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Sammanfattning 
I takt med att inköp har fått en allt mer betydande roll inom företag krävs det också att 

strategier för inköp utformas på ett sätt som möjliggör att de kan efterlevas och följas 

upp, framförallt när det rör sig om koncernövergripande strategier som kräver 

samordning. I dagsläget är det inköpsrådet på Saab som styr över och samordnar 

projekt och initiativ som sker inom inköp. Inköpsrådet ansvarar även för framtagandet 

av inköpsstrategier och arbetet utifrån dessa för hela koncernen. En första 

klassificering av Saabs leverantörer utefter Kraljics matris genomfördes år 2010 och i 

samband med detta har ett ökat intresse påvisats för att på ett differentierat sätt mäta 

och följa upp leverantörer. Syftet med studien är därmed att se vilka Key Performance 

Indicators (KPI:er) som är tillämpliga i en indelning av leverantörer enligt Kraljics 

matris, det vill säga om olika KPI:er är fördelaktiga för att genomföra mätning och 

uppföljning av olika typer av leverantörer enligt Kraljics matris.  

Efter analys av befintliga KPI:er som används på Saab har ett flertal områden 

påträffats och kopplade till Kraljics matris uppträder en indelning enligt följande figur, 

KPI:er i Kraljics matris.  
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En betydande slutsats med indelning av KPI:er, enligt figuren, är att den ska påvisa 

vilka mätetal som är mest väsentliga att ha vid uppföljning av leverantörer kopplade 

till respektive kvadrant i Kraljics matris. Detta innebär dock inte att mätetal kopplade 

till specifika kvadranter saknar relevans i övriga kvadranter. KPI:er kan användas i 

flera kvadranter, helt beroende på situation.  

I mitten av figuren återges en del som benämns BAS vilket ska symbolisera att 

samtliga leverantörer oavsett klassificering eller kvadrant är i behov av att följas upp 

utefter leveransprecision, kvalitetsutfall, rätt kvantitet samt dokumentation och 

certifikat. BAS sammanfaller även med de KPI:er som ska följas upp för icke-kritiska 

leverantörer. Denna gemensamma uppföljning är ett första steg mot 

koncernövergripande KPI:er som möjliggör att Saab på ett enat sätt kan genomföra 

uppföljning av leverantörsfloran.  

Slutsatsen av studien är att Saab med fördel kan arbeta med KPI:er som är 

differentierade utefter Kraljics matris. Enligt de förutsättningar som finns på Saab har 

det även påvisats att det finns behov av att utforma gemensamma definitioner på de 

KPI:er som ska användas. 

 

  



 

 

Abstract 
Procurement has received a more prominent role in business. This requires purchasing 

procedures which allows strategies to be observed and monitored, particularly in the 

case of overall enterprise strategies that require coordination. At present the 

Procurement Council of Saab coordinates projects and initiatives within purchasing. 

Furthermore it is responsible for developing and maintaining purchasing strategies for 

the Saab Group. The first classification of Saab's suppliers according to the Kraljic 

matrix was conducted in 2010. In conjunction with the increased interest shown by 

Saab, measurements and monitoring of suppliers have expanded rapidly. Hence the 

purpose of this study is to evaluate Key Performance Indicators (KPI's) that are 

applicable when suppliers are differentiated according to the Kraljic matrix. That is, if 

various KPI's give Saab advantages when used for monitoring various types of 

suppliers according to the Kraljic matrix. 

When analyzing KPI's used at Saab, a number of areas has been identified and linked 

to the Kraljic matrix. The grouping of KPI's according to the matrix is shown in the 

following figure, KPI's in the Kraljic matrix.  
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A significant finding of the typology of performance indicators, as shown, is that the 

matrix will demonstrate the metrics that are most essential when suppliers linked to 

each quadrant of the Kraljic matrix are measured. This does not mean that metrics 

related to specific quadrants are irrelevant in the other quadrants. KPI's can be used in 

multiple quadrants, all depending on the situation.  

In the middle of the figure a part called BASE is illustrated, which symbolizes that all 

suppliers regardless of classification or quadrant are in need to be monitored along 

their delivery precision, quality outcome, correct quantity, and documentation and 

certificate. BASE also coincides with the KPI's to be monitored for non-critical 

suppliers. This joint monitoring is a first step toward company-wide KPI's enabling 

Saab to measure suppliers in a unified way.  

The study shows that Saab can benefit from KPI's that are differentiated according to 

the Kraljic matrix. Under the conditions that exist at Saab, the study also demonstrates 

that there is a need to develop common definitions of the KPI's. 
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Disposition 
Under följande rubriker sammanfattas vad rapportens olika kapitel behandlar. 

