel. 

6.4.4 Total intern ledtid i materialförsörjningen 
Den önskade definitionen av nyckeltalet Total intern ledtid i materialförsörjningen 

presenteras i följande tabell, vilken är densamma som tabell 5.8 som uppvisades i kapitel 

5.6.4 Total intern ledtid i materialförsörjningen.  

Tabell 6.4: Total intern ledtid i materialförsörjningen 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett medelvärde per 
månad. 

Ett tal för samtliga artiklar som har gått 
igenom ankomstkontrollen utan anmärkning.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.

Ett tal för samtliga artiklar.

Tidsomfånget är därmed på 
1 månad.
Tidsenheten är dagar.

Total intern ledtid i materialförsörjningen
Beräkning

Erfordelig indata
Tidpunkt då gods anländer till Saab.

Samtliga artiklar som blir tillgängliga i varulagret inom den aktuella veckan.

[Tidpunkt då gods är 
tillgängligt i varulager] - 
[Tidpunkt då gods anländer till 
Saab]

Tidpunkt då gods finns tillgängligt i varulager.

 

I nedanstående tre tabeller presenteras även de tre undernyckeltalens önskade definitioner, 

vilka också är hämtade från kapitel 5.6.4 Total intern ledtid i materialförsörjningen. 
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Tabell 6.5: Intern ledtid i godsmottagning och ankomstrapportering 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett medelvärde per 
månad. 

Ett tal för samtliga artiklar som har gått 
igenom ankomstkontrollen utan anmärkning.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.
Tidsomfånget är därmed på 
1 månad.
Tidsenheten är dagar.

[Tidpunkt då gods är 
tillgängligt för ankomstkontroll] 
- [Tidpunkt då gods anländer 
till Saab]

Intern ledtid i godsmottagning och ankomstrapporter ing

Beräkning

Erfordelig indata
Tidpunkt då gods anländer till Saab.

Samtliga artiklar som blir tillgängliga för ankomstkontroll inom den aktuella veckan.

Tidpunkt då gods finns tillgängligt för ankomstkontroll.

 

Tabell 6.6: Intern ledtid i ankomstkontroll 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett medelvärde per 
månad. 

Ett tal för samtliga artiklar som har gått 
igenom ankomstkontrollen utan anmärkning.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.
Tidsomfånget är därmed på 
1 månad.
Tidsenheten är dagar.

[Tidpunkt då gods är 
tillgängligt för inleverans i 
varulager] - [Tidpunkt då gods 
är tillgängligt för 
ankomstkontroll]

Intern ledtid i ankomstkontroll

Beräkning

Erfordelig indata
Tidpunkt då gods finns tillgängligt för ankomstkontroll.

Samtliga artiklar som blir tillgängliga för inleverans i materialförråd inom den aktuella veckan.

Tidpunkt då gods finns tillgängligt för inleverans i varulager.

 

Tabell 6.7: Intern ledtid för inleverans i varulager 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett medelvärde per 
månad. 

Ett tal för samtliga artiklar.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.
Tidsomfånget är därmed på 
1 månad.
Tidsenheten är dagar.

[Tidpunkt då gods är 
tillgängligt i varulager] - 
[Tidpunkt då gods är 
tillgängligt för inleverans i 
varulager]

Intern ledtid för inleverans i varulager

Beräkning

Erfordelig indata
Tidpunkt då gods finns tillgängligt för inleverans i materialförråd.

Samtliga artiklar som blir tillgängliga i varulagret inom den aktuella veckan.

Tidpunkt då gods finns tillgängligt i varulager.
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Utifrån hur nyckeltalen Total intern ledtid i materialförsörjningen, Intern ledtid i 

godsmottagning och ankomstrapportering, Intern ledtid i ankomstkontroll och Intern 

ledtid för inleverans i varulager har definierats tidigare, vilket har sammanfattats i 

ovanstående tabeller, behövde följande uppgifter lösas för att ta reda på med vilken data 

nyckeltalet kan mätas med i ERP:  

• Bestämma och visa hur samtliga artiklar som finns i lager och som 

avdelning DOL Logistik ansvarar för kan tas fram. 

• Bestämma och visa hur tidpunkten då gods ankommit till Saab kan tas 

fram för respektive leverans. 

• Bestämma och visa hur tidpunkten då gods finns tillgängligt för 

ankomstkontroll kan tas fram för respektive leverans. 

• Bestämma och visa hur tidpunkten då gods är tillgängligt för inleverans 

i varulager kan tas fram för respektive leverans. 

• Bestämma och visa hur tidpunkten då gods finns tillgängligt i varulager 

kan tas fram för respektive leverans. 

• Bestämma och visa hur information om (historisk) anmärkning i 

ankomstkontrollen kan tas fram för respektive leverans. 

6.4.5 Leveransprecision 
Den önskade definitionen av nyckeltalet Leveransprecision och dess undernyckeltal 

Leveransavvikelse presenteras i följande tabeller, vilka är desamma som tabell 5.12 och tabell 

5.13 i kapitel 5.7.1 Leveransprecision. 

Tabell 6.8: Leveransprecision 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett värde per månad. Artikelnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.

Leverantörsnivå.

Visa ett värde för hela året. Programnivå.

I tid är +/- 1 arbetsdag. Handläggarnivå.

Leveransprecision

Beräkning
[Antal leveranser till Saabs 
ansvar i tid] / [Totalt antal 
inkomna leveranser]

Erfordelig indata
Verkliga ansvarstidpunkter för leveranser som kommit till Saabs ansvar inom tidsomfånget.

Planerade ansvarstidpunkter för för leveranser som kommit till Saabs ansvar inom tidsomfånget.
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Tabell 6.9: Leveransavvikelse 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa en graf per månad. Artikelnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.

Leverantörsnivå.

Visa en graf för hela året. Programnivå.

I tid är +/- 1 arbetsdag. Handläggarnivå.

Leveransavvikelse

Beräkning
[Antal avvikande dagar från 
planerad ansvarstidpunkt för 
varje enskild leverans]

Erfordelig indata

Planerade ansvarstidpunkter för för leveranser som kommit till Saabs ansvar inom tidsomfånget.

Verkliga ansvarstidpunkter för leveranser som kommit till Saabs ansvar inom tidsomfånget.

 

Utifrån hur nyckeltalen Leveransprecision och Leveransavvikelse har definierats tidigare 

behövde följande uppgifter lösas för att ta reda på med vilken data nyckeltalen kan mätas 

med i ERP:  

• Bestämma och visa hur samtliga artiklar som finns i lager och som 

avdelning DOL Logistik ansvarar för kan tas fram. 

• Bestämma och visa hur planerad ansvarstidpunkt kan tas fram för 

respektive leverans. 

• Bestämma och visa hur verklig ansvarstidpunkt kan tas fram för 

respektive leverans. 

• Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till en 

leverantör. 

• Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till ett 

program. 

• Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till en 

leverantörsutvecklare/handläggare/planerare. 
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6.4.6 Transporttidsprecision 
Den önskade definitionen av nyckeltalet Transporttidsprecision presenteras i följande 

tabell, vilken är densamma som tabell 5.14 i kapitel 5.7.2 Transporttidsprecision. 

Tabell 6.10: Transporttidsprecision 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett medelvärde per 
månad. 

Transportörsnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.

Leverantörsnivå.

Visa ett värde för hela året.

Transporttidsprecision

Beräkning
[(Ankomsttidpunkt på Saab) - 
(Utskeppningstidpunkt hos 
leverantör)]/[Planerad 
transporttid]

Erfordelig indata
Ankomsttidpunkt på Saab för leveranser som inkommit inom tidsomfånget.

Planerad transporttid

Utskeppningstidpunkt från leverantör för leveranser som inkommit inom tidsomfånget.

 

Utifrån ovanstående definition av nyckeltalet Transporttidsprecision behövde följande 

uppgifter lösas för att ta reda på med vilken data talet kan mätas med i ERP:  

• Bestämma och visa hur samtliga artiklar som finns i lager och som 

avdelning DOL Logistik ansvarar för kan tas fram. 

• Bestämma och visa hur ankomsttidpunkten på Saab kan tas fram för 

respektive leverans. 

• Bestämma och visa hur utskeppningstidpunkten från leverantör kan tas 

fram för respektive leverans. 

• Bestämma och visa hur planerad transporttid kan tas fram för 

respektive leverans. 

• Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till en 

transportör. 

• Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till en 

leverantör. 
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6.4.7 Kvalitetsprecision 
Den önskade definitionen av nyckeltalet Kvalitetsprecision presenteras i följande tabell, 

vilken är densamma som tabell 5.15 i kapitel 5.7.3 Kvalitetsprecision. 

Tabell 6.11: Kvalitetsprecision 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett värde per månad. Artikelnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.

Leverantörsnivå.

Visa ett värde för hela året. Programnivå.

Handläggarnivå.

Kvalitetsprecison

Beräkning

Erfordelig indata

[Antal leveranser till Saab utan 
anmärkning i 
ankomstkontrollen] / [Totalt 
antal inkomna leveranser]

Antal leveranser som kontrollerats i ankomstkontrollen utan anmärkning inom tidsomfånget.

Totalt antal leveranser som kontrollerades i ankomstkontrollen inom tidsfånget.

 

Utifrån ovanstående definition av nyckeltalet Kvalitetsprecision behövde följande uppgifter 

lösas för att ta reda på med vilken data talet kan mätas i ERP: 

• Bestämma och visa hur information om (historisk) anmärkning i 

ankomstkontrollen kan tas fram för respektive leverans. 

• Bestämma och visa hur samtliga artiklar som finns i lager och som 

avdelning DOL Logistik ansvarar för kan tas fram. 

• Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till en 

leverantör. 

• Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till ett 

program. 

• Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till en 

leverantörsutvecklare/handläggare/planerare. 
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6.4.8 Leveranskvalitet 
Den önskade definitionen av nyckeltalet Leveranskvalitet presenteras i följande tabell, 

vilken är densamma som tabell 5.16 i kapitel 5.7.4 Leveranskvalitet. 

Tabell 6.12: Leveranskvalitet 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett värde per månad. Artikelnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend.

Leverantörsnivå.

Visa ett värde för hela året. Programnivå.

I tid är +/- 1 arbetsdag. Handläggarnivå.

[Antal leveranser till Saabs 
ansvar i tid och utan 
anmärkning i 
ankomstkontrollen] / [Totalt 
antal inkomna leveranser]

Leveranskvalitet

Beräkning

Erfordelig indata
Verkliga ansvarstidpunkter för leveranser som inlevererats i materialförråd inom tidsomfånget.

Planerade ansvarstidpunkter för leveranser som inlevererats i materialförråd inom tidsomfånget.

Information om dessa leveranser gick igenom ankomstkontrollen utan anmärkning.

 

Eftersom detta nyckeltal kan ses som en sammanslagning av Leveransprecision och 

Kvalitetsprecision är det samma uppgifter som behöver lösas för detta nyckeltal. Det 

innebär att följande uppgifter behövde lösas:  

• Bestämma och visa hur information om (historisk) anmärkning i 

ankomstkontrollen kan tas fram för respektive leverans. 

• Bestämma och visa hur samtliga artiklar som finns i lager och som 

avdelning DOL Logistik ansvarar för kan tas fram. 

• Bestämma och visa hur planerad ansvarstidpunkt kan tas fram för 

respektive leverans. 

• Bestämma och visa hur verklig ansvarstidpunkt kan tas fram för 

respektive leverans. 

• Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till en 

leverantör. 

• Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till ett 

program. 

• Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till en 

leverantörsutvecklare/handläggare/planerare. 
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6.4.9 Servicegrad 
Den önskade definitionen av nyckeltalet Servicegrad presenteras i följande tabell, vilken är 

densamma som tabell 5.18 i kapitel 5.8.1 Servicegrad. 

Tabell 6.13: Servicegrad 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett värde per vecka. Artikelnivå.

Visa ca 52 veckor tillbaka 
för att kunna se trend.

Leverantörsnivå.

Programnivå.

Handläggarnivå.

Efterfrågande avdelning.

[Antal efterfrågade 
materialrader som finns 
tillgängliga för plockning i 
materialförrådet under en viss 
dag] / [Totalt antal 
efterfrågade materialrader 
under en viss dag]

Antal efterfrågade materialrader per dag.

Servicegrad

Beräkning

Erfordelig indata

Antal av dessa materialrader utan brist.

 

Utifrån denna definition behövde följande uppgifter lösas för att ta reda på med hjälp av 

vilken data nyckeltalet kan mätas med i ERP: 

• Bestämma och visa hur antal efterfrågade materialrader per dag kan tas 

fram för respektive artikel. 

• Bestämma och visa huruvida behovet av respektive materialrad har 

uppfyllts under behovsdagen. 

• Bestämma och visa hur respektive materialrad kan kopplas till 

efterfrågande avdelning.  

• Bestämma och visa hur respektive materialrad kan kopplas till en 

leverantör. 

• Bestämma och visa hur respektive materialrad kan kopplas till ett 

program. 

• Bestämma och visa hur respektive materialrad kan kopplas till en 

leverantörsutvecklare/handläggare/planerare. 
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6.4.10 Täcktid i varulager 
Den önskade definitionen av nyckeltalet Täcktid i varulager presenteras i följande tabell, 

vilken är densamma som tabell 5.19 i kapitel 5.8.2 Täcktid i varulager. 

Tabell 6.14: Täcktid i varulager 

Presentation Aggregeringsnivåer
Visa ett aktuellt värde (just-
nu-värde).

Artikelnivå.

Visa ett värde per månad. Leverantörsnivå.

Visa 12 månader tillbaka för 
att kunna se trend. 

Programnivå.

Handläggarnivå.

Täcktid i varulager

Beräkning
[Lagernivå] / [Dagsefterfrågan]

Erfordelig indata
Lagernivå per dag.

Dagsefterfrågan = framtida behov.

 

Utifrån hur nyckeltalet Täcktid i varulager har definierats tidigare behövde följande uppgift 

lösas för att ta reda på med hjälp av vilken data nyckeltalet kan mätas med i ERP:  

• Bestämma och visa hur lagernivån per (historisk) dag kan tas fram för 

respektive artikel. 

• Bestämma och visa hur framtida behov/efterfrågan kan tas fram för 

respektive artikel. 

• Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas till en leverantör. 

• Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas till ett program. 

• Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas till en 

leverantörsutvecklare/handläggare/planerare. 

6.4.11 Sammanfattning – nödvändig indata 
Utifrån de önskade definitionerna identifierades för varje nyckeltal ett antal uppgifter som 

måste lösas för att ta reda på med vilken data från ERP som nyckeltalet kan mätas. Det 

innebar dock att flera nyckeltal har behov av samma typ av indata. För att undvika alltför 

mycket upprepningar delas utredningen i ERP upp efter de olika typer av indata som krävs 

för respektive nyckeltal. I tabell 6.15 ges varje nödvändig indata en bokstav och ett förenklat 

namn för att vara lättare att hantera i det fortsatta arbetet. Det är dessa indata tillsammans 

som skulle krävas för att alla nyckeltal ska kunna beräknas som önskat. 
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Tabell 6.15: Nödvändig indata 

Indata Uppgift Förenklat indatanamn 

A Bestämma och visa hur samtliga artiklar som finns i 
lager och som avdelning DOL Logistik ansvarar för 
kan tas fram. 

DOL-artiklar 

B Bestämma och visa hur lagernivån per (historisk) dag 
kan tas fram för respektive artikel. 