1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden, syftet och förtydligande av syfte till 

studien. Dessutom återges vilka direktiv som delgivits från Saab samt vilka 

avgränsningar som tillkommit för att möjliggöra att studiens syfte uppnås på ett 

tillfredställande sätt. 

2. Företagsbeskrivning 
Här presenteras Saabs historia och hur företagets struktur ser ut idag. För att skapa en 

förståelse för Saab presenteras även ett urval av produkter och tjänster som företaget 

tillhandahåller inom respektive affärsområde samt hur inköpsstrategier behandlas. 

3. Referensram 
I detta kapitel utformas en referensram som ska användas som underlag vid analysen 

av det empiriska material som samlas in. I kapitlet presenteras Kraljics matris, 

dessutom läggs grunden gällande hur mätetal ska utvärderas och vilka kriterier de ska 

uppfylla för att vara användbara. Avslutningsvis belyses olika dimensioner av 

leverantörsrelationer och prestationsmått, inköpsprocessen samt kontrollsystem för 

mätningar. 

4. Uppgiftsprecisering 
Kapitlet inleds med att presentera ett urval av vetenskapliga synsätt samt vilket synsätt 

som valts för denna studie och varför. För att skapa en förståelse för vilka 

förutsättningar och restriktioner denna undersökning måste ta hänsyn till diskuteras det 

studerade systemet och dess miljö. Detta mynnar sedan ut i en problemformulering 

samt vilka frågeställningar som ska besvaras utifrån de fyra delsystem som systemet är 

uppbyggt av. 



 

 

5. Metod 
I metodkapitlet beskrivs hur arbetsgången är utformad samt vilken analysmetod och 

inriktning som är ämnad för denna studie. För att undersökningen ska uppnå en hög 

trovärdighet diskuteras även vilka metoder som används för datainsamling och vilka 

metoder som används för att besvara studiens frågeställningar. 

6. Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen presenterar en sammanställning av vilka Key Performance 

Indicators (KPI:er) som i dagsläget används på respektive affärsområde. Dessutom 

beskrivs vilka förutsättningar som krävs för att använda KPI:erna samt vad de är 

tänkta att resultera i.  

7. Analys 
I analyskapitlet analyseras respektive KPI enskilt utifrån användbarheten på Saab och 

gällande vilka förutsättningar som krävs. Därefter följer en utvärdering och diskussion 

gällande när KPI:erna lämpligen används. Utöver detta diskuteras vilka mätetal som är 

bäst lämpande i olika delar av Kraljics matris.  

8. Slutsatser och rekommendationer 
I kapitlet påvisas vilka slutsatser som studien förmedlar angående möjligheterna till ett 

differentierat arbetssätt för mätning och uppföljning av leverantörer. Därefter följer en 

rekommendation kring hur en framtida implementering kan genomföras utifrån de 

förutsättningar som finns att tillgå på Saab. Dessutom diskuteras vilka risker en 

framtida implementering av KPI:er kan medföra för Saab som koncern. Avslutningsvis 

förs ett resonemang gällande tillförlitligheten i det dataunderlag studien baseras på.  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden, syftet och förtydligande av syfte till 

denna studie. Dessutom återges vilka direktiv som delgivits från Saab samt vilka 

avgränsningar som tillkommit för att möjliggöra att studiens syfte uppnås på ett 

tillfredställande sätt. 

 



1 Inledning 
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1.1 Bakgrund 
Inköp har fått en allt större betydelse under de senaste decennierna, vilket bland annat 

beror på att outsourcing blivit vanligare samt att en effektivisering av 

inköpsfunktionen medför väsentliga förbättringar för ett företag. För att ett företag ska 

kunna skapa en lönsam inköpsfunktion krävs det att inköpsstrategierna är tydliga och 

mätbara. Uppsatta inköpsstrategier ska genomsyra hela organisationen för att samtliga 

medarbetare ska sträva mot samma mål. För att detta ska vara möjligt krävs det att 

strategin går att följa upp. Mer distinkta och tydliga inköpsstrategier ställer även högre 

krav på både leverantör och det köpande företaget i det avseendet att om 

inköpsfunktionen ska förbättras måste båda parterna inneha en önskan och potential att 

förbättras. Således måste företaget aktivt jobba med att förbättra och utveckla 

leverantörsfloran. Ett konkret sätt för företaget att genomföra denna uppföljning är att 

använda inköpsstrategier som möjliggör mätningar. Om strategin inte uppfyller de 

krav som företaget efterfrågar har uppföljningen ringa betydelse.  

Saab har under den senaste tiden med många förändringar och uppköp varit en 

decentraliserad koncern där olika bolag styrts relativt självständigt. I samband med att 

bolagen nu organiserats i fem olika affärsområden (hädanefter AO) har initiativ tagits 

för att samordna de olika enheterna på ett så bra sätt som möjligt. Ett av dessa initiativ 

är att det finns ett inköpsråd med representanter för varje AO. Detta råd träffas 

kontinuerligt och avhandlar olika samordnade inköpsstrategiska frågor. Rådet består 

till stor del av inköpschefer. 

Saab har utifrån Kraljics matris genomfört en indelning av befintlig leverantörsbas. 

Denna fyrfältsmatris är en mycket vanlig metod inom inköpsarbete och den delar in 

leverantörer i strategiska leverantörer, flaskhalsleverantörer, hävstångsleverantörer och 

icke-kritiska leverantörer. 

Styrning och samarbete i förhållande till olika leverantörstyper är vitt skilda. Detta har 

medfört att många företag vill kunna utreda hur inköpsorganisationen kan utvärderas 

på ett effektivt och övergripande sätt, exempelvis genom Key Performance Indicators 

(hädanefter kallade KPI:er). Efter genomförd omorganisation och indelning av 
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leverantörer på Saab har bland annat frågor väckts om det, på ett samordnat sätt, går 

att mäta leverantörers prestation och interaktion med Saab. Utifrån ett teoretiskt 

perspektiv är det därmed intressant att utröna om det finns någon koppling mellan 

Saabs inköpsstrategier, enligt Kraljics matris, och prestationsmått i form av KPI:er. 

Det är även intressant att utreda om KPI:erna kan och bör användas för samtliga 

leverantörer eller om KPI:erna skulle kunna användas på olika sätt, utifrån indelningen 

enligt Kraljics matris. Saabs inköpsvision betonar även att koncernen ska arbeta som 

ett enat Saab, kunna tillföra värde, reducera kostnader och vara behjälpliga vid 

innovationer. Att mäta respektive leverantörs prestanda på ett mer samordnat sätt kan 

underlätta uppföljning av befintliga leverantörer men även underlätta utvärdering av 

framtida potentiella leverantörer. 

1.2 Syfte 
Att utifrån Saabs inköpsstrategier undersöka vilka Key Performance Indicators som 

är användbara i en indelning av leverantörer enligt Kraljics matris. 

1.3 Förtydligande av syfte 
Arbetet ska resultera i en utredning av vilka KPI:er som bäst beskriver 

förhållningssättet till olika leverantörer beroende på val av strategi. Studien kommer 

att undersöka KPI:er som redan används på Saab. 

Beträffande Saab innefattas samtliga fem AO; Aeronautics, Dynamics, Security and 

Defence Solutions, Electronic Defence Systems och Support and Services. Arbetet 

syftar till att underlätta ett likartat och jämförbart förhållningssätt mot leverantörer. 

Saabs leverantörer har nyligen delats in enligt Kraljics matris. Detta är grunden till att 

även KPI:erna önskas kategoriseras enligt Kraljics matris. 
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1.4 Definitioner 
Inköpsstrategier Fastställda förhållningssätt för Saab gällande 

hur differentierade leverantörsstrategier ska 

behandlas och utvecklas. Saabs inköpsstrategier 

består av Kraljics matris samt en så kallad 

Procurement Hub där strategier inom olika 

områden av inköp är samlade och utarbetade i 

olika ansvarsgrupper. 

Key Performance Indicators Samlingsnamn för de mest väsentliga 

nyckeltalen/mätetalen som kan beskriva 

leverantörernas prestationer. I denna studie 

används Key Performance Indicators som ett 

generellt begrepp för väsentliga nyckeltal. 

Kraljics matris Kraljics matris är ett hjälpmedel vid utveckling 

av differentierade leverantörs- och 

produktinköpsstrategier. Matrisen används i 

denna studie som ett verktyg för att kunna 

utvärdera framtagna KPI:er för Saab. 

1.5 Direktiv 
Inom inköpsarbete kan olika modeller användas för att exempelvis kategorisera 

företagets leverantörer. En av dessa modeller är Kraljics matris, ett direktiv ifrån Saab 

är att denna studie ska använda Kraljics synsätt vid kategorisering av KPI:er. 

Då detta arbete utförs åt inköpsrådet med representanter från varje AO är ett direktiv 

att resultatet ska kunna tillämpas på samtliga AO. 
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1.6 Avgränsningar 
Undersökningen kommer endast behandla inköp för produktingående material och inte 

behandla icke produktingående material såsom resor, inredning och konsulter. Orsaken 

till detta är främst att icke produktingående inköp bedrivs av en separat del på Saab, 

koncerninköp, som har ett annat arbetssätt i jämförelse med inköp för produktingående 

material. 