Lagernivå 

C Bestämma och visa hur inköpspriset kan tas fram för 
respektive enhet för respektive artikel. 

Inköpspris 

D Bestämma och visa hur man ser vilka 
inköp/leveranser de enheter som plockas ur lager har 
sitt ursprung ifrån. 

Koppling 
leverans/plockning 

E Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas 
till en leverantör. 

Koppling 
artikel/leverantör 

F Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas 
till ett program. 

Koppling artikel/program 

G Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas 
till en leverantörsutvecklare/handläggare/planerare. 

Koppling 
artikel/handläggare 

H Bestämma och visa hur (historiska) uttag ur varulagret 
kan tas fram för respektive artikel. 

Uttag 

I Bestämma och visa hur antal försvunna artiklar från 
varulagret under en viss tidsperiod kan tas fram för 
respektive artikel. 

Försvunna artiklar 

J Bestämma och visa hur tidpunkten då gods ankommit 
till Saab kan tas fram för respektive leverans. 

Ankomsttidpunkt 

K Bestämma och visa hur tidpunkten då gods finns 
tillgängligt för ankomstkontroll kan tas fram för 
respektive leverans. 

Tillgängligt för 
ankomstkontroll 

L Bestämma och visa hur tidpunkten då gods är 
tillgängligt för inleverans i varulager kan tas fram för 
respektive leverans. 

Tillgängligt för inleverans 

M Bestämma och visa hur tidpunkten då gods finns 
tillgängligt i varulager kan tas fram för respektive 
leverans. 

Tillgängligt i varulager 

N Bestämma och visa hur information om (historisk) 
anmärkning i ankomstkontrollen kan tas fram för 
respektive leverans. 

Anmärkning 

O Bestämma och visa hur planerad ansvarstidpunkt kan 
tas fram för respektive leverans. 

Planerad ansvarstidpunkt 
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Indata Uppgift Förenklat indatanamn 

P Bestämma och visa hur verklig ansvarstidpunkt kan 
tas fram för respektive leverans. 

Verklig ansvarstidpunkt 

Q Bestämma och visa hur respektive leverans kan 
kopplas till en leverantör. 

Koppling 
leverans/leverantör 

R Bestämma och visa hur respektive leverans kan 
kopplas till ett program. 

Koppling 
leverans/program 

S Bestämma och visa hur respektive leverans kan 
kopplas till en 
leverantörsutvecklare/handläggare/planerare. 

Koppling 
leverans/handläggare 

T Bestämma och visa hur utskeppningstidpunkten från 
leverantör kan tas fram för respektive leverans. 

Utskeppningstidpunkt 

U Bestämma och visa hur respektive leverans kan 
kopplas till en transportör. 

Koppling 
leverans/transportör 

V Bestämma och visa hur planerad transporttid kan tas 
fram för respektive leverans. 

Planerad transporttid 

W Bestämma och visa hur antal efterfrågade 
materialrader per dag kan tas fram för respektive 
artikel. 

Efterfrågade 
materialrader 

X Bestämma och visa huruvida behovet av respektive 
materialrad har uppfyllts under behovsdagen. 

Uppfyllda materialrader 

Y Bestämma och visa hur respektive materialrad kan 
kopplas till efterfrågande avdelning.  

Koppling 
materialrad/avdelning 

Z Bestämma och visa hur respektive materialrad kan 
kopplas till en leverantör. 

Koppling 
materialrad/leverantör 

Å Bestämma och visa hur respektive materialrad kan 
kopplas till ett program. 

Koppling 
materialrad/program 

Ä Bestämma och visa hur respektive materialrad kan 
kopplas till en 
leverantörsutvecklare/handläggare/planerare. 

Koppling 
materialrad/handläggare 

Ö Bestämma och visa hur framtida behov/efterfrågan 
kan tas fram för respektive artikel. 

Framtida behov 

 

I tabell 6.16 visas kopplingen mellan vilken indata som är nödvändig för respektive 

nyckeltal. Detta görs för att varje indata sedan endast ska behöva utredas en gång. 
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Tabell 6.16: Koppling nödvändig indata/nyckeltal 

Indata Förenklat indatanamn V
ar

ul
ag

er
 

O
m

sä
ttn

in
gs

ha
st

ig
he

t i
 V

L 

S
vi

nn
 i 

va
ru

la
ge

r 

T
ot

al
 in

te
rn

 le
dt

id
 i 

M
F

 

Le
ve

ra
ns

pr
ec

is
io

n 

T
ra

ns
po

rt
tid

 

K
va

lit
et

sp
re

ci
si

on
 

Le
ve

ra
ns

kv
al

ite
t 

S
er

vi
ce

gr
ad

 

T
äc

kt
id

 i 
va

ru
la

ge
r 

A DOL-artiklar X X X X X X X X   

B Lagernivå X X X       X 

C Inköpspris X X X        

D Koppling 
leverans/plockning 

X          

E Koppling 
artikel/leverantör 

X X        X 

F Koppling artikel/program X X        X 

G Koppling 
artikel/handläggare 

X X        X 

H Uttag  X         

I Försvunna artiklar   X        

J Ankomsttidpunkt    X  X     

K Tillgängligt för 
ankomstkontroll 

   X       

L Tillgängligt för inleverans    X       

M Tillgängligt i varulager    X       

N Anmärkning    X   X X   

O Planerad ansvarstidpunkt     X   X   

P Verklig ansvarstidpunkt     X   X   

Q Koppling 
leverans/leverantör 

    X X X X   

R Koppling 
leverans/program 

    X  X X   

S Koppling 
leverans/handläggare 

    X  X X   
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Indata Förenklat indatanamn V
ar

ul
ag

er
 

O
m

sä
ttn

in
gs

ha
st

ig
he

t i
 V

L 

S
vi

nn
 i 

va
ru

la
ge

r 

T
ot

al
 in

te
rn

 le
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 i 

M
F

 

Le
ve
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ns
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n 

T
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K
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et
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Le
ve

ra
ns

kv
al

ite
t 

S
er

vi
ce

gr
ad

 

T
äc

kt
id

 i 
va

ru
la

ge
r 

T Utskeppningstidpunkt      X     

U Koppling 
leverans/transportör 

     X     

V Planerad transporttid      X     

W Efterfrågade 
materialrader 

        X  

X Uppfyllda materialrader         X  

Y Koppling 
materialrad/avdelning 

        X  

Z Koppling 
materialrad/leverantör 

        X  

Å Koppling 
materialrad/program 

        X  

Ä Koppling 
materialrad/handläggare 

        X  

Ö Framtida behov          X 

 

6.5 Utredning – nödvändig indata 
Nedan visas svaren på de uppgifter som tagits fram för att visa vilken data från ERP som 

ska användas som indata. Detta inkluderar skärmdumpar som visar om informationen finns 

i ERP och var den kan hittas. Bilderna är delvis redigerade så att all information inte är 

synlig för att undvika att för Saab känslig information sprids. Om inte den information som 

efterfrågas finns tillgänglig i ERP beskrivs hur de aktuella nyckeltalen istället ska beräknas 

och vilken information som då bör användas. 
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6.5.1 Indata A: DOL-artiklar 

Uppgift: Bestämma och visa hur samtliga artiklar som finns i lager och som 
avdelning DOL Logistik ansvarar för kan tas fram 
De artiklar som inkluderas i beräkningarna av nyckeltalen är de som avdelningen DOL 

Logistik ansvara för och som ger upphov till kapitalbindning för avdelningen. Denna 

uppgift delas upp i två delar, där först alla lagerartiklar som tillhör affärsenheten D, Saab 

Aerostructures, hittas och där sedan de artiklar som DOL Logistik ansvarar för bestäms. 

Del 1 – lagerartiklar som D ansvarar för 
I formuläret Översikt – Artiklar i lager listas samtliga artiklar i samtliga lager (se figur 6.1). En 

sortering/filtrering bör därför göras så att endast de artiklarna som tillhör Ort D inkluderas 

i beräkningarna, det vill säga de som tillhör affärsenheten D, Saab Aerostructures. Varje 

enskilt artikelnummer kan förekomma på flera rader om artikeln finns i olika lager, varför 

detta bör tas hänsyn till.  

 

Figur 6.1: Översikt – Artiklar i lager – affärsenhet 

Del 2 – lagerartiklar som DOL Logistik ansvarar för 
Eftersom de artiklar som finns i lager och som tillhör affärsenheten D, Saab 

Aerostructures, inte endast är artiklar som köps in från leverantörer, utan också artiklar 

som tillverkats internt, måste även en filtrering med avseende på detta göras. Information 

om detta visas i formuläret Lagerartikel (se figur 6.2). Det är endast de artiklar av artikeltyp 

Inköpsartikel, Inköpt råmtrl och Förbrukningsmaterial som köps in från externa leverantörer och 

som därmed avdelning DOL Logistik ansvarar för, varför endast artiklar av dessa typer ska 

inkluderas i beräkningarna av de aktuella nyckeltalen. 
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Figur 6.2: Lagerartikel – generellt – artikeltyp 

6.5.2 Indata B: Lagernivå 

Uppgift: Bestämma och visa hur lagernivån per (historisk) dag kan tas fram 
för respektive artikel  
Idag finns det redan i ERP ett sätt att ta fram medellagervärden för olika perioder 

(månader), men det sättet anser vi inte vara ett tillräckligt representativt värde för att 

användas vid beräkning av värdet på varulagret. Det sättet beräknar nämligen endast 

medellagervärdet utgående ifrån det utgående värdet i varje period, vilket innebär att endast 

lagervärdet under en enda dag under varje period tas hänsyn till i beräkningen. Vid ett 

exempel som vi studerade varierade lagernivån, och också lagervärdet, ungefär enligt 

figur 6.3 och där kan enkelt ses att medellagernivån för de två perioderna blir mycket 

missvisande om endast de utgående värdena används vid beräkningarna. 

 

Figur 6.3: Medellagernivå enligt ERP:s sätt att räkna 

Vi anser därför att medellagernivån, och därmed medellagervärdet, bör beräknas med hjälp 

av mätpunkter på dagsbasis, det vill säga att en lagernivå bestäms för varje dag under 

månaden. I figur 6.4 visas en potentiell lagersaldoutveckling under en månad och därefter 

Tid 

Medel för period 1 och period 2 
enligt ERP:s sätt att räkna 

Lagernivå 

Period 1 Period 2 

1 

2 

1 Utgående lagernivå period 1 

Utgående lagernivå period 2 2 
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följer en beskrivning av hur medellagernivån för denna månad bör beräknas för att ge ett så 

rättvisande värde som möjligt. 

 

Figur 6.4: Medellagernivå enligt vårt sätt att räkna 

Medellagernivån i figur 6.4 bör beräknas på följande vis:  

nivåMedellager
11712

31117812 =
++

⋅+⋅+⋅
 [6]  

För att bestämma vad lagernivån har varit per dag bör lagertransaktionerna som registrerats 

i ERP studeras. Hur dessa ser ut för respektive artikel kan ses i formuläret Fråga – 

Saldoutveckling för lagerartikel (se figur 6.5). Med hjälp av den information som ges där kan de 

historiska lagernivåerna för respektive dag bestämmas, och därmed också medellagernivån, 

enligt vad som har diskuterats tidigare.  

v.45 

 
10 

 
5 

Lagernivå 

v.46 v.47 v.48 

12 dagar 7 dagar 11 dagar 
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Figur 6.5: Fråga – Saldoutveckling för lagerartikel 

6.5.3 Indata C: Inköpspris 

Uppgift: Bestämma och visa hur inköpspriset kan tas fram för respektive 
artikel 
Enligt vad som tidigare diskuterats bör inköpspriset, och därmed lagervärdet, tas fram för 

varje enskild enhet av respektive artikel eftersom olika enheter av samma artikel kan ha 

köpts in för olika priser och bör således binda olika mycket kapital. Därför borde de 

påverka nyckeltalen Varulager, Omsättningshastighet i varulager och Svinn i varulager olika 

mycket. 

I ERP är det fältet lagervärde, som finns i formuläret Lagerartikel (se figur 6.6), som anger en 

artikels värde i lager. Detta värde beräknas utifrån vilken lagervärderingsmetod och 

kostnadsnivå som används (se figur 6.7) och idag används lagervärderingsmetoden 

Standardpris och kostnadsnivån Kostnad per artikel för samtliga artiklar på Saab. Detta betyder 

att lagervärdet inte beräknas med varje enskild enhets inköpspris, utan istället sätts en 

standardpris som anses representera de olika enheternas respektive inköpspris på ett bra 

sätt. När standardpriset, och därmed lagervärdet, uppdateras skrivs det aktuella lagersaldot 

upp eller ner till det nya lagervärdet. Sådana uppdateringar kan till exempel hänföras till 

valutakursförändringar.  

Det är alltså det som i ERP anges som lagervärde som kommer att användas vid beräkning 

av nyckeltalen, istället för inköpspris för varje enskild enhet av respektive artikel som 
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diskuterades tidigare. Detta eftersom det inte är lämpligt att definiera artiklarnas 

lagervärden på något annat sätt än det som anges i ERP i och med att det då kan uppstå 

situationer där lagervärden som har definierats och beräknats på olika sätt jämförs med 

varandra.  

 

Figur 6.6: Lagerartikel – kostnader 

 

Figur 6.7: Lagerartikel – inventering och styrning 

6.5.4 Indata D: Koppling leverans/plockning 

Uppgift: Bestämma och visa hur man ser vilka inköp/leveranser de enheter 
som plockas ur lager har sitt ursprung ifrån. 
Det finns inga möjligheter att för alla enheter som plockas ur varulagret se från vilka inköp 

eller leveranser de härstammar. Det går dock för vissa som använder partinummer, men 

eftersom möjligheten inte finns för alla plockningar finns det ingen mening att ta fram 

detta för vissa enheter. Dessutom har denna indata inte någon betydelse eftersom det 
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tidigare har framkommit att det inköpspris som ska användas för att beräkna lagervärdet är 

detsamma för alla enheter av respektive artikel. 

6.5.5 Indata E: Koppling artikel/leverantör 

Uppgift: Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas till en 
leverantör 
För att kunna bryta ner varulagervärdet, omsättningshastigheten i varulager eller täcktiden i 

varulager för en enskild leverantör behövs en koppling mellan artikel och leverantör. 

Denna koppling ses i formuläret Inköpsartikel (se figur 6.8) som visar vilken leverantör 

respektive artikel har. Varje artikelnummer kan dock ha flera leverantörer, varför detta bör 

tas hänsyn till i beräkningarna. I figuren visas också vilka dessa är och vilken av 

leverantörerna som är huvudleverantör, det vill säga vilken leverantör som i huvudsakligen 

står för leveranserna. 

 

Figur 6.8: Inköpsartikel 

Det aktuella lagersaldot för artiklarna måste alltså delas upp så att det framgår hur stor del 

av lagret som har kommit från respektive leverantör för att kapitalbindningen för dessa 

leverantörer ska bli rättvisande. Hur stor del av lagersaldot som har kommit från respektive 

leverantör ses i formuläret Översikt – Artiklar i lager (se figur 6.9), där respektive 

artikelnummer är uppdelat på flera rader beroende på hur många leverantörer det har 

levererats ifrån. Om inget leverantörsnummer är angivet anses artiklarna ha kommit från 

den leverantör som står som huvudleverantör. Detta är något som man bör vara medveten 

om vid studerande av nyckeltalen. 
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Figur 6.9: Översikt – Artiklar i lager – leverantörer 

För att beräkna varulagervärdet för en enskild leverantör summeras således 

kapitalbindningen för de artiklar som den leverantören levererar. På samma sätt görs också 

de aggregeringar som utgör grunden för nyckeltalen Omsättningshastighet i varulager och 

Täcktid i varulager. 