Studien kommer endast att studera KPI:er som berör leverantörerna och samarbetet 

med dem, detta innebär att eventuella KPI:er rörande den egna organisationen 

avgränsas bort i detta arbete. Detta faller sig naturligt då utgångspunkten är Kraljics 

matris, som används för att utarbeta leverantörsstrategier och ej belyser den interna 

organisationen. 

Denna studie kommer endast att behandla befintliga KPI:er som finns att tillgå på 

Saab. Anledningen till detta är att det är svårt att definiera nya KPI:er som är 

anpassade enligt de förutsättningar som finns att tillgå samt att få dessa förankrade på 

Saab. 

En ytterligare avgränsning är att ingen utvärdering kommer att ske gällande 

utformningen och innebörden av de inköpsstrategier som används på Saab. 
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2 Företagsbeskrivning 

I detta kapitel presenteras företagets historia och hur företagets struktur ser ut idag. 

För att skapa en förståelse för Saab presenteras även ett urval av produkter och 

tjänster som företaget tillhandahåller för respektive AO samt hur inköpsstrategier 

behandlas. 
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2.1 Företagets historia 
Saab grundades 1937 för att möta behovet av inhemsk produktion av flygplan och 

genom årens lopp har ett flertal flygplanstyper producerats däribland Gripen, Viggen 

och Tunnan. (Saab, 2011) 

Saab har genom åren sökt en diversifiering bland annat genom att tillverka flygplan för 

civilt och militärt bruk, bilar, lastbilar och bussar. I början av 1990-talet blev dock bil- 

och lastbilstillverkningen självständiga företag och 1999 slutade Saab att tillverka 

civila flygplan. (Saab, 2011) 

År 2000 köpte Saab företaget Celsius som har en lång historik inom svensk 

försvarsindustri. En stor del av den svenska försvarsindustrin har efter ett flertal 

ytterligare uppköp, exempelvis av Ericsson Microwave Systems AB år 2006, ökat 

Saabs omfattning på den militära marknaden. På senare år har Saab utvecklat en mer 

internationell inriktning, som omfattar civil säkerhet och försäljning av 

helhetslösningar med tillhörande servicepaket. (Saab, 2011) 

2.2 Företaget idag 
Vid bokslutet 2010 hade Saab cirka 12 500 anställda världen över, främst i Sverige, 

Sydafrika, Australien, USA och Storbritannien, och en omsättning på drygt 24,4 

miljarder kronor. 

Koncernen är i dagsläget uppdelad i fem AO, se Figur 1, där varje AO har specifika 

arbetsområden. Nedan följer en kort beskrivning av respektive AO. 



2 Företagsbeskrivning 
 

9 
 

 
Figur 1: AO på Saab 

 

• Aeronautics består av två delar, Aerosystems och Aerostructure, som 

tillhandahåller utrustning för luftburna system, inkluderat undersystem samt 

service under hela livscykeln. (Saab, 2011) 

• Dynamics utvecklar avancerade vapen- och missilsystem där kärnkompetensen 

är systemteknologi, vägledning och navigation, simulering, sensorteknik och 

teknologi för stridsspetsar och framdrivning. (Saab, 2011) 

• Electronic Defence Systems tillhandahåller system för detektion, lokalisering 

och skydd. (Saab, 2011) 

• Security and Defence Solutions utvecklar stödsystem för beslutsfattande, 

effektiv övning och träning. Affärsområdet erbjuder dessa system för land, hav, 

luft, civil säkerhet och kommersiellt flyg. (Saab, 2011) 

• Support and Services skapar helhetslösningar inom service och underhåll som 

innefattar logistikstöd, tekniskt stöd och stöd för kommersiella flygplan. (Saab, 

2011) 
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2.3 Inköpsstrategier 
Saab har under det senaste året utvecklat sina inköpsstrategier i samband med att de 

samordnande initiativen utökats mellan de olika AO inom koncernen. Inköpsstrategier 

utformas dessutom fortfarande under våren 2011. I nuläget finns dock två utmärkande 

strategidelar, dels den så kallade Saab Procurement Hub och dels differentierade 

strategier utifrån Kraljics matris. (Saab, 2011) 

2.3.1 Saab Procurement Hub 
Saab har valt att på koncernnivå se på inköp ur olika perspektiv, cirklar, med olika 

ansvarsområden för vad som är viktigt i samband med inköp, se Figur 2. Till varje 

perspektiv finns en ansvarig medarbetare som ansvarar för att driva frågor på 

koncernnivå inom sitt område. (Saab, 2011) 

 

Figur 2: Saab Procurement Hub (Saab, 2011) 
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I Tabell 1 presenteras definitioner på vilka ansvarsområden de olika cirklarna har, där 

framgår även att de olika cirklarna har olika nivå av strategisk relevans. 