6.5.6 Indata F: Koppling artikel/program 

Uppgift: Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas till ett 
program 
För att kunna bryta ner varulagervärdet, omsättningshastigheten i varulagret eller täcktiden 

i varulagret för de artiklar som tillhör ett enskilt program behövs en koppling mellan artikel 

och program. Denna koppling visas i formuläret Lagerartikel (se figur 6.10).  

 

Figur 6.10: Lagerartikel – generellt 
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Ett problem som finns är att samtliga artiklar inte sorteras in under rätt program eftersom 

artiklar som används till flera program står uppsatta i ERP att endast tillhöra ett av dessa 

program, vilket vanligtvis är det program som artikeln först användes till. För att öka 

medvetenheten kring detta problem bör kapitalbindningen och täcktiden för respektive 

program åskådliggöras i två delar; en för single use-artiklar och en för multi use-artiklar (se figur 

6.11).  

 

Figur 6.11: Single use- och multi use-artiklar 

Att sortera in respektive artikel som single use-artikel eller multi use-artikel är möjligt i och 

med att det i ERP finns information om vilket program ett visst lageruttag har gjorts till. 

Detta är något som Saab redan tidigare har haft behov av och därför skapat en 

snabbutskrift i ERP. Snabbutskrift: 219 – Artiklar som ingår i mer än 1 produktfamilj kan därför 

med fördel användas för att undersöka vilka artiklar som är single use respektive multi use 

inom ett speciellt program (se figur 6.12). Denna snabbutskrift visar artikelnummer och den 

produktfamilj (program) som artikeln står uppsatt för i ERP, tillsammans med vilka övriga 

produktfamiljer artikeln ingår i. För de artikelnummer som ingår i flera program finns flera 

rader uppsatta som också visar vilka den ingår i. Det är dessa som är multi use-artiklar. 

Single use-artiklar har således endast en rad i snabbutskriften.  

 

Figur 6.12: Snabbutskrift: 219 – Artiklar som ingår i mer än 1 produktfamilj 

Det är därför endast kapitalbindningen för de artiklar som sorterats in som single use-

artiklar som med säkerhet kan hänföras till det program artikeln är uppsatt för i ERP.  

 Varulager för program A  Single use Multi  
use = + 
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De artiklar som har tagits ut till fler än ett program, och som därmed sorterats in som 

multi use-artiklar, hänförs trots detta till det program de står uppsatta för i ERP, eftersom 

ett antagande kan göras att dessa artiklar främst används till detta program. I och med att 

detta inte kan fastställas bör detta värde granskas kritiskt vid studerandet av nyckeltalet. 

Anledningen till att ingen procentuell uppskattning görs av vilka program respektive artikel 

används till är att denna blir osäker eftersom det inte kan fastställas om uttag till andra 

program än till det så kallade huvudprogrammet är planerade eller oplanerade. Därför har 

vi, i samråd med Saab, valt att göra den ovan beskrivna uppdelningen.  

För att beräkna varulagervärdet för de artiklar som tillhör ett enskilt program summeras 

alltså kapitalbindningen för de single use-artiklar och multi use-artiklar som kan hänföras 

till det aktuella programmet (enligt figur 6.11).  

6.5.7 Indata G: Koppling artikel/handläggare 

Uppgift: Bestämma och visa hur respektive artikel kan kopplas till en 
leverantörsutvecklare/handläggare/planerare 
Kopplingen mellan artikel och leverantörsutvecklare/handläggare/planerare fås också den 

fram ur formuläret Lagerartikel (se figur 6.10 i kapitel 6.5.6 Indata F: Koppling artikel/program), 

vilket då möjliggör att varulagervärdet, omsättningshastigheten i varulagret och täcktiden i 

varulagret kan beräknas för de artiklar som tillhör en enskild 

leverantörsutvecklare/handläggare/planerare. 

6.5.8 Indata H: Uttag 

Uppgift: Bestämma och visa hur (historiska) uttag ur varulagret kan tas fram 
för respektive artikel 
Ett problemområde vid mätning av omsättningshastigheten i varulager är tidsomfånget, det 

vill säga på hur lång tid tillbaka efterfrågan ska beräknas, vilket ansågs skulle vara en månad. 

Detta blir framförallt ett problem på grund av att det för vissa artiklar på Saab plockas ut 

en större kvantitet som sedan lagras i ställage i produktionen. Efterfrågan måste dock 

beräknas utifrån det som tas ut ur varulagret eftersom det är det som registreras i ERP och 

inte den verkliga åtgången som egentligen skulle vara det mest korrekta med tanke på att 

det fortfarande lagras i ställage. Problemet som uppstår är att om ett för litet tidsomfång 

används för beräkningarna finns en risk att efterfrågan för en period blir ickerepresentativ, 

vilket visas i exemplet i figur 6.13. Där kan ses hur lagernivån i varulagret sjunker i 

omgångar då uttag görs medan användningen av artiklarna är helt jämn över tiden i 

ställagen. Det innebär att efterfrågan i det inritade tidsomfånget är noll räknat på varulagret 

medan det faktiskt fanns en jämn verklig användning. Samma problem uppkommer 

naturligtvis på samma sätt om tidsomfånget lyckas fånga in ett stort uttag från varulagret. 

För att så gott det går undvika problemet väljer vi att vidga tidsomfånget så att efterfrågan 
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alltid beräknas baserat på uttagen för ett helt år tillbaka (se figur 6.14) oavsett om man vill 

veta omsättningshastigheten för en månad eller ett helt år.  

 

Figur 6.13: Tidsomfångsproblematik gällande omsättningshastighet i varulager 

 

Figur 6.14: Tidsomfång för mätvärden 

I och med att Omsättningshastighet i varulager främst ska användas för uppföljning och 

utvärdering är det också av mindre betydelse att visa trender på kort sikt, till exempel 

genom beräkning av efterfrågan på månad, och därför är det acceptabelt att basera 

efterfrågan på uttagen för ett helt år tillbaka.  

Idag finns redan en funktion i ERP som beräknar en lageromsättningshastighet utifrån hur 

mycket som har plockats ut ur lager samt medellagervärdet för en vald period (se figur 6.15). 

Det medellagervärde som ERP använder är dock, som tidigare har nämnts, en mycket 

förenklad bild av verkligheten och tar endast hänsyn till utgående värden i varje ERP-

period, som är lika med en månad. Detta medför att det inte är ett tillräckligt representativt 

värde att använda enligt det resonemang som finns för Indata B: Lagernivå, vilket 

illustrerades i figur 6.3. Den omsättningshastighet som tas fram i formuläret Fråga – 

Lageromsättningshastighet (se figur 6.15) beräknar omsättningshastigheten som kvoten mellan 

uttaget värde från varulager och deras medellagervärde under den studerade tidsperioden. 

Det innebär att omsättningshastigheten får olika enhet beroende på hur lång tidsperiod 

Tid 

Tidpunkt vid mätning 

Föregående 12 månader 

Uttag och 
medellagervärde 

 
 Produktion 

Lagernivå Lagernivå 

Tid Tid 

Uttag ur varulager Användning 

Buffert i ställage 

Tidsomfång Tidsomfång 
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som studeras. I figur 6.15 används exempelvis de fyra första månadernas transaktioner 

under 2007, vilket innebär att enheten blir antal gånger per fyra månader. Skulle istället ett 

helt år användas som tidsperiod blir enheten istället antal gånger som lagret omsatts under 

ett år.  

 

Figur 6.15: Fråga – Lageromsättningshastighet 

För att ta fram historiska uttag ur varulagret för respektive artikel är dock det som ligger 

bakom fältet Uttaget värde för den aktuella perioden, som enligt vad som diskuterades 

tidigare är ett helt år tillbaka i tiden, lämpligt att använda. Det baseras på uttag i form av 

Tillverkningsorder, Materialanmodan och Kundorder (se figur 6.16 och figur 6.17). 

Inventeringstransaktioner som innebär att lagernivåerna minskar tas dock inte med, vilket 

är lämpligt eftersom dessa uttag inte beror av efterfrågan. 

 

Figur 6.16: Fråga – Saldoutveckling för lagerartikel 
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Anledningen till att också figur 6.17 visas är att den möjliggör en kontroll av den beräkning 

av uttaget värde som ERP gör i formuläret Fråga – Lageromsättningshastighet i figur 6.15. I 

figur 6.16 finns lagersaldo efter varje transaktion med för att man tillsammans med Kostnad 

från figur 6.17, vilket är lika med lagervärdet per enhet, ska kunna kontrollera 

medellagervärdet. För att studera uttagen behövs endast figur 6.17.  

 

Figur 6.17: Översikt – Lagertransaktionshistorik 

Här presenteras ett beräkningsexempel utifrån figur 6.15, figur 6.16 och figur 6.17 som visar 

hur ERP beräknar omsättningshastigheten i formuläret Fråga – Lageromsättningshastighet. 

Uttaget värde utgår från de två uttag om 50 enheter som gjordes under perioden och 

lagervärdet 200,19 kr per enhet. ERP:s medellagervärde beräknas som lagervärdet 200,19 kr 

per enhet och de fyra periodernas utgående lagersaldon, det vill säga 171, 171, 171 

respektive 121 enheter.  

kr 2001919,2005019,200502007apr -janför  rdeUttaget vä =⋅+⋅=  [7] 

( )
kr 115,31730

4

12117117117119,200
värdemedellager s:ERP =+++⋅=  [8] 

månader fyra pågånger  0,63
115,31730

20019
shastighetomsättning s:ERP ==  [9] 

Avslutningsvis kan sägas att vi anser att historiska uttag ur varulagret ska beräknas på det 

sätt som det redan idag beräknas i formuläret Fråga – Lageromsättningshastighet (se figur 6.15).  
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6.5.9 Indata I: Försvunna artiklar 

Uppgift: Bestämma och visa hur antal försvunna artiklar från varulagret 
under en viss tidsperiod kan tas fram för respektive artikel 
För att kunna ta fram antalet artiklar som försvinner från varulager är den möjlighet som 

finns att titta på hur inventeringar har gjorts under den aktuella tidsperioden. Detta kan 

göras genom att studera formuläret Översikt – Lagertransaktionshistorik för en viss artikel, 

vilket kan ses i figur 6.18.  

 

Figur 6.18: Översikt – Lagertransaktionshistorik – inventeringar 

I formuläret kan datum och kvantiteter ses för ned- och uppinventeringar (COUNT-OUT 

och COUNT-IN i fältet Transaktionsbeskrivning). Det innebär att den kvantitet som kan 

anses ha försvunnit under en tidsperiod är differensen mellan artikelns ned- och 

uppinventeringar. Anledningen till att inte endast nedinventeringar räknas utan istället 

differensen är att inventeringstransaktioner på Saab också används vid byte av lagerplatser. 

Exempel på detta kan ses ovan i figuren, där en upp- och nedinventering på samma 

kvantitet (4) har gjorts samma sekund (2007-06-14 16:12:54), men för olika lagerplatser. 

6.5.10 Indata J: Ankomsttidpunkt 

Uppgift: Bestämma och visa hur tidpunkten då gods ankommit till Saab kan 
tas fram för respektive leverans 
För att ta fram ankomsttidpunkten för respektive leverans bör det först definieras vad som 

menas med en leverans i ERP. En leverans, orderrad, i ERP är ett ordernummer 

tillsammans med rad- och delleveransnummer. Det är alltså det som är utgångspunkten i 

framtagandet av övrig data. 

Ankomsttidpunkten för en leverans tas fram genom att för en orderrad studera fältet 

Ankomstdatum i formuläret Inleverans inköpsorder (se figur 6.19). Det ska dock tilläggas att detta 

är tidpunkten då ankomstrapportering har skett och därmed inte är den verkliga 
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ankomsttidpunkten. En tid åtgår mellan att godset mottages på Saab och att det 

ankomstrapporteras, vilket beskrevs i kapitel 5.4.5 Transporter, hantering och tider. 

 

Figur 6.19: Inleverans inköpsorder – ankomstdatum 

Ett sätt att undvika problemet med att exempelvis leverantörer bedöms efter tidpunkten då 

ankomstrapportering sker istället för verklig ankomsttidpunkt är att de som arbetar i 

ankomsten manuellt ändrar ankomsttidpunkten till den verkliga genom att ändra datumet 

vid ankomstrapporteringen i ERP. Detta kan göras i formuläret Inleverera order, vilket kan 

ses i figur 6.20. Ändringen är möjlig att göra eftersom verkligt ankomstdatum skrivs på 

packlista vid mottagning av gods. 
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Figur 6.20: Inleverera order 

6.5.11 Indata K: Tillgängligt för ankomstkontroll 

Uppgift: Bestämma och visa hur tidpunkten då gods finns tillgängligt för 
ankomstkontroll kan tas fram för respektive leverans 
Tidpunkten då en leverans finns tillgänglig för ankomstkontroll finns inte att ta fram direkt 

ur ERP utan den tid som närmast motsvarar denna är tidpunkten då ankomstkontrollen 

startar. Denna kan tas fram genom att studera formuläret Inleverans inköpsorder (se figur 6.21). 

Under fliken Control Plan finns leveransens Inköpsorderanalys. För den aktuella leveransen kan 

i formuläret två olika tider skådas. Tid skapad är tidpunkten då analysen har skapats, vilket 

innebär tidpunkten då ankomstkontrollen har startats. Bekräftad (tidpunkt) är sedan 

tidpunkten då leveransen har kontrollerats och godkänts och därmed är redo att levereras 

in i lager. Det är därför Tid skapad som ska användas.  
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Figur 6.21: Inleverans inköpsorder – bekräftad tidpunkt 

6.5.12 Indata L: Tillgängligt för inleverans 

Bestämma och visa hur tidpunkten då gods är tillgängligt för inleverans i 
varulager kan tas fram för respektive leverans. 
Tidpunkten då en leverans finns tillgänglig för inleverans i varulager motsvaras i ERP bäst 

av tidpunkten då ankomstkontrollen är färdig. Denna kan tas fram genom att studera 

formuläret Inleverans inköpsorder (se figur 6.21 i kapitel 6.5.11 Indata K: Tillgängligt för 

ankomstkontroll). Under fliken Control Plan finns leveransens Inköpsorderanalys. För den 

aktuella leveransen är Bekräftad (tidpunkt) tidpunkten då leveransen har kontrollerats och 

godkänts och därmed är redo att levereras in i lager.  

6.5.13 Indata M: Tillgängligt i varulager 

Bestämma och visa hur tidpunkten då gods finns tillgängligt i varulager kan 
tas fram för respektive leverans. 
Tidpunkten då en leverans finns tillgängligt i varulager finns inte direkt att få ut ur ERP 

utan motsvaras även den, precis som tidpunkten då leveransen finns tillgänglig för 

inleverans i varulager, av tidpunkten då kontrollen är avslutad. Studera därför kapitel 6.5.12 

Indata L: Tillgängligt för inleverans. 
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6.5.14 Indata N: Anmärkning 

Uppgift: Bestämma och visa hur information om (historisk) anmärkning i 
ankomstkontrollen kan tas fram för respektive leverans 
Historiska anmärkningar registreras med så kallat avbrott och kan tas fram ur formuläret 

Inleverans inköpsorder (se figur 6.22). Om det i fliken Generellt står ett datum i fältet Avbrott har 

leveransen inte gått igenom kontrollen utan problem. Det gör att dessa ska räknas bort då 

nyckeltalen tas fram för artiklar utan fel. 

 

Figur 6.22: Inleverans inköpsorder – avbrott 

6.5.15 Indata O: Planerad ansvarstidpunkt 

Uppgift: Bestämma och visa hur planerad ansvarstidpunkt kan tas fram för 
respektive leverans 
Den planerade ansvarstidpunkten kan tas fram för varje leverans genom att studera 

formuläret Inköpsorder under fliken Orderrader, vilket kan ses i figur 6.23. Där kan fyra olika 

tidpunkter skådas för varje orderrad. För det första är det Planerat inleveransdatum, som är det 

datum då enheterna ska finnas inlagrat i varulager. Därefter kommer Planerat leveransdatum, 

som är det datum som ERP räknar fram att det kommer att krävas att enheterna levereras 

till Saabs ansvar för att de ska kunna vara inlevererade i varulager i tid, vilket baseras på de 

avtal eller eventuella offerter som redan finns.  



Kapitel 6 – Definiering av nyckeltal i affärssystemet ERP 
 
 
 

 
 

151 

Önskat leveransdatum, som utgår från planerat leveransdatum, är sedan det datum som 

skickas till leverantörerna vid orderläggningen. Det är alltså det datum som leverantörerna 

förväntas kunna leverera. Accepterar inte leverantören detta datum som leveransdatum, det 

vill säga bekräftar detta datum i orderbekräftelsen, skiljer sig då detta från det sista datumet, 

Lovat leveransdatum. Detta är det datum som leverantören lovar att den kan leverera till Saabs 

ansvar.  

 

Figur 6.23: Inköpsorder – önskat datum 

Den data som ska användas som planerad ansvarstidpunkt är den som återfinns i 

kolumnen Önskat leveransdatum. Anledningen till att detta datum är mest lämpligt att 

använda, istället för Lovat leveransdatum, är att det lovade leveransdatumet kan ändras flera 

gånger om en order senare bekräftas med differenser, det vill säga om förseningar meddelas 

senare än vid orderbekräftelsen. Skulle detta lovade datum, som kan ha justerats flera 

gånger på grund av förseningar, jämföras med den verkliga ansvarstidpunkten fås ett 

missvisande resultat på leveransprecisionen, eftersom uppkomna förseningar då inte ger 

utslag på nyckeltalet.  

Något som blir mycket viktigt att tänka på i och med att Önskat leveransdatum används som 

planerad ansvarstidpunkt är att de uppgifter som finns angående ledtider från avtal och 

offerter är aktuella och uppdaterade i ERP. Detta för att undvika att ställa felaktiga krav på 

leverantörerna, till exempel att de ska kunna leverera snabbare än vad som avtalats. 
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6.5.16 Indata P: Verklig ansvarstidpunkt 

Uppgift: Bestämma och visa hur verklig ansvarstidpunkt kan tas fram för 
respektive leverans 
Verklig ansvarstidpunkt kan inte exakt tas fram från ERP utan det som registreras är endast 

tidpunkten då ankomstrapportering sker, vilket innebär att kapitel 6.5.10 Indata J: 

Ankomsttidpunkt bör studeras. Det innebär att det alltid blir när godset fysiskt är på Saab 

oavsett om det är DDU eller FCA. 

För att passa helt med de tidigare beskrivna definitionerna av nyckeltalen Leveransprecision 

och Leveranskvalitet hade vi hellre velat att den verkliga ansvarstidpunkten vid FCA mättes 

då godset görs tillgängligt för transportören, alltså hos leverantören, enligt vad som har 

diskuterats tidigare angående att en leverantör inte bör belastas av hur en transportör 

presterar.  

Ett alternativ hade kunnat vara att den planerade tidpunkten, precis som den verkliga, avsåg 

tidpunkten då godset anlänt till Saabs godsmottagning. Så är dock inte fallet, vilket gör att 

en ytterligare uppgift måste lösas. Om det är FCA bör ju transporttiden räknas bort från 

det faktiska ankomstdatumet eller läggas till på det planerade för att jämförelsen mellan 

planerad och verklig tidpunkt ska bli meningsfull. Det som vi ytterligare behöver lösa är 

därför: 

• Bestämma och visa hur den planerade transporttiden kan tas fram för 

respektive leverans. 

Den här uppgiften motsvarar Indata V: Planerad transporttid och därför hänvisar vi till 

kapitel 6.5.22 Indata V: Planerad transporttid. 

6.5.17 Indata Q: Koppling leverans/leverantör 

Uppgift: Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till en 
leverantör 
Varje inköpsorder är kopplad till en speciell leverantör, vilket exempelvis kan ses i figur 6.23 

(se kapitel 6.5.15 Indata O: Planerad ansvarstidpunkt). Det innebär också att varje leverans, 

orderrad, är kopplad till den leverantören som inköpsordern är kopplad till. 

Tidigare har också identifierats att behov finns att kunna aggregera nyckeltal på en 

leverantörs specifika anläggning, men det ställer inte till några speciella problem eftersom 

varje anläggning för sig har ett eget leverantörsnummer. Därför blir uppdelningar på olika 

leverantörer samma sak som uppdelning på en leverantörs respektive anläggningar.  
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6.5.18 Indata R: Koppling leverans/program 

Uppgift: Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till ett 
program 
Varje leverans, orderrad, kopplas inte ihop med ett visst program utan kopplingen finns på 

artikelnivå på samma sätt som visades tidigare. Det innebär att varje orderrad först måste 

kopplas till en viss artikel, vilket visades i figur 6.23 (se kapitel 6.5.15 Indata O: Planerad 

ansvarstidpunkt). Utifrån dessa artikelnummer kan sedan kopplingen göras via formuläret 

Lagerartikel, där Produktfamilj avser det aktuella programmet (se kapitel 6.5.6 Indata F: 

Koppling artikel/program). 

6.5.19 Indata S: Koppling leverans/handläggare 

Uppgift: Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till en 
leverantörsutvecklare/handläggare/planerare 
Varje inköpsorder har en specifik handläggare, vilket innebär att kopplingen kan göras 

mellan ordernummer och leverantörsutvecklare/handläggare/planerare (se figur 6.23 i 

kapitel 6.5.15 Indata O: Planerad ansvarstidpunkt). 

6.5.20 Indata T: Utskeppningstidpunkt 

Uppgift: Bestämma och visa hur utskeppningstidpunkten från leverantör kan 
tas fram för respektive leverans 
Inga data registreras i ERP för utskeppningstidpunkter från leverantörer, vilket innebär att 

Transporttidsprecision inte går att mäta i dagsläget. Det innebär också att verkliga 

ansvarstidpunkter vid FCA-transporter från leverantörer inte kan tas fram, vilket 

diskuterades i tidigare uppgifter. 

6.5.21 Indata U: Koppling leverans/transportör 

Uppgift: Bestämma och visa hur respektive leverans kan kopplas till en 
transportör 
Kopplingen mellan en leverans och vilken transportör som har använts finns inte i ERP. 

6.5.22 Indata V: Planerad transporttid 

Uppgift: Bestämma och visa hur den planerade transporttiden kan tas fram 
för respektive leverans 
På fliken Övriga orderinfo i formuläret Inköpsartikel, vilket kan ses i figur 6.24 kan ses vilken 

typ av transport (fältet Leveransvillkor) och vilket leveranssätt som planeras användas för 

ordern. Det är dock inte helt säkert att det i verkligheten sedan är just det leveranssättet 

som används, men det är den informationen som finns tillgänglig. 
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Figur 6.24: Inköpsorder – leveranssätt 

Som det är nu finns endast ett leveranssätt kopplat till varje leverantör, men ERP sätter inte 

några gränser för detta utan det kan i framtiden vara aktuellt, och i allra högsta grad också 

lämpligt, att ha flera olika leveranssätt för samma leverantör. Detta eftersom olika order i 

verkligheten skickas med olika typer av transporter. Den Leveransledtid som kan ses i 

figur 6.24 härstammar från det som kallas Leveransledtid och Intern transportledtid i formuläret 

Supply chain matris för leverantör, vilket kan skådas i figur 6.25. Där kan ses att det för den 

aktuella leverantören endast finns ett leveranssätt, det vill säga med bil. Transporttiden, det 

vill säga den planerade tiden från att gods ska lämnas till Saabs ansvar tills det ska finnas på 

Saab, är lika med den Interna transportledtiden från formuläret, det vill säga fem kalenderdagar 

i det här fallet. Det är här som fler leveranssätt skulle kunna läggas till och då bli möjliga att 

välja vid skapandet av en inköpsorder. Här bör noteras att Intern transportledtid planeras som 

noll dagar om det är en DDU-leverans, som leverantören därmed ansvarar för. 

Transporttiden kan också vara olika för affärsenheterna D, Saab Aerostructures, och T, 

Saab Aerosystems, vilket bör beaktas. 
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Figur 6.25: Supply chain matris för leverantör 

6.5.23 Indata W: Efterfrågade materialrader 

Bestämma och visa hur antal efterfrågade materialrader per dag kan tas fram 
för respektive artikel. 
Indata W: Efterfrågade materialrader, tillsammans med Indata X-Ä, är alla endast kopplade 

till nyckeltalet Servicegrad. Eftersom detta nyckeltal redan mäts idag finns den data som 

krävs för att ta fram alla dessa indata på samma ställe i ERP, vilket innebär att vi här 

presenterar hur alla dessa indata ska tas fram. Det gör att strukturen för indatan i denna 

beskrivning i viss mån skiljer sig från övrig indata och innebär också att fler uppgifter löses 

i detta stycke. 

För nyckeltalet Servicegrad finns en så kallad snabbutskrift preciserad i ERP. I formuläret 

Snabbutskrift: 158 – Servicegrad – Detaljer (se figur 6.26) kan användaren välja vilken ort 

(affärsenhet), produktfamilj (program), avdelning och planerare samt vilket tidsomfång som 

ska användas vid framtagandet av servicegraden. 
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Figur 6.26: Snabbutskrift: 158 – Servicegrad – Detaljer – Filter 

När detta är ifyllt presenteras informationen i en lista som kan ses i figur 6.27, vilken visar 

vilka dagar det fanns behov av respektive artikel. Information finns där om antalet 

materialrader och hur många av dessa som blev uppfyllda under behovsdagen (Antal Rader 

Ok) eller genererade brist (Antal Rader Ej Ok). 

 

Figur 6.27: Snabbutskrift: 158 – Servicegrad – Detaljer – tabell 

I och med att det i Snabbutskrift: 158 – Servicegrad – Detaljer finns information om vilka 

artikelnummer som materialraderna avser kan kopplingar också göras till leverantörer på 

samma sätt som har beskrivits tidigare (se kapitel 6.5.5 Indata E: Koppling artikel/leverantör). 
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6.5.24 Indata X: Uppfyllda materialrader 

Bestämma och visa huruvida behovet av respektive materialrad har uppfyllts 
under behovsdagen. 
Se kapitel 6.5.23 Indata W: Efterfrågade materialrader. 

6.5.25 Indata Y: Koppling materialrad/avdelning 

Bestämma och visa hur respektive materialrad kan kopplas till efterfrågande 
avdelning.  
Se kapitel 6.5.23 Indata W: Efterfrågade materialrader. 

6.5.26 Indata Z: Koppling materialrad/ leverantör 

Bestämma och visa hur respektive materialrad kan kopplas till en leverantör. 
Se kapitel 6.5.23 Indata W: Efterfrågade materialrader. 

6.5.27 Indata Å: Koppling materialrad/program 

Bestämma och visa hur respektive materialrad kan kopplas till ett program. 
Se kapitel 6.5.23 Indata W: Efterfrågade materialrader. 

6.5.28 Indata Ä: Koppling materialrad/handläggare 

Bestämma och visa hur respektive materialrad kan kopplas till en 
leverantörsutvecklare/handläggare/planerare. 
Se kapitel 6.5.23 Indata W: Efterfrågade materialrader. 

6.5.29 Indata Ö: Framtida behov 

Uppgift: Bestämma och visa hur framtida behov/efterfrågan kan tas fram för 
respektive artikel. 
Eftersom framtida behov ska användas för att beräkna dagsefterfrågan utreds därför här 

hur denna information tas fram för respektive artikel. 

I ERP finns framtida uttag, det vill säga behov från produktionen, planerade med en 

tidshorisont på ungefär ett år framåt i tiden. Detta kan ses i figur 6.28 som visar formuläret 

Fråga – Planeringsbild för lagerartikel, där information om behovsdatum och behovskvantitet 

kan erhållas. 
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Figur 6.28: Fråga – Planeringsbild för lagerartikel 

För att beräkna dagsefterfrågan för respektive artikel summeras inledningsvis alla behov 

fram till tre månader efter beräkningsdatumet och sedan divideras denna summa med 

summan av de tre månadernas dagar. Då erhålls artikelns dagsefterfrågan.  

I formuläret Fråga – Planeringsbild för lagerartikel kan även äldre behov finnas, det vill säga 

behov som av någon anledning inte blivit uppfyllda. Vi har, tillsammans med Saab, gjort ett 

val angående detta och beslutat att sådana behov ska inkluderas i beräkningen av 

dagsefterfrågan. Anledningen till detta är att om sådana behov existerar strävar alltid 

produktionsenheterna efter att komma i fas med planeringen, vilket då resulterar i en högre 

produktionstakt som då påverkar täcktidens längd. 

6.6 Nyckeltal definierade i ERP 
Här kopplas den indata från ERP som behövs ihop med nyckeltalen. Det innebär att en 

figur liknande figur 6.29 kommer att visas för respektive nyckeltal där också hänvisningar 

finns till de kapitel i rapporten som visar var data ska hämtas ur ERP. Om den indata som 

behövs inte kan fås fram ur den data som finns i ERP kan det vara aktuellt att ändra 

definitionerna av nyckeltalen.  I figur 6.29 visas exempel på hur det ser ut då indata inte 

kunde fås fram på ett tillfredsställande sätt. Indata 2 i exemplet kunde inte tas fram exakt 

utan krävde istället att Indata 2B togs fram. Det markerar vi genom att också dra en pil från 

Indata 2 till Indata 2B. Det här innebär också att dessa figurer för de kommande 

nyckeltalen kan komma att innehålla mer indata än den som presenterades i kapitel 6.4 
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Nödvändig indata. Det kan också vara som i fallet med Indata 4, som efter modifieringar av 

nyckeltalet inte längre behövdes. Det kan exempelvis bero på att den önskade indatan inte 

fanns i ERP och således fick annan data användas istället.  

 

Figur 6.29: Exempel på redovisning av nyckeltal och dess indata 

För varje nyckeltal sammanfattas möjligheten att mäta nyckeltalet enligt den önskade 

definitionen, samtidigt som problemområden och annan nödvändig information kring 

nyckeltalet tas upp. Det redogörs också för vad användaren av nyckeltalet bör ha i åtanke 

vid studerande av nyckeltalet. För varje nyckeltal presenteras en inforuta som är tänkt att 

visas i samband med visning av nyckeltalet. Inforutorna talar om för användaren vad 

nyckeltalet mäter, vad denne ska tänka på vid användning av nyckeltalet och vilka andra 

nyckeltal som nyckeltalet bör relateras till. 