Tabell 1: Delar och definitioner av Saab Procurement Hub, (Saab, 2011) med svenska definitioner av författarna 
Delar Definitioner Strategiska 
Supply Management 

Strategy 

Denna cirkel har det övergripande ansvaret för hela 

strategimodellen (Hub) och har som mål att hela 

organisationen ska arbeta enligt inköpsstrategierna. 

Organisational 

Alignment 

Denna del är även den av strategisk karaktär och 

ansvarar för att avgöra hur mycket resurser som krävs 

för att inköpsorganisationerna ska kunna arbeta utefter 

strategierna. 

Category Management Denna del ska visa hur Saab ska jobba med 

differentierade strategier, mål, mätning av resultat samt 

utveckla hållbara egenskaper inom olika områden. 

O
perationella

 

Relationship/Contract 

Management 

Ansvarar för att relationerna till leverantörer sköts på 

ett tillfredsställande vis. I detta innefattas även att 

kontrakt sköts på rätt sätt. 

Supply Chain 

Management 

Denna del ansvarar för att det dagliga arbetet stämmer 

överens med de övergripande strategierna och att flödet 

av information, material och monetära medel fungerar 

som det ska. 

PMT (Processes, 

Methods and Tools) 

PMT ansvarar för att processer, metoder och verktyg 

utvecklas för att hjälpa inköpsfunktionen enligt 

strategierna. 

M
öjliggörare People Ansvarar för frågor kring hur organisationerna ska 

attrahera, utveckla och behålla rätt personer. 

 

2.3.2 Saab och Kraljics matris 
Saab har utöver Procurement Hub, som presenteras i stycke 2.3.1 Saab Procurement 

Hub, även valt att arbeta utefter Kraljics matris med differentierade strategier på 

koncernnivå. Även här finns ansvariga för olika delar. 

Kraljics matris bygger på att differentierade strategier och arbetssätt kan vara aktuella 

att tillämpa beroende på vilka typer av leverantörer/produkter det rör sig om samt vilka 
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ekonomiska risker som tas i samband med olika former av inköp. Kraljics matris är en 

vanligt förekommande strategimodell inom akademin och näringslivet, matrisen 

introduceras i stycke 3.2 Kraljics inköpsmatris. Följaktligen presenteras inte Saabs 

strategiarbete kring Kraljic mer i detta kapitel. 
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3 Referensram 

I detta kapitel utformas en referensram som ska användas som underlag vid analysen 

av det empiriska material som samlas in. I kapitlet presenteras Kraljics matris, 

dessutom läggs grunden gällande hur mätetal ska utvärderas och vilka kriterier de ska 

uppfylla för att vara användbara. Avslutningsvis belyses olika dimensioner av 

leverantörsrelationer och prestationsmått, inköpsprocessen samt kontrollsystem för 

mätningar. 
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3.1 Betydelsen av inköp 
Inköp har fått en ökad betydelse de senaste åren vilket till stor del beror på att det finns 

ekonomiska incitament där en effektivisering av inköpsfunktionen medför väsentliga 

förbättringar för ett företag. Exempelvis uppskattas de totala kostnaderna för inköp 

vara i storleksordningen 50 % för merparten av företagen idag, oavsett bransch. Dock 

finns det ytterligare aspekter som är av stort intresse för ett företag och det handlar om 

att få en ökad förståelse och förbättrade relationer med leverantörer. (van Weele, 2005) 

Traditionellt kan inköpsfunktionen beskrivas som den del av ett företag som förmedlar 

kontakten mellan leverantör och verksamhet samt ser till att de kontrakt, gällande 

exempelvis tekniska specifikationer, leveransavtal och priser, som upprättas uppfylls 

för berörda parter (van Weele, 2005). Detta synsätt förändras snabbt, särskilt för mer 

etablerade företag, där inriktningen i dagsläget frångår den mer operationella rollen till 

en mer strategisk position. Primärt handlar det om att aktivt arbeta med leverantörer 

för att uppnå bästa möjliga resultat (van Weele, 2005). Detta är något som även Baily 

et al. (2005) belyser, de menar dessutom att arbetssättet för en inköpsfunktion har 

blivit allt mer av strategisk betydelse. Tonvikt läggs på långsiktiga 

leverantörssamarbeten, utveckling av leverantörer och totalkostnadsreduktion snarare 

än på mer klassiska inköpsrutiner som orderläggning (Baily et al., 2005). 