6.6.1 Varulager 
Den indata som ska användas för att beräkna nyckeltalet Varulager presenteras i figur 6.30. 

Figur 6.30: Varulager och dess indata 

Med hjälp av den information som har identifierats som tillgänglig i ERP kan nyckeltalet 

Varulager beräknas så som vi tidigare har beskrivit (se tabell 6.1), med det undantaget att 

Indata C: Inköpspris 
 

Varulager 
Indata D: Koppling leverans/plockning 

 

Indata E: Koppling artikel/leverantör 
 

Indata F: Koppling artikel/program 
 

Indata B: Lagernivå 
 

Indata A: DOL-artiklar 
 

Indata G: Koppling artikel/handläggare 
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Kapitel 6.5.7 

Kapitel 6.5.1 

Kapitel 6.5.2 

Kapitel 6.5.3 

Kapitel 6.5.4 

Kapitel 6.5.5 

Indata 2 

Nyckeltal X 

Indata 3 

Indata 4 
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Indata 2B 

Kapitel 6.5.D 

Kapitel 6.5.C 
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artikelvärdet beräknas med hjälp av ett standardpris för respektive artikel istället för med 

varje enskild enhets inköpspris. Dessutom finns det för alla artiklar heller inte information 

om från vilka inköp/leveranser de enheter som plockats ur lager har sitt ursprung ifrån, 

vilket också bidrar till att artikelvärdet inte kan beräknas med varje enskild enhets 

inköpspris. 

I och med att nödvändig information finns i ERP kan nedbrytningar göras utifrån den 

totala kapitalbindningen för samtliga lagerartiklar som tillhör affärsenheten D, Saab 

Aerostructures, till att visa kapitalbindning för artiklar som tillhör respektive planerare, 

leverantör och program, vilket också var önskvärt. När det gäller program ska det i 

presentationen urskiljas hur stor del av programmets varulager som består av single use- 

respektive multi use-artiklar. 

Den data som finns tillgänglig i ERP möjliggör också att nyckeltalet kan presenteras som 

ett medelvärde per månad samtidigt som även ett just-nu-värde presenteras. En trend kan 

därmed visas, enligt vad som tidigare diskuterades, där värdet för varje enskild månad tolv 

månader tillbaka presenteras. 

I inforuta 6.1 presenteras den information som bör presenteras i samband med nyckeltalet. 

Inforuta 6.1: Varulager 

 

Varulager  
Mäter: Hur mycket kapital som binds i varulager. 

Tänk på: Relatera till Omsättningshastighet i varulager. 
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6.6.2 Omsättningshastighet i varulager 
Den indata som ska användas för att beräkna nyckeltalet Omsättningshastighet i varulager 

presenteras i figur 6.31. 

Figur 6.31: Omsättningshastighet i varulager och dess indata 

Nyckeltalet Omsättningshastighet i varulager kan med hjälp av den informations som har 

identifierats som tillgänglig i ERP och beräknas ungefär som det har beskrivits tidigare (se 

kapitel 5.6.2 Omsättningshastighet i varulager). Undantaget är dock att medellagervärdet och 

efterfrågan beräknas utifrån värden för ett helt år tillbaka i tiden, istället för att baseras på 

den senaste månadens värden.  

Vad gäller nedbrytningar utifrån den totala omsättningshastigheten för samtliga artiklar kan 

sådana göras för att visa omsättningshastigheten för artiklar som tillhör respektive 

planerare, leverantör och program. Dessa aggregerade beräkningar genomförs på det sätt 

som beskrivs i formel 2 i kapitel 5.6.2 Omsättningshastighet i varulager. 

I inforuta 6.2 presenteras den information som bör presenteras i samband med nyckeltalet. 

Inforuta 6.2: Omsättningshastighet i varulager 

 

Indata C: Inköpspris 
 

Omsättningshastighet i 
varulager Indata E: Koppling artikel/leverantör 

 

Indata F: Koppling artikel/program 
 

Indata G: Koppling artikel/handläggare 
 

Indata B: Lagernivå 
 

Indata A: DOL-artiklar 
 

Indata H: Uttag 

Kapitel 6.5.7 

Kapitel 6.5.8 

Kapitel 6.5.1 

Kapitel 6.5.2 

Kapitel 6.5.3 

Kapitel 6.5.5 

Kapitel 6.5.6 

Omsättningshastighet i varulager  
Mäter: Antal gånger per år kapitalet i varulagret har omsatts. 

Tänk på: Relatera till Varulager. 
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6.6.3 Svinn i varulager 
Den indata som ska användas för att beräkna nyckeltalet Svinn i varulager presenteras i 

figur 6.32. 

Figur 6.32: Svinn i varulager och dess indata 

Nyckeltalet Svinn i varulager kan inte beräknas helt enligt den önskade definitionen utan 

istället används inventeringsdifferensen istället för antalet försvunna artiklar.  

Beräkningen av nyckeltalet görs genom att för respektive artikel ta fram differensen mellan 

ned- och uppinventeringar inom tidsomfånget, som ska vara en månad. Denna differens 

ska multipliceras med artikelvärdet för att få försvunnet värde för respektive artikel. Dessa 

ska därefter summeras för de lagerartiklar som tillhör affärsenheten D, Saab 

Aerostructures, och sedan divideras med det totala medellagervärdet för dessa artiklar 

under den aktuella perioden. Hela beräkningsförfarandet kan ses i formel 10. 

( )
∑

∑ ⋅
=

värdeMedellager

deArtikelväritetringskvantUppinvente-itetringskvantNedinvente
 varulageriSvinn  [10] 

Något som den uppmärksamme läsaren troligen noterar är att nyckeltalet Svinn i varulager 

med den här definitionen kan anta negativa värden. Ett alternativ till att rakt av använda 

differensen mellan ned- och uppinventeringarna, som vi gjort ovan, är att endast inkludera 

differenserna om nedinventeringarna för en artikel är större än uppinventeringarna, men 

det skulle ge problem då lagerplatsändringar görs nära tidsgränserna. Därför ansågs det 

lämpligare att låta nyckeltalet fullt ut baseras på inventeringsdifferenser. 

I inforuta 6.3 presenteras den information som bör presenteras i samband med nyckeltalet. 

Inforuta 6.3: Svinn i varulager 

 

Indata C: Inköpspris 
 

Svinn i varulager 

Indata I: Försvunna artiklar 
 

Indata B: Lagernivå 
 

Indata A: DOL-artiklar 
 

Kapitel 6.5.1 

Kapitel 6.5.2 

Kapitel 6.5.3 

Kapitel 6.5.9 

Svinn i varulager  
Mäter: Andel av varulagrets värde som försvunnit. 

Tänk på: Antal försvunna artiklar är inventeringsdifferensen. 
Negativt värde innebär därmed att uppinventering är större än 
nedinventering. 
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6.6.4 Total intern ledtid i materialförsörjningen 
Den data som finns i ERP stödjer inte helt beräkningarna av nyckeltalet Total intern ledtid 

i materialförsörjningen och dess undernyckeltal utan definitionerna måste ändras.  

Till skillnad från de fyra önskade mättidpunkterna (nederdelen av figur 6.33) är det i ERP 

endast möjligt att ta fram de tre tidpunkterna som kan ses i överdelen av figur 6.33. Det 

innebär att definitionerna på nyckeltalen kommer att modifieras. 

 

Figur 6.33: Möjliga mättidpunkter i materialförsörjningen jämfört med önskade 

Eftersom det inte går att ta fram tidpunkten då godset anländer till Saab måste istället 

mätningarna utgå ifrån när ankomstrapporteringen görs, vilket kräver att undernyckeltalen 

blir förändrade. Intern ledtid i godsmottagning och ankomstrapportering kan inte tas fram 

utan byts ut mot nyckeltalet Intern ledtid för ankomstrapportering som är tiden från att 

ankomstrapportering sker tills godset börjar kontrolleras. 

Nyckeltalet Intern ledtid i ankomstkontroll ändrar definition till att mäta tiden från att 

godset börjar kontrolleras tills det är färdigkontrollerat och har tilldelats en lagerplats. Det 

innebär att tiden från att godset är tillgängligt för ankomstkontroll till att kontrollen startar, 

det vill säga väntetiden före ankomstkontrollen, inte inkluderas i Intern ledtid i 

ankomstkontroll. Den tiden kommer istället på Intern ledtid för ankomstrapportering, 

vilket innebär att undernyckeltalen inte blir rättvisande eftersom delar av den totala interna 

ledtiden hamnar på fel undernyckeltal. Exempelvis skulle Intern ledtid för ankomstkontroll 

i det här fallet endast mäta den faktiska hanteringstiden för varje leverans medan Intern 

ledtid för ankomstrapportering mäter både hantering och väntan för nästkommande 

aktivitet. Det vore fel att klandra personalen i ankomsten för en intern ledtid som mycket 

beror på hur snabbt de i ankomstkontrollen börjar kontrollera leveransen. I och med att 

godset tilldelas en lagerplats vid samma tidpunkt som det har kontrollerats färdigt finns det 

inga möjligheter att mäta den interna ledtiden för inleverans i varulager. 
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Detta gör att vi anser att undernyckeltalen inte är nödvändiga att mäta utan nyckeltalet 

Total intern ledtid i materialförsörjningen blir det enda nyckeltalet för att mäta interna 

ledtider i materialförsörjningen. Den totala interna ledtiden kommer därmed att mätas från 

att leveransen ankomstrapporteras till att leveransen har godkänts i kontrollen. 

Dessa ändringar gör att inte all indata som tagits fram krävs för att ta fram nyckeltalet Total 

intern ledtid i materialförsörjningen eftersom undernyckeltalen har strukits. För att ta fram 

nyckeltalet är det därför endast den indata som är gråmarkerad i figur 6.34 som behövs för 

beräkningarna. 

Figur 6.34: Total intern ledtid i materialförsörjningen och dess indata 

Nyckeltalet Total intern ledtid i materialförsörjningen kan inte mätas exakt enligt den 

önskade definitionen, utan små justeringar har fått göras. Undernyckeltalen har enligt 

tidigare resonemang tagits bort på grund av att de skulle ge orättvisande värden på grund 

av otillgänglig data. 

Nyckeltalet Total intern ledtid i materialförsörjningen kommer alltså att mätas som tiden 

från att leveransen ankomstrapporteras till att leveransen har godkänts i kontrollen. Det 

innebär att skillnaden mellan ankomsttidpunkten och färdigkontrolleringstidpunkten tas 

fram för varje leverans som färdigkontrollerats inom tidsomfånget, det vill säga en månad, 

och som inte har något datum i avbrottsfältet. Nyckeltalet beräknas sedan som medelvärdet 

av dessa tider. Dessutom visas också ett värde på samma sätt för alla artiklar, det vill säga 

även de som har haft kvalitetsproblem och genererat ett avbrott. 

I inforuta 6.4 presenteras den information som bör presenteras i samband med nyckeltalet. 

Indata K: Tillgängligt för ankomstkontroll 
 

Total intern ledtid i 
materialförsörjningen Indata L: Tillgängligt för inleverans 

 

Indata M: Tillgängligt i varulager 
 

Indata O: Planerad ansvarstidpunkt 
 

Indata J: Ankomsttidpunkt 
 

Indata A: DOL-artiklar 
 

Kapitel 6.5.14 

Kapitel 6.5.1 

Kapitel 6.5.10 

Kapitel 6.5.11 

Kapitel 6.5.12 

Kapitel 6.5.13 



Kapitel 6 – Definiering av nyckeltal i affärssystemet ERP 
 
 
 

 
 

165 

Inforuta 6.4: Total intern ledtid i materialförsörjningen 

 

6.6.5 Leveransprecision 
Det kan konstateras att nyckeltalen Leveransprecision och Leveransavvikelse inte kunde 

beräknas på de sätt som tidigare presenterades (se kapitel 5.7.1 Leveransprecision), med den 

anledningen att önskad data inte finns tillgänglig i ERP. Problem uppstår eftersom man 

måste jämföra tidpunkter som ligger på olika ställen i flödet eftersom dessa är de tidpunkter 

som registreras i ERP.  

Ett problem är att det finns en tidsskillnad mellan att gods mottages tills det faktiskt 

ankomstrapporteras, se Planerad ansvarstidpunkt (DDU) kontra Faktisk ankomsttidpunkt i 

figur 6.35. Det innebär att en leverans som egentligen anländer i tid till Saab kan räknas som 

sen om den inte ankomstrapporteras förrän några dagar senare. Som beskrevs i kapitel 5.4.5 

Transporter, hantering och tider har de i ankomsten som mål att sådant som anländer under en 

viss dag ska ankomstrapporteras senast den kommande dagen, vilket innebär att gods 

maximalt ligger i ankomsten i två dygn utan att det betraktas som för länge. 

 

Figur 6.35: Tidpunkter för mätning av leveransprecision 

En annan tidsskillnad som också den kan ses i figur 6.35 är den för FCA-transporter mellan 

Planerad ansvarstidpunkt (FCA) och Faktisk ankomsttidpunkt, det vill säga transporttiden och 

den tidigare diskuterade godsmottagningstiden. 

De här tidsskillnaderna gör det i praktiken omöjligt att mäta leveransprecision på ett bra 

sätt. Man kan fråga sig om det går att säga något om leverantörens prestation när 

Total intern ledtid  
Mäter: Genomsnittlig tid som en leverans tar från ankomst till 
inlagring. Nyckeltalet visas dels för leveranser utan 
kvalitetsproblem och dels för alla leveranser. 

Tänk på: Nyckeltalets första variant visar hur effektivt 
hanteringsarbetet är, medan den andra varianten har ett 
bredare perspektiv i och med att fler påverkande faktorer 
inkluderas, som t ex leverantörernas prestationer. 
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information endast finns om när något borde ha skickats från leverantören och om 

tidpunkten då det verkligen kom fram. Se följande exempel: 

En av orderraderna från de tidigare skärmdumparna hade 2006-09-26 som önskat 

leveransdatum, det vill säga datumet då leverantören förväntats skicka enheterna ifrån sig 

eftersom det var FCA. Sedan har vi det faktiska ankomstdatumet som var 2006-11-27. 

Det finns då inget som säger att leverantören inte har skickat godset 2006-09-26. Det skulle 

lika gärna kunna vara transportören som har tagit lång tid på sig eller att det legat länge i 

ankomsten på Saab. 

Av dessa anledningar är det alltså inte möjligt att mäta leveransprecision på ett 

tillfredsställande sätt när det gäller FCA-transporter utan den enda möjlighet som finns för 

att kunna göra en vettig jämförelse mellan planerad och verklig tidpunkt är att 

transporttiden tas med i beräkningarna på något sätt. Eftersom ingen registrering sker i 

ERP då godset levereras från leverantören är den enda möjligheten att använda planerade 

transporttider.  

De planerade transporttider som finns inlagda i ERP finns för varje leverantörs respektive 

leveranssätt. Normalt sett innebär det att transport med lastbil beräknas ta 5 eller 8 dagar, 

flygtransport 7 dagar och transport med båt 30 dagar. Sannolikheten att dessa generella 

värden som planeras för transporttiden helt överensstämmer med den verkliga är relativt 

låg eftersom avstånden kan variera mycket samtidigt som det heller inte alltid är det angivna 

leveranssättet som verkligen används. 