Gadde och Håkansson (2000) påpekar precis som van Weele (2005) att inköp numera 

står för en betydande andel av företagets totala kostnader vilket har ökat inköps 

betydelse markant. Detta beror på ett flertal orsaker där fyra kategorier lyfts fram av 

författarna: ökad specialisering, inköps direkta påverkan på resultatet, fördelar med 

långsiktiga leverantörsrelationer samt ökad komplexitet för inköpsarbetet. Den ökade 

specialiseringen och komplexiteten medför att ett företag måste utveckla 

inköpsfunktionen i form av både kapacitet och kompetens. Gadde och Håkansson 

(2000) menar även att det är viktigt att studera den totala kostnaden för ett samarbete 

med en leverantör. En djupare och mer långsiktig relation till en leverantör kan skapa 

synergieffekter som gemensam teknisk utveckling och förbättrat informationsutbyte 

(Gadde & Håkansson, 2000).  Aronsson et al. (2009) framhäver också att 
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leverantörens kompetens har stor betydelse och att det i många fall medför en snabbare 

framtagning av exempelvis nya produkter. Dessutom måste relationen vara ömsesidig 

där ställda krav uppfylls av både inköpare och leverantör (Aronsson et al., 2009). 

3.2 Kraljics inköpsmatris 
Peter Kraljic formulerade 1983 en modell för hur företag på en konkurrensutsatt 

marknad kan arbeta aktivt med inköp för att på så sätt uppnå konkurrenskraft. 

Modellen är uppbyggd av en fyrfältsmatris och har två dimensioner (Kraljic, 1983): 

• Strategisk betydelse av inköp definieras som totala kostnader, grad av 

värdeadderande och vinstpåverkan.  

• Leverantörsmarknadens komplexitet definieras som hur pass få konkurrenter 

som finns, grad av teknologisk utveckling, inträdesbarriärer, logistikkostnader 

och komplexitet. 

De två dimensionerna resulterar sedan i fyra kvadranter, se Figur 3. Med hjälp av 

dessa kvadranter kan inköpsfunktionens situation utvärderas och utifrån det 

introduceras olika handlingsplaner. Vid denna typ av utvärderingar menar Kraljic 

(1983) att många möjligheter men också vissa svagheter och sårbarheter kan 

upptäckas. 

 
Figur 3: Kraljics inköpsmatris (Kraljic, 1983, s. 111) 
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I Figur 3 presenteras fyra olika typer av produkter, i svensk översättning, som skiljer 

sig åt markant vilket också resulterar i att de bör hanteras på olika sätt av 

inköpsfunktionen. Nedan följer en beskrivning av respektive produkttyp. 

3.2.1 Strategiska produkter 
Denna typ av produkter har både en hög grad av komplexitet och är dyra samtidigt 

som det finns få leverantörer på marknaden. Detta gör att inköpsfunktionen behöver ha 

ett djupt samarbete med leverantören till produkten och i vissa fall även ta beslut om 

produkten verkligen ska köpas in och inte produceras inom den egna verksamheten. 

Här behövs dessutom en hel del marknads- och riskanalyser för att avgöra hur 

samarbetet skall fortsätta. (Kraljic, 1983) 

3.2.2 Flaskhalsprodukter 
För dessa produkter är vinstpåverkan låg, produkterna är dock i många fall nödvändiga 

för företaget, samtidigt finns det få leverantörer. Detta innebär att en hel del hantering 

av risker krävs, exempelvis krävs bra koll på lagernivåer och reservplaner om problem 

skulle uppstå med den befintliga leverantören. (Kraljic, 1983) 

3.2.3 Hävstångsprodukter 
Produkterna i denna kategori har stor vinstpåverkan samtidigt som varianter av både 

leverantörer och produkter existerar i hög utsträckning. Här handlar det om att 

optimera orderkvantiteter och att förhandla fram bra priser snarare än att lägga fokus 

på riskfaktorer. (Kraljic, 1983) 

3.2.4 Icke-kritiska produkter 
Dessa produkter har låg vinstpåverkan samtidigt som de finns i många varianter. Detta 

gör att översynen här handlar om att kontrollen av produkter och leverantörer inte skall 

vara för kostsamma, utan att endast det som behöver mätas eller estimeras skall 

utföras. (Kraljic, 1983) 
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3.3 Kraljics portföljmatris 
Kraljic för resonemang kring hur företag bör handla utifrån olika typer av produkter 

och leverantörer. I detta fall har matrisen nio delar och axlarna dimensionerna; Egna 

företagets styrka och Leverantörsmarknadens styrka, se Figur 4. 