De här problemen gör att nyckeltalet Leveransprecision kommer att få en relativt låg 

säkerhet och därmed dålig precision när det beräknas. Går vi tillbaka till det tidigare 

exemplet och fortsätter att även inkludera den planerade transporttiden blir resultatet 

följande: 

Som tidigare har nämnts skulle leverantören skicka godset 2006-09-26 och det 

ankomstrapporterades på Saab 2006-11-27. Den planerade transporttiden för transporter 

med lastbil från den aktuella leverantören är 5 dagar, vilket innebär att leverantören troligen 

har levererat några veckor för sent och man skulle kunna räkna med att leverans skedde 

ungefär 2006-11-22. Den innebär att godset var ungefär 57 dagar sent jämfört med önskat 

datum.  

I det ovanstående exemplet är det relativt uppenbart att leverantören inte levererat i tid, men 

antag istället att önskat leveransdatum från leverantören varit 2006-10-30 och att 

transporten skulle ha skett med båt. Det skulle ha inneburit att den planerade transporttiden 

varit 30 dagar och att leveransen planeras komma till Saab 2006-11-29. Den 

ankomstrapporterades dock på Saab 2006-11-27, vilket om planerad transporttid helt 

stämmer skulle innebära att leveransen från leverantören skett 2006-10-27. Frågan är då 

om detta verkligen är ett tillräckligt säkert datum för att kunna säga att leverantören 

levererade 3 dagar tidigt. Det skulle lika gärna kunna vara transporttiden som i verkligheten 

var kortare än planerat. För att en transport med båt ska påverka en leverans som sker på 
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exakt rätt dag räcker att den avviker med 7 procent (2 dagar) från den planerade 

transporttiden. 

Som ses i ovanstående exempel får de planerade transporttiderna stor påverkan på 

leveransprecisionens säkerhet. Därför har Saab börjat ett arbete som syftar till att utreda 

och uppdatera transporttiderna i systemet så att de bättre stämmer överens med 

verkligheten. 

Eftersom det fortfarande trots dessa åtgärder inte är helt jämförbara tider som används 

anser vi att det inte är lämpligt att kraven på vad som anses vara i tid ska vara +/- 1 dag 

utan intervallet bör förstoras. Skulle mätningar göras med kraven +/- 1 dag får det 

konsekvensen att leverantörernas leveransprecision ofta kommer att bli låg även om de i 

verkligheten levererar relativt bra. Vad som då riskerar att hända är att nyckeltalet helt 

kommer att nonchaleras av leverantörerna om de inte anser att det speglar verkligheten.  

Det här problemet diskuterades med cheferna på avdelningarna DOL Logistik och DOLL 

Leverantörsutveckling som trots osäkerheterna ansåg att kraven fortfarande ska vara +/-

1 dag, även om de är medvetna om att leveransprecisionen kan framstå som sämre än vad 

den är. Det grundades på att de i framtiden planerar att förbättra förutsättningarna för bra 

mätningar genom att också registrera skeppningstidpunkten från leverantörerna i ERP. 

Med hänsyn till de problemområden som ovan har diskuterats för nyckeltalen 

Leveransprecision och Leveransavvikelse anser vi, också efter diskussioner med Saab, att 

dessa bör mätas. Det är bättre att ha ett nyckeltal med sämre precision än inget tal alls, men 

det förutsätter att man är medveten om detta vid studerandet av nyckeltalet.  

Allt detta gör att det är mer indata som kommer att användas för beräkning av nyckeltalen 

Leveransprecision och Leveransavvikelse än vad som identifierades i kapitel 6.4.5 

Leveransprecision. Vilken indata som ska användas presenteras i figur 6.36. 

Figur 6.36: Leveransprecision och Leveransavvikelse samt dess indata 
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Nyckeltalet Leveransprecision ska alltså mätas genom att för varje leverans som 

ankomstrapporterats inom tidsomfånget undersöka om ankomstdatum (se figur 6.19) avviker 

mindre än en arbetsdag från önskat leveransdatum (se figur 6.23) adderat med den planerade 

transporttiden (se figur 6.25). Sedan ska antalet leveranser som ankommit inom detta 

tidsfönster divideras med totala antalet leveranser. 

Leveransavvikelse tas fram genom att för varje leverans som ankomstrapporterats inom 

tidsomfånget undersöka hur många arbetsdagar ankomstdatum avviker från önskat 

leveransdatum adderat med den planerade transporttiden. Alla leveranserna placeras sedan ut 

på en tidsaxel för att visa hur många arbetsdagar för tidigt eller för sent de ankommit (se 

figur 5.8 i kapitel 5.7.1 Leveransprecision). 

Vad gäller nedbrytningar/aggregeringar av nyckeltalen kan sådana göras för att visa 

leveransprecisionen och leveransavvikelsen för samtliga artiklar som tillhör respektive 

planerare, leverantör och program. 

I inforuta 6.5 presenteras den information som bör presenteras i samband med nyckeltalet. 

Inforuta 6.5: Leveransprecision/Leveransavvikelse 

 

Leveransprecision  
Mäter: Andel leveranser som inkommit i tid (+/- 1 arbetsdag). 

Tänk på: Osäker transporttid ger osäkert nyckeltal. Relatera till 
Leveransavvikelse. 

Leveransavvikelse 
Mäter: Visar antalet dagar som inkommande leveranser avviker 
från önskat datum. 

Tänk på: Osäker transporttid ger osäkert nyckeltal. 
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6.6.6 Transporttidsprecision 
Nyckeltalet Transporttidsprecision går inte att mäta med hjälp av den data som finns 

tillgänglig i ERP (se figur 6.37). Den information som saknas är den som behandlar 

utskeppningstidpunkt från leverantör.  

Figur 6.37: Transporttidsprecision och dess indata 

I och med att inte Transporttidsprecision går att mäta ökar vikten av att korrekt och 

uppdaterad information finns i ERP angående transporttider/-sätt från samtliga 

leverantörer, eftersom detta inte kan kontrolleras på ett enkelt och övergripande sätt med 

hjälp av ett nyckeltal.  

6.6.7 Kvalitetsprecision 
Den indata som ska användas för att beräkna nyckeltalet Kvalitetsprecision presenteras i 

figur 6.38. 

Figur 6.38: Kvalitetsprecision och dess indata 

Nyckeltalet Kvalitetsprecision är möjligt att mäta enligt den önskade definitionen. Det 

innebär att man för varje leverans som har kontrollerats färdigt inom tidsomfånget ska 

undersöka om leveransen har haft något avbrott. Sedan ska antalet leveranser utan avbrott 

divideras med totala antalet leveranser.  

Kvalitetsprecision 

Indata Q: Koppling leverans/leverantör 
 

Indata R: Koppling leverans/program 
 

Indata S: Koppling leverans/handläggare 
 

Indata N: Anmärkning 
 

Indata A: DOL-artiklar 
 

Kapitel 6.5.19 

Kapitel 6.5.1 

Kapitel 6.5.14 

Kapitel 6.5.17 

Kapitel 6.5.18 

Indata Q: Koppling leverans/leverantör 
 

Transporttidsprecision 
Indata T: Utskeppningstidpunkt 

Indata U: Koppling leverans/transportör 
 

Indata V: Planerad transporttid 
 

Indata J: Ankomsttidpunkt 
 

Indata A: DOL-artiklar 
 

Kapitel 6.5.22 

Kapitel 6.5.1 

Kapitel 6.5.10 

Kapitel 6.5.17 

Kapitel 6.5.20 

Kapitel 6.5.21 
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Vid nedbrytningar till leverantör, program eller planerare räknas endast de leveranser som 

kan kopplas till dessa. 

I inforuta 6.6 presenteras den information som bör presenteras i samband med nyckeltalet. 

Inforuta 6.6: Kvalitetsprecision 

 

6.6.8 Leveranskvalitet 
Den indata som ska användas för att beräkna nyckeltalet Leveranskvalitet presenteras i 

figur 6.39. 

Figur 6.39: Leveranskvalitet och dess indata 

Nyckeltalet Leveranskvalitet kan mätas ungefär som önskat, men med tanke på 

förändringarna i definitionen av nyckeltalet Leveransprecision måste dessa ändringar göras 

även här. 

Det innebär att man för varje leverans som kontrollerats färdigt inom tidsomfånget ska 

undersöka om leveransen haft något avbrott och dessutom om leveransen ankommit till 

Saabs ansvar i tid. Sedan ska antalet leveranser som både kommit i tid och genomgått 

kontrollen utan avbrott divideras med totala antalet leveranser.  

Vid nedbrytningar till leverantör, program eller planerare räknas endast de leveranser som 

kan kopplas till dessa på samma sätt som för Leveransprecision och Kvalitetsprecision. 

I inforuta 6.7 presenteras den information som bör presenteras i samband med nyckeltalet. 

Indata P: Verklig ansvarstidpunkt 
 

Leveranskvalitet 

Indata Q: Koppling leverans/leverantör 
 

Indata R: Koppling leverans/program 
 

Indata S: Koppling leverans/handläggare 
 

Indata O: Planerad ansvarstidpunkt 
 

Indata A: DOL-artiklar 
 

Kapitel 6.5.19 

Kapitel 6.5.1 

Kapitel 6.5.15 

Kapitel 6.5.16 

Kapitel 6.5.17 

Kapitel 6.5.18 

Indata N: Anmärkning 
 

Kapitel 6.5.14 

Kvalitetsprecision  
Mäter: Andel leveranser utan avbrott i ankomstkontrollen. 

Tänk på: Tar endast hänsyn till avbrott, inte till avbrottets längd 
eller om leveransen kom i tid. Relatera till Leveransprecision 
och Leveranskvalitet. 
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Inforuta 6.7: Leveranskvalitet 

 

6.6.9 Servicegrad 
Den indata som ska användas för att beräkna nyckeltalet Servicegrad presenteras i figur 6.40. 

Figur 6.40: Servicegrad och dess indata 

Eftersom nyckeltalet Servicegrad redan mäts idag finns självfallet data tillgängligt för att 

beräkna detta. Servicegraden beräknas utifrån den data som plockas fram ur Snabbutskrift: 

158 – Servicegrad – Detaljer. Summan av Antal Rader Ok dividerat med summan av Antal 

Rader ger Servicegraden.  

Tack vare att behovsdatum finns presenterade i snabbutskriften är det möjligt att mäta 

servicegraden med olika tidsomfång, till exempel det önskade värdet en vecka. 

För att få önskad aggregeringsnivå används formuläret Snabbutskrift: 158 – Servicegrad – 

Detaljer (se figur 6.26) som filter för att välja önskat program, avdelning eller planerare. 

Aggregering på leverantörsnivå görs som tidigare har nämnts med kopplingar mellan 

artikelnummer och leverantörer. 

Än så länge har Snabbutskrift: 158 – Servicegrad – Detaljer endast utarbetats att fungera för 

Gripenprogrammet, men för att ta fram Servicegraden också för övriga program bör 

samma typ av beräkningar göras. Det kräver dock att snabbutskriften utvecklas så att 

sortering med avseende på andra program också blir möjlig. 

I inforuta 6.8 presenteras den information som bör presenteras i samband med nyckeltalet. 

Indata Z: Koppling materialrad/leverantör 
 

Servicegrad 

Indata Å: Koppling materialrad/program 
 

Indata Ä: Koppling materialrad/handläggare 
 

Indata Y: Koppling materialrad/avdelning 
 

Indata W: Efterfrågade materialrader 
 

Kapitel 6.5.23 

Kapitel 6.5.25 

Kapitel 6.5.26 

Kapitel 6.5.27 

Kapitel 6.5.28 

Indata X: Uppfyllda materialrader 
 

Kapitel 6.5.24 

Leveranskvalitet  
Mäter: Andel leveranser som både kommit i tid och inte orsakat 
avbrott i ankomstkontrollen. 

Tänk på: En sammanslagning av Leveransprecision och 
Kvalitetsprecision, vilket kan ses som ett mått på leverantörens 
totala prestation. Osäkerheterna från Leveransprecision 
kvarstår. 
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Inforuta 6.8: Servicegrad 

 

6.6.10 Täcktid i varulager 
Den indata som ska användas för att beräkna nyckeltalet Täcktid i varulager presenteras i 

figur 6.41. 

Figur 6.41: Täcktid i varulager och dess indata 

Täcktid för en artikel kan beräknas som önskat med hjälp av lagernivå och dagsefterfrågan, 

vilket illustreras i formel 11. 

mån 3 kommandedagar  Antal

mån) (3 behov Framtidabehov uppfyllda Ej
Lagernivå

råganDagsefterf

Lagernivå
Täcktid +==  [11] 

Exempel på hur täcktiden beräknas utifrån beräkningsdatumet 2007-09-20 kan ses i 

formel 12. I figur 6.28 i kapitel 6.5.29 Indata Ö: Framtida behov kan ses att de tidigare ej 

uppfyllda behoven är två till antalet och de följande tre månaderna, det vill säga mellan 

2007-09-20 och 2007-12-20, finns behov på tre stycken. Dessa tre månader innehåller 30, 

31 respektive 30 dagar. Den aktuella lagernivån var för detta exempel sex enheter. 

dagar 109

303130
32

6
Täcktid =

++
+=  [12] 

Att aggregera nyckeltalet med avseende på leverantör, program och handläggare är möjligt 

och ska göras som tidigare beskrivits i formel 5 i kapitel 5.8.2 Täcktid i varulager. För att 

beräkna den aggregerade täcktiden för ett enskilt program ska också en uppdelning i 

single use-artiklar och multi use-artiklar. 

Indata E: Koppling artikel/leverantör 
 

Täcktid i varulager 
Indata F: Koppling artikel/program 

 

Indata G: Koppling artikel/handläggare 
 

Indata Ö: Framtida behov 

Indata B: Lagernivå 
 

Kapitel 6.5.29 

Kapitel 6.5.2 

Kapitel 6.5.5 

Kapitel 6.5.6 

Kapitel 6.5.7 

Servicegrad  
Mäter: Andel materialrader som uppfylldes under behovsdagen. 

Tänk på: Tar inte hänsyn till ackumulerade brister. 
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I och med att äldre, icke uppfyllda behov inkluderas i beräkningarna är det av största vikt 

att de av dessa behov som inte Saab ämnar uppfylla i framtiden tas bort ur systemet för att 

de inte ska påverka nyckeltalet.  

I inforuta 6.9 presenteras den information som bör presenteras i samband med nyckeltalet. 

Inforuta 6.9: Täcktid 

 

6.7 Utvärdering av nyckeltalen 
Här utvärderas de framtagna nyckeltalen gemensamt med hjälp av den checklista (se 

tabell 5.1) som togs fram i kapitel 5.3 Metod för behovsidentifiering och definiering av nyckeltal. 

Eftersom listan under arbetets gång har fungerat som en guide för oss utreder vi inte varje 

nyckeltal för sig. Det grundar sig på att svaren till stor del är jakande med anledning av att 

vi under definieringsarbetet implicit använde oss av och tog hänsyn till checklistan. Här 

väljer vi därför istället att utreda alla nyckeltal som en helhet, men vi gör dock vissa nedslag 

bland nyckeltalen för att lyfta upp speciellt intressanta och problematiska aspekter. 

Är nyckeltalen lätta att förstå? 
Ja, eftersom det i dagsläget i stor utsträckning saknas möjligheter att undersöka nyckeltal är 

de framtagna och definierade nyckeltalen av relativt grundläggande art. Det gör att de flesta 

av nyckeltalen är kända för de framtida användarna. Dessutom fungerar inforutorna som 

hjälp till användarna för att lättare förstå vad de olika nyckeltalen verkligen mäter. 

Är nyckeltalen tillförlitliga?  
Ja, men på grund av två orsaker varierar nyckeltalens tillförlitlighet. För det första påverkas 

naturligtvis tillförlitligheten av osäkerheter som finns gällande den data som finns i ERP. 

Är inte medarbetarna tillräckligt noggranna vid inmatande av data blir resultatet av 

beräkningarna också mycket osäkra. Det andra problemet gäller beräkningen av nyckeltalet 

Leveransprecision (och Leveranskvalitet) där inte all data finns i systemet i och med att 

ingen registrering sker när gods skeppas från leverantörerna. Det gör att planerade 

transporttider med mycket stor osäkerhet används vid beräkningarna. Därför blir 

tillförlitligheten lägre för dessa nyckeltal än övriga. 

Det som å andra sidan gör majoriteten av nyckeltalen tillförlitliga är valen av lämpliga 

tidsomfång, vilka har anpassats efter rådande situationen på Saab med avseende på 

exempelvis inleveranstakter, produktionstakter och planeringshorisonter. 

Täcktid  
Mäter: Antal dagar som produktionens behov kan tillgodoses 
med aktuellt lagersaldo. 

Tänk på: Visar genomsnittligt värde vid aggregering. Relatera till 
Varulager. 
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Stödjer nyckeltalen den övergripande strategin? 
Ja, eftersom de behov som ligger till grund för nyckeltalen bland annat identifierades ur 

verksamhetens mål stödjer nyckeltalen den övergripande strategin. Framförallt finns det i 

verksamhetsmålen uttryckta behov av att mäta nyckeltalen Varulager, 

Omsättningshastighet, Leveransprecision och Servicegrad. 

Är nyckeltalen möjliga att mäta?  
Ja, samtliga nyckeltal som definierades i kapitel 6 Definiering av nyckeltal i affärssystemet ERP är 

möjliga att mäta. Av de nyckeltal som togs fram i kapitel 5 Analys – från behov till nyckeltal 

visade sig det dock att inte alla gick att mäta och att vissa definitioner blev tvungna att 

modifieras något. Det nyckeltal som inte var möjligt att mäta var Transporttidsprecision 

eftersom ingen information om när en leverans skeppas från leverantör finns tillgänglig i 

ERP.   

Är nyckeltalen väl och enhetligt definierade samt accepterade i 
organisationen? 
Ja, eftersom nyckeltalen är definierade på ett genomtänkt och enhetligt sätt finns 

förutsättningar för att de ska bli accepterade i organisationen. Hur acceptansen från 

organisationen kommer att bli är dock svårt att avgöra innan nyckeltalen har 

implementerats och verkligen börjat användas. Nyckeltalen och dess definitioner har i alla 

fall accepterats av handledare och uppdragsgivare på Saab samt av den konsult som ska 

genomföra implementeringen. Det torde betyda att nyckeltalen också kommer att 

accepteras i övriga organisationen. 

Nyckeltalen är enhetliga på så sätt att de har ett likartat presentationssätt, använder samma 

typer av aggregeringar och i de fall det är möjligt använder samma tidsomfång. Vid 

definieringen av nyckeltal som hänger samman med varandra har enhetligheten varit extra 

viktig. Exempelvis bör nyckeltalen Varulager och Omsättningshastighet kunna relateras till 

varandra varför dessa därför har definierats så att jämförelser är möjliga.  

Kan nyckeltalen användas för att styra verksamheten? 
Ja, nyckeltalen kan användas för att styra verksamheten, men också för att göra 

utvärderingar. Det går inte att dra någon skarp gräns mellan vilka nyckeltal som bäst lämpar 

sig för styrning respektive utvärdering utan möjligheter finns för både styrning och 

utvärdering för de framtagna nyckeltalen. Nyckeltalens valda tidsomfång är tänkta att ge 

förutsättningar för att se förändringar av nyckeltalens värde beroende på de styrande 

åtgärder som görs. 

Är nyckeltalen jämförbara över tiden? 
Ja, enligt de definitioner som tagits fram kommer trender att visas för samtliga nyckeltal för 

att möjliggöra jämförelser över tiden. 
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Kan nyckeltalen användas för att skapa förbättringar i arbetet? 
Ja, tack vare det faktum att det finns nyckeltal skapas en ökad medvetenhet om 

materialförsörjningens prestation, vilket då bör ge förutsättningar för förbättringar. 

Införandet av nyckeltal visar medarbetarna vad som anses som viktigt och det som mäts 

blir också ofta det som fokuseras. Mätningarna av nyckeltalen möjliggör också att 

effekterna av förbättringsarbeten synliggörs eftersom nyckeltalens värden kan jämföras 

över tiden. 

Ett exempel på att just de framtagna nyckeltalen möjliggör förbättringar i 

materialförsörjningsarbetet är för nyckeltalen Varulager, Omsättningshastighet, 

Leveransprecision och Servicegrad. Med hjälp av dessa kan leverantörsutvecklarna bättre 

avgöra lämpliga beställningstidpunkter och kvantiteter så att produktionen kan försörjas till 

en lägre total kostnad, men med bibehållen eller förbättrad service. 

Kan mätmodellen (nyckeltalen tillsammans) användas för mätning på 
strategisk, taktisk och operativ nivå? 
Ja, eftersom de olika aggregeringsnivåerna gör respektive nyckeltal användbart för individer 

i olika delar av organisationshierarkin. Exempelvis har en leverantörsutvecklare nytta av att 

veta hur mycket kapital som binds i varulager för de artiklar som denne ansvarar för, 

medan högre chefer inom affärsenheten har mer nytta av ett tal som visar 

kapitalbindningen för hela varulagret.  

Två undantag finns dock vad gäller aggregeringsmöjligheter för nyckeltalen Svinn i 

varulager och Total intern ledtid i materialförsörjningen, vilka endast görs på en 

övergripande nivå. Dessa är därför mer lämpade för användning på strategisk eller taktisk 

nivå. 
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7 Reflektion och diskussion 
I detta kapitel reflekterar vi över arbetet och dess generaliserbarhet samt ger förslag på 

fortsatt arbete på Saab för att ytterligare förbättra materialförsörjningen och användandet 

av de framtagna nyckeltalen. 

7.1 Studiens resultat 
I detta examensarbete har en utredning gjorts för att ta fram och definiera nyckeltal som 

mäter den logistiska effektiviteten i materialförsörjningen. I kapitel 6.6 Nyckeltal definierade i 

ERP presenterades hur de framtagna nyckeltalen ska beräknas med hjälp av tillgänglig data 

i ERP, medan exakt hur indatan tas fram från ERP beskrevs i kapitel 6.5 Utredning – 

nödvändig indata. Dessa två kapitel bör dock inte entydigt ses som studiens resultat, utan 

hänsyn bör också tas till de diskussioner som fördes i kapitel 5.6 Nyckeltal för 

materialförsörjningens inre effektivitet, kapitel 5.7 Nyckeltal för leverantörernas yttre effektivitet och 

kapitel 5.8 Nyckeltal för materialförsörjningens yttre effektivitet. Anledningen till detta är att studien 

syftar till att ta fram nyckeltalsdefinitioner på ett sådant sätt att de kan användas som input 

för en framtida implementering, varför informationen från dessa kapitel också bör beaktas. 

I och med detta resultat anser vi att studiens syfte har uppfyllts, vilket var att ta fram och 

definiera nyckeltal som mäter den logistiska effektiviteten i Saab Aerostructures 

materialförsörjning. Något som stärker studiens resultat ur Saabs perspektiv är att de redan 

under examensarbetets slutskede började använda delar av resultatet i en inledande del av 

implementeringsarbetet. 

De behov av nyckeltal som identifierades var alla av relativt generell karaktär, vilket torde 

bero på att inga nyckeltal som visar materialförsörjningens effektivitet, bortsett från 

servicegraden, mättes på Saab vid studiens genomförande. Hade exempelvis 

kapitalbindning, lageromsättningshastighet och leveransprecision/-säkerhet redan mätts på 

Saab skulle förmodligen behov av andra mer specifika typer av nyckeltal ha identifierats 

istället. I dagsläget ligger också fokus från ledningen inom avdelning DOL Logistik på 

arbete med att minska kapitalbindningen för att hålla uppe lageromsättningshastigheten, 

vilket troligtvis i viss mån har påverkat resultatet från intervjuerna till att fokusera på dessa 

typer av nyckeltal. 

Vad gäller de framtagna nyckeltalens möjligheter att mätas med hjälp av tillgänglig data i 

ERP varierade dessa. Justeringar från de önskade definitionerna fick, mer eller mindre, 

göras för samtliga nyckeltal. Detta var dock inte oväntat med tanke på den metod som 

användes i studien, det vill säga att först ta fram önskade nyckeltalsdefinitioner utan någon 

hänsyn till ERP för att sedan hänsynslöst gå in i ERP-världen. Det gjorde självfallet att 

vissa definitioner fick ändras medan andra var omöjliga att mäta, men värdet i att göra på 
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det sättet ligger i att Saab kan använda de önskade definitionerna för att i framtiden 

förbättra och införa mätpunkter i ERP. 

Något att tänka på är att nyckeltal inte helt och hållet representerar verkligheten utan det 

som mäts är företeelser från en förenklad modell av verkligheten eftersom data måste 

kunna hämtas från affärssystemet. För att nyckeltalen som tas fram ska ha någon som helst 

tillförlitlighet krävs att den data som matas in i ERP är korrekt. Här kan därför av naturliga 

skäl uttrycket ”skit in, skit ut” användas. Om data som matas in i systemet inte är korrekt 

innebär det att felet blir ännu större efter att beräkningar utifrån datan har utförts.  

En trolig anledning till att fel ofta uppstår i ERP är att affärssystemet är relativt nytt på 

företaget och att inte tillräckligt med utbildning har genomförts. För att minimera dessa fel 

är det därför av största vikt att Saab arbetar med att ytterligare standardisera de arbetssätt 

som finns kring inmatning och hantering av data i ERP. Detta skulle säkerställa en högre 

datakvalitet och därmed mer tillförlitliga nyckeltal.  

7.2 Studiens genomförande 
Här diskuteras och utvärderas hur genomförandet har påverkat studiens resultat. Det kan 

tänkas att andra angreppssätt varit möjliga och skulle ha gett andra resultat. 

Inledningsvis bör det klargöras att studiens resultat endast gäller under de aktuella 

förutsättningarna och för de antaganden och val som gjordes under studiens gång. Valet av 

litteratur, samt hur vi hanterade denna, påverkade sammanställningen av den teoretiskt 

grundade mätmodellen med avseende på dess innehåll. Risken finns alltid att något mått 

som tas upp i annan litteratur har förbigåtts. Modellen påverkade i sin tur vilka behov av 

mått som identifierades eftersom den låg till grund för de intervjuunderlag som togs fram 

och fungerade därmed som ett teoretiskt filter. Modellen styrde alltså till viss del vilka svar 

som var möjliga att erhålla eftersom vi endast ställde frågor utifrån måtten i modellen. 

Dessutom gjordes ett val kring vilka mått vi ställde frågor till respektive intressent för att 

effektivisera intervjuerna så att dessa fokuseras på rätt saker. I och med att intervjuerna var 

av diskuterande karaktär gavs dock ett visst utrymme för utsvävningar utanför måtten från 

mätmodellen, men under intervjuerna identifierades inte några behov som inte var möjliga 

att sortera in i mätmodellen.   

Identifieringen och valet av intressenter och intervjurespondenter kan givetvis också ha 

påverkat vilka behov av mått som identifierades. I och med att studien utfördes med 

chefen för avdelning DOL Logistik som uppdragsgivare och att vi varit placerade på 

avdelningen DOLL Leverantörsutveckling fokuserades denna kring behoven av mått från 

dessa avdelningar. Detta ser vi dock inte som något större problem eftersom det är dessa 

avdelningar som har det största ansvaret för materialförsörjningen. 
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Något som vi kunde ha gjort annorlunda under arbetets gång var att i studiens början göra 

en noggrannare och mer detaljerad kartläggning av Saabs materialförsörjningsprocess. Det 

hade säkerligen lett till att fler aspekter på materialförsörjningen hade tagits hänsyn till och 

att fler och mer specifika behov tydligare hade kunnat identifieras. Något som talar emot 

detta är dock att det existerade få nyckeltal på Saab under studiens genomförande. Risken 

med att göra en noggrannare kartläggning i det skedet hade också varit att vi omedvetet 

hade tagit för stor hänsyn till ERP och dess problem och undantagsfall. Att vi istället 

gjorde en grov kartläggning innebar att vi kunde anpassa nyckeltalen till Saab i lämplig 

omfattning. De bör inte vara anpassade så pass mycket att man mäter fel saker, utan tanken 

är att nyckeltalen ska mäta rätt saker och att sedan arbetssätten på Saab ska anpassas till 

detta för att ge rättvisande information. 

Istället för att strikt dela upp definitionerna i först önskade (se kapitel 5 Analys – från behov 

till nyckeltal) och sedan med hänsyn till ERP (se kapitel 6 Definiering av nyckeltal i affärssystemet 

ERP) kunde vi ha gjort definitionerna anpassade för ERP redan från början, men den 

aktuella uppdelningen gör att Saab får två nyttiga resultat istället för bara ett. För det första 

utmärks vad de har behov av att mäta, vilket kan användas för att i framtiden utveckla 

ERP, och för det andra presenteras de verkliga definitionerna utifrån vad som i praktiken är 

möjligt att mäta med hänsyn till tillgänglig data. 

Något annat att fundera kring är hur det studerade systemet samt eventuella avgränsningar 

och direktiv har påverkat arbetet. Om vi börjar med det studerade systemet kan det sägas 

att det är relativt stort och täcker in hela materialförsörjningen på Saab Aerostructures. 

Därför kan inte systemgränsernas placeringar sägas påverka arbetet mer än att det just är 

materialförsörjningen som studeras. Det var i huvudsak två direktiv som gavs från Saabs 

sida. För det första ska nyckeltalen kunna mätas med befintlig data från affärssystemet och 

för det andra skulle inga nyckeltal för direkta kostnadsposter tas fram. Det första direktivet 

har givetvis påverkat resultatet eftersom det helt enkelt kan ses som en förutsättning för 

hela arbetet. Visserligen skulle man också kunna tänka sig att data skulle kunna fås fram på 

andra sätt än via ERP, men eftersom nyckeltalen efter implementeringen ska kunna 

användas utan egen handpåläggning är det troligt att det just är den data som finns i ERP 

som också bör användas för att beräkna dessa. Direktivet angående exkluderandet av 

nyckeltal som mäter direkta kostnader har inte påverkat studien och dess kvalitet i någon 

större omfattning. Möjligen skulle det dock ha identifierats behov av nyckeltal för detta 

också, men inte som ersättning för något av de definierade nyckeltalen.  

7.3 Generaliserbarhet 
Ett viktigt kriterium för att ett examensarbete ska vara lämpligt utformat är att det är av 

allmänt intresse, vilket innebär att arbetet ska vara intressant för en bredare målgrupp än 

endast uppdragsgivaren. Frågan som bör ställas är då på vilket sätt arbetet och dess resultat 

är generellt applicerbart på andra typer av verksamheter. 
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Det här examensarbetet syftar till att ta fram och definiera nyckeltal som mäter den 

logistiska effektiviteten i Saab Aerostructures materialförsörjning. Det innebär dock inte att 

uppgiften endast är intressant för Saab utan även andra kan ha nytta av utredningen. 