 
Figur 4: Kraljics portföljmatris (Kraljic, 1983, s. 114) 

I delen som benämns utnyttja i Figur 4 menar Kraljic (1983) att det är det köpande 

företaget som har ett bra förhandlingsläge och rekommenderar att förhandla aggressivt 

mot leverantörer gällande exempelvis priser. I diversifiera är förhållandena snarare de 

omvända och Kraljic menar att det här handlar om att försöka finna nya substitut eller 

starta egen produktion för att minimera risken. Här är exempelvis pris inte en lika 

viktigt förhandlingsfråga. I ”balansera-delen” av matrisen menar Kraljic att det främst 

handlar om att behålla och vårda de relationer och avtal som finns. (Kraljic, 1983) 

3.4 Utveckling av Kraljics matris 
Utifrån Kraljics matris kan liknande resonemang föras kring leverantörer, dessutom 

finns utarbetade strategier kring hur förflyttning kan ske mellan olika kvadranter. 

3.4.1 Leverantörsmatris 
Van Weele (2005) utgår ifrån och kopplar ihop Kraljics båda matriser presenterade i 

stycke 3.2 Kraljics inköpsmatris och stycke 3.3 Kraljics portföljmatris. Van Weele 
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menar även att indelning av leverantörer kan ske på samma sätt för leverantörer som 

för produkter. Det resulterar i den matris som återfinns i Figur 5. Axlarna och 

respektive kvadrants innehåll presenteras i svenska översättningar. 

 
Figur 5: Sammankopplad inköpsmatris (van Weele, 2005, s. 150) 

3.4.2 Förflyttning i Kraljics matris 
Kraljics matris som publicerades 1983 är det dominerande angreppssättet för inköpare 

i dagsläget. Dock ger matrisen tvetydiga riktlinjer för hur strategisk förflyttning av 

produkter (handelsvaror) och/eller leverantörer ska genomföras. (Gelderman & van 

Weele, 2002) 

Ett viktigt resultat som Gelderman och van Weele (2002) presenterar är att vid 

modifiering av Kraljics matris är den tillräckligt bra för att utveckla bra inköps- och 

leverantörsstrategier. Syson (1992) menar även att Kraljics matris uppfattas som ett 

stort genombrott gällande utvecklingen av teorier anpassade för inköp och Supply 

Management. I en undersökning av holländska företag, där inköpschefer intervjuades, 
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påvisade Boodie (1997) att drygt 85 % av företagen med fler än 5 000 anställda 

använde Kraljics matris för att formulera respektive företags inköpsstrategier. 

Enligt Gelderman och van Weele (2003) kan problem som härrör från hur leverantörer 

eller produkter ska mätas hanteras på ett flertal olika sätt utifrån Kraljics matris. Detta 

beror till stor del på vilken skala som används i matrisen, vilken omfattning den har, 

vilken position företaget har i värdekedjan samt vilka förutsättningar och villkor som 

råder för kunderna. En ytterligare aspekt är utformningen av den övergripande 

affärsstrategin som i stor utsträckning påverkar valet av leverantörsstrategi. 

(Gelderman & van Weele, 2003) 

I studien som Gelderman och van Weele (2003) publicerat påvisas att lagarbete, 

exempelvis tvärfunktionella arbetsgrupper, är en förutsättning för att det ska gå att 

genomföra en analys av kategoriindelning utifrån Kraljics matris. Detta för att vyn från 

olika arbetsområden, exempelvis produktion och design, har olika förutsättningar och 

således kan ge inköpsfunktionen ett mer funktionellt och användbart perspektiv. 

En problematik med de strategiska rekommendationer som Kraljics matris påvisar för 

respektive kvadrant i matrisen, är att de är generella och svåra att praktiskt använda. 

Exempel på rekommendationer är utnyttja makt, effektiva processer och säkerställa 

volym, se Figur 6. Dessa ger dock bara en ungefärlig vägledning för vilken strategi 

som är bäst lämpad för berörda leverantörer. En ytterligare aspekt är att 

rekommendationerna endast återspeglar de nuvarande förutsättningarna och bortser 

från en eventuell förändring av beroendet och styrkeförhållandet till respektive 

leverantör. (Gelderman & van Weele, 2002) 
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Figur 6: Exempel på rekommendationer enligt Kraljics inköpsmatris (Gelderman & van Weele, 2002, s. 31) 

Gelderman och van Weele (2002) belyser att Kraljics matris är ett effektivt verktyg för 

att utarbeta olika inköps- och leverantörsstrategier främst genom diskussion, 

visualisering och illustrering. Ytterligare fördelar som lyfts fram av Gelderman och 

van Weele (2002) är möjligheten att koordinera relativt självständiga strategiska 

affärsenheter inom företaget och på så sätt skapa synergieffekter. Lilliecreutz och 

Ydreskog (1999) påpekar dessutom att det är enklare att utifrån Kraljics matris ha en 

differentierad inköpsstrategi för olika leverantörsgrupper. Användandet av Kraljics 

matris som verktyg medför även att inköpsrollen lyfts från en mer taktisk roll till en 

roll av mer strategisk betydelse (Elliott-Shircore & Steele, 1985). Detta resulterar i, 

enligt Carter (1997), att ledningen övertygas om att en effektiv inköpsfunktion har en 

stor påverkan på ett företags eventuella vinst och framgång.  Sammanfattningsvis 

påpekar Gelderman och van Weele (2002) att det inte finns någon enkel, 

färdigutvecklad lösning som går att applicera på ett företag. Utan att det krävs kritiskt 

tänkande och en sofistikerad inköpsfunktion (Gelderman & van Weele, 2002). 