För det första kan metoden som vi använde oss av också användas av andra som ämnar 

genomföra liknande studier. Dessutom är de mått som tagits fram för att mäta 

materialförsörjningen och som bildar den teoretiskt grundade mätmodellen av en sådan 

generell karaktär att dessa skulle kunna användas av andra typer av tillverkande 

verksamheter som har behov av att mäta effektiviteten i materialförsörjningen. 

Vilka nyckeltal som sedan tagits fram utifrån måtten är anpassade efter de specifika behov 

som finns på Saab, men troligen är behoven någorlunda överensstämmande med de 

generella behoven i en annan liknande verksamhet. Detta grundas på att framtagna 

nyckeltal, enligt tidigare resonemang, är generella eftersom ett litet antal nyckeltal kunde 

mätas vid studiens genomförande. Det som dock i stor utsträckning kan vara av intresse 

för andra än Saab är, förutom de teoretiska delarna om mätning av materialförsörjning och 

definiering av mått, det resonemang kring problem som finns vid definieringen av 

nyckeltalen. Ska någon annan definiera nyckeltal för materialförsörjning, eller egentligen 

vilken annan typ av verksamhet som helst, kan det vara av intresse att veta vilka olika typer 

av problemområden som kan uppstå och hur dessa kan behandlas.  

Något som skulle ha kunnat göra arbetet ännu mer generellt är att istället för att identifiera 

intressenter på Saab först definiera ett antal generiska roller. Det hade inneburit att 

teoretiska beskrivningar av rollerna legat till grund för behov av mått och nyckeltal medan 

detta sedan applicerats på Saab för att identifiera vilka av dessa roller som finns på Saab 

och vilka behov dessa har. Det hade förenklat för en utomstående läsare, som inte har 

insyn i vad de olika rollerna på Saab innebär, även om de beskrivs i denna rapport. 

7.4 Uppslag till nya utredningar 
En fortsättning på detta examensarbete som Saab bör göra efter att implementeringen är 

genomförd är att utifrån övergripande mål och strategier sätta målvärden på de definierade 

nyckeltalen. För att underlätta att lämpliga värden sätts bör mätningarna av nyckeltalen vara 

i drift för att möjliggöra en jämförelse med nuläget.  

I och med detta examensarbete har nu en utredning gjorts för att ta fram och definiera 

nyckeltal som mäter den logistiska effektiviteten i materialförsörjningen, men för att 

säkerställa att också effektivitet mäts och uppnås i övriga verksamheten skulle också 

liknande utredningar där vara av betydelse. Utgår vi exempelvis från figur 3.2 (se kapitel 3.4 

Teoretisk beskrivning av materialförsörjning), som illustrerar ett producerande företags 

logistiksystem, inses att utredningar utgående från samma typ av strategi, det vill säga med 

yttre och inre effektivitet, också skulle kunna göras för produktionen och distributionen. 

Produktionen har ju sin leverantör i form av materialförsörjningen medan distributionen är 
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produktionens kund. Distributionens å sin sida försörjs av produktionen och dess kund är 

också hela det tillverkande företagets kund. På så sätt hänger hela företaget samman och 

behov av nyckeltal för mätning av den logistiska effektiviteten bör finnas genom hela 

flödet. Utöver de mer flödesrelaterade aktiviteterna materialförsörjning, produktion och 

distribution består också företaget av de mer övergripande och administrativa delarna 

inköp, planering och styrning samt marknadsföring. Även dessa delar bör arbeta på ett 

effektivt sätt för att hela företag ska bli effektivt, vilket innebär att det också kan finnas 

behov av sätt att mäta deras effektivitet. Dessa delar är dock inte lika hårt knutna till det 

faktiska materialflödet, vilket innebär att nyckeltal för dessa skiljer sig mycket från de 

övriga. Det gör att likheterna med detta examensarbete skulle bli relativt få i jämförelse 

med om utredningar kring produktionens eller distributionens behov av nyckeltal skulle 

genomföras. 
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Bilaga 1 – Preciserade 
frågeställningar 
Här presenteras de frågeställningar som tagits fram för att besvara studiens syfte. 

� Vilka är materialförsörjningens intressenter och vilka roller har de 
i materialförsörjningsarbetet? 

o Vad är materialförsörjning enligt litteraturen och vilka aktiviteter ingår?  

o Hur ser materialförsörjningen ut på Saab och vilka aktiviteter och avdelningar 

är inblandade? 

� Vilka mått är enligt teorin lämpliga att mäta för att åskådliggöra 
den logistiska effektiviteten i materialförsörjningen? 

o Vad är logistisk effektivitet? 

o Vilka områden bör man mäta enligt litteraturen för att åskådliggöra den 

logistiska effektiviteten i materialförsörjningen? 

o Med vilka mått kan man enligt litteraturen mäta dessa områden? 

� Vilka behov har intressenterna och vilka nyckeltal ska då mätas? 

o Vilka behov av att mäta respektive mått har intressenterna? 

o På vilken aggregeringsnivå finns det behov av att mäta måtten? 

o Vilka nyckeltal är lämpliga att mäta och hur ska de definieras? 

� Hur kan de tidigare identifierade nyckeltalen beräknas med hjälp 
av data som finns i ERP? 

o Vilken data från ERP kan användas som indata? 

o Om erforderlig indata inte går att ta fram direkt ur ERP, finns det något 

annat lämpligt sätt att ändra i nyckeltalets definition för att ta fram ett nästan 

likvärdigt nyckeltal?
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Bilaga 2 – Möjliga varianter på 
måtten 
Det finns åtskilliga varianter på de identifierade måtten från kapitel 4 Mätning av 

materialförsörjning, vilka kan vara lämpliga i olika situationer. Här presenteras möjliga 

varianter av dessa mått. 

Materialförsörjningens inre effektivitet 
1. Kapitalbindning i materialförråd 

� Absolut/momentan kapitalbindning 
� Medelkapitalbindning 
� Maximal kapitalbindning 
� Uppdelat i säkerhetslager och omsättningslager 

2. Materialförrådets omsättningshastighet 
� Antal/år 
� Genomloppstid 

3. Kassationer/svinn i materialförråd 
� Antal kassationer/svinn 
� Värde för kassationer/svinn 
� Kassationsvärde i förhållande till inköpt värde 

4. Interna ledtider i materialförsörjningen 
� Absoluta tider 
� Medeltider 
� Kvoter – antal operationer per tidsenhet 
� Förändringar 

Leverantörernas yttre effektivitet 
5. Leveranstid från leverantörerna 

� Absolut ledtid 
� Förändringar i absolut ledtid 
� Variation i tid 

6. Leveranser från leverantörerna som kommer i tid 
� Andel order/artiklar/leveranser i tid 
� Antal order/artiklar/leveranser i tid 
� Jämför uppkommen försening med utlovad 

7. Leveranser från leverantörerna med rätt kvantitet 
� Andel order/artiklar/leveranser i rätt kvantitet 
� Antal order/artiklar/leveranser i rätt kvantitet 

8. Leveranser från leverantörerna med rätt kvalitet 
� Andel order/artiklar/leveranser av rätt kvalitet 
� Antal order/artiklar/leveranser av rätt kvalitet 
� Antal returer 
� Andel returer 
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Materialförsörjningens yttre effektivitet 
9. Tillgänglighet i materialförråd 

� Antal materialbrister 
� Antal materialbrister som leder till produktionsstopp 
� Andel materialbrister av totalt antal uttag 
� Andel som kan levereras från förrådet direkt 
� Andel som kan levereras från förrådet inom en viss tid från behov 
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Bilaga 3 – Observationsunderlag 
Här presenteras observationsunderlaget för möten behandlande leverantörsutvärdering och 

de dagliga styrningsmötena på avdelning DOLL Leverantörsutveckling. 

Leverantörsutvärdering 

• Vilka är närvarande? 

• Vad bedöms leverantörerna på i dagsläget? 

• Vilken information skulle behövas för att bättre kunna utvärdera 

leverantörerna? 

Daglig styrning på avdelning DOLL Leverantörsutveckling 

• Vilka är närvarande? 

• Vad tas upp? 
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Bilaga 4 – Intervjuunderlag 
Här presenteras det intervjuunderlag som används vid intervjuerna med de olika 

intressenterna. Först presenteras frågeställningar för respektive intressent som baseras på 

beskrivningarna i kapitel 3 Materialförsörjning på Saab Aerostructures och mätningsrelaterad 

teori från kapitel 5.2 Orienterande teori kring definiering av nyckeltal. Därefter tas frågeställningar 

upp kring de framtagna måtten från kapitel 4 Mätning av materialförsörjning, vilka syftar till att 

ta reda på om det finns behov av att mäta måttet och hur det i så fall bör kunna definieras. 

Vilka frågeställningar kring måtten som ska diskuteras med vilken intressent visas sedan i 

den avslutande tabellen. 

Intervjufrågeställningar kring intressenterna 
Tabell I: Vilka frågeställningar kring mått som tas upp med respektive intressent 

Intressent Frågeställning Motivering 

Alla Vilka beslutssituationer står intressenten 
inför i sitt arbete? Vilken information/data 
baserar intressenten sina beslut på? 
Vilken information/data skulle kunna 
förbättra intressentens beslut? 

Till besluts- och 
utvärderingssituationer är 
nyckeltal lämpliga hjälpmedel. 

 Vilka utvärderingssituationer står 
intressenten inför i sitt arbete? Vilken 
information/data använder intressenten 
för att göra utvärderingarna? Vilken 
information/data skulle kunna förbättra 
intressentens utvärderingar? 

 

 Vilka ansvarsområden har intressenten? Avgör på vilken aggregeringsnivå 
intressenten behöver information i 
form av nyckeltal. 

 Vilka materialförsörjningsrelaterade 
nyckeltal använder intressenten? Hur 
mäts nyckeltalen? 

Antalet nyckeltal som ska 
användas är av stort intresse 
eftersom man bör sträva efter ett 
så litet antal som möjligt, men 
som samtidigt täcker in hela 
organisationen. 

DE Vilka ekonomiska ramar finns för 
materialförsörjningen? 

Måtten bör ligga i linje med 
övergripande ramar. 

DOH På vilket sätt tar DOH Huvudplanering 
hänsyn till materialförsörjningens 
prestation i planeringsarbetet? 

För att veta hur intresset för 
nyckeltal är från planerings sida. 

DOL Vilka övergripande mål och strategier 
finns för materialförsörjningen? 

Mått ska stödja övergripande 
målen och strategin. 
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DOLL 

 

Vilka mål finns för leverantörernas 
prestationer? 

 

Mått ska stödja mål och kravbild 
på leverantörerna. 

 På vilka kriterier utvärderas 
leverantörerna? På vilka kriterier vill 
intressenten kunna utvärdera 
leverantörerna? 

Nyckeltal kan hjälpa till att mäta 
leverantörernas prestationer 
baserat på kriterierna. 

DOLF Vad är mest kritiskt bland de 
materialhanteringsrelaterade aktiviteterna 
i materialförsörjningen? Vilka aktiviteter 
tar längst tid? 

Man ska mäta det som är viktigt. 

 Vad registreras i ERP i de 
materialhanteringsrelaterade aktiviteterna 
i materialförsörjningen? 

För att veta vad som kan mätas. 

DPI Vilka mål finns för leverantörernas 
prestationer? 

Se DOLL. 

 På vilka kriterier utvärderas 
leverantörerna? På vilka kriterier vill 
intressenten kunna utvärdera 
leverantörerna? 

 

DPQ Vilka mål finns för leverantörernas 
prestationer? 

Se DOLL. 

 På vilka kriterier utvärderas 
leverantörerna? På vilka kriterier vill 
intressenten kunna utvärdera 
leverantörerna? 

 

 Hur mäts och rapporteras kvalitet på 
inlevererat material? 
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Intervjufrågeställningar kring måtten 

Materialförsörjningens inre effektivitet 
1 Kapitalbindning i materialförråd 

1.1 Vilka mål och krav finns för kapitalbindningen? 
1.1.1 Hur är målen och kraven satta? För artiklar/kunder/program/projekt? Som maximal 

momentan nivå/maximalt genomsnitt för en tidsperiod?  
2 Materialförrådets omsättningshastighet 

2.1 Med vilken frekvens kommer inleveranser? 
3 Kassationer/svinn i materialförråd 

3.1 Hur hanteras kassationer/svinn? 
3.2 Hur ofta sker inventeringar? 

4 Interna ledtider i materialförsörjningen 
4.1 Vid vilka tillfällen i materialförsörjningsaktiviteterna registreras tider i ERP? 
4.2 Vilka aktiviteter i materialförsörjningen tar längst tid? 

Leverantörernas yttre effektivitet 
5 Leveranstid från leverantörerna 

5.1 Hur precist anges leveranstider i kontrakten med leverantörerna? 
5.2 Hur har leveranstid från leverantörerna mätts tidigare? 

6 Leveranser från leverantörerna som kommer i tid 
6.1 Vad anses vara ”i tid”? Varför just detta tidsfönster? 

6.1.1 Hur lång tid före produktionsstart behöver Saab ha material inlevererat (pga. hanterings- 
och kontrollaktiviteter)? 

6.1.2 Hur stor försening i inleveranser kan tillåtas utan att produktionen drabbas? 
6.1.3 Hur långt innan planerad inleveranstidpunkt är det acceptabelt att en inleverans 

ankommer? 
6.1.4 Hur hanteras förseningar i inleveranser? 
6.1.5 Hur registreras nya inleveranstidpunkter vid meddelad försening från leverantör? 

6.2 Hur har leveranser från leverantörerna som kommer i tid mätts tidigare? 
7 Leveranser från leverantörerna med rätt kvantitet  

7.1 Hur har leveranser från leverantörerna med rätt kvantitet mätts tidigare? 
8 Leveranser från leverantörerna med rätt kvalitet 

8.1 När och hur sker kvalitetskontroller? 
8.2 Hur är rätt kvalitet specificerad? 

8.2.1 Kan dålig kvalitet accepteras för viss användning av materialet? 
8.3 Hur har leveranser från leverantörerna med rätt kvalitet mätts tidigare? 

Materialförsörjningens yttre effektivitet 
9 Tillgänglighet i materialförråd 

9.1 Hur ser beställningar ut från produktionen? 
9.1.1 Krävs det att en hel order ska kunna plockas från materialförrådet för att produktionen ska 

kunna starta/fortsätta? 
9.1.2 Hur sker plockning ur materialförråd? 

9.2 Hur har tillgängligheten i materialförråd mätts tidigare? 
 

I tabellen nedan visas vilka av ovanstående intervjufrågeställningar kring måtten som 

kommer att diskuteras med respektive intressent. Det är av naturliga skäl inte nödvändigt 

eller lämpligt att alla aspekter diskuteras med varje intressent utan intervjuerna 

differentieras för att tiden för dem ska utnyttjas så effektivt som möjligt. 
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Tabell II: Vilka frågeställningar kring mått som tas upp med respektive intressent 
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1. Kapitalbindning i materialförråd X  X X X   

2. Materialförrådets 
omsättningshastighet 

X  X X X   

3. Kassationer/svinn i materialförråd X X X X X  X 
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4. Interna ledtider i 
materialförsörjningen 

 X X X X   

5. Leveranstid från leverantörerna   X X  X X 

6. Leveranser från leverantörerna som 
kommer i tid 

  X X X X X 

7. Leveranser från leverantörerna med 
rätt kvantitet 

  X X X X X 
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8. Leveranser från leverantörerna med 
rätt kvalitet 

  X X X X X 
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t 9. Tillgänglighet i materialförråd  X X X X   