De allmänna rekommendationerna som Kraljics matris resulterar i måste anpassas efter 

respektive företags förutsättningar och omständigheter för att bli användbar 

(Gelderman & van Weele, 2002). Något att ha i åtanke är att det inte finns några regler 

för hur respektive dimension, leverantörsrisk och vinstpåverkan, ska beräknas. Detta 

medför att metoden är svår att validera då gråzonen mellan vad som klassificeras som 
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”hög” eller ”låg” på respektive axel är något tvetydig. Även om skalan är något 

oprecis framhäver Gelderman och van Weele (2002) att kategorisering, ”plottning”, i 

matrisen inte är av endast subjektiv karaktär. Ett flertal aspekter måste underbyggas av 

ren fakta, exempelvis långsiktiga besparingar. (Gelderman & van Weele, 2002) 

Kraljics matris anses av vissa dock få en för stor inverkan på inköpsverksamheten då 

den tenderar att förenkla problematiken mellan köpare och leverantör och dessutom 

misslyckas med att återge viktiga aspekter som betydelsen av nätverk (Dubois & 

Pedersen, 2002), oberoendet mellan produkter (Ritter, 2000) och konkurrensfördelar 

(Wagner, 2004). 

Strategiska möjligheter för respektive kvadrant i Kraljics matris 
Nedan följer en kort redogörelse för hur ett företag, enligt Gelderman & van Weele 

(2002), kan behandla produkter genom att förflytta dem, mellan kvadranter, i Kraljics 

matris beroende på företagets förutsättningar och önskemål. Ett flertal möjligheter 

kommer att tas hänsyn till, exempelvis möjlighet till standardisering, sammanslagning 

av produkttyper, gemensam utveckling och pris. 

Flaskhalsprodukter 

Enligt Gelderman och van Weele (2002) kan artiklar som klassificerats som 

flaskhalsar förflyttas på tre olika sätt beroende på förutsättningarna för artiklarna, se 

Figur 7. 

 
Figur 7: Inköpsstrategier för flaskhalsprodukter (Gelderman & van Weele, 2002, s. 33) 
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1. Kapacitetsutnyttjande - om standardisering inte är möjlig föreslås att ett färre 

antal leverantörer ska tillgodose företaget med produkter för att bättre utnyttja 

leverantörens kapacitet och således minska leveransrisken och förbättra 

förhandlingsutrymmet mot leverantören. (Gelderman & van Weele, 2002) 

2. Standardisering och sammanslagning - ett mer drastiskt alternativ är att 

försöka förflytta produkten från flaskhals till hävstång, vilket kan genomföras 

vid standardisering och sammanslagning av produkter. (Gelderman & van 

Weele, 2002) 

3. Mindre komplex (3a) och sammanslagning (3b) - om en produkt har 

överspecificerats, vilket ofta inträffar för tekniska produkter, förelås en 

standardisering av förfarandet och en sammanslagning av likartade 

produkttyper. Tanken är att produkten ska bli mindre komplex, exempelvis 

genom att överflödiga specifikationer tas bort. Efter att produkten blivit mindre 

komplex finns möjlighet att slå samman likartade produkttyper för att på så sätt 

först flytta produkten till kvadranten icke-kritiska och därefter mot hävstänger. 

(Gelderman & van Weele, 2002) 

Icke-kritiska produkter 

Icke-kritiska produkter är ofta kontorsmaterial och den absolut viktigaste frågan att 

besvara för dessa typer av produkter är om det finns möjlighet till en sammanslagning 

(Gelderman & van Weele, 2002). I Figur 8 illustreras de två möjligheter att förflytta 

artiklar som klassificerats som icke-kritiska enligt Gelderman och van Weele (2002). 
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Figur 8: Inköpsstrategier för icke-kritiska produkter (Gelderman & van Weele, 2002, s. 34) 

1. Sammanslagning – ett generellt kontrakt upprättas och denna sammanslagning 

medför en förflyttning från icke-kritisk till hävstång, således en oförändrad 

leveransrisk men ökad strategisk betydelse. (Gelderman & van Weele, 2002) 

2. Inköpskort – när en sammanslagning inte är möjlig, exempelvis för unika 

produkter, föreslås att ett gemensamt inköpskort används för icke-kritiska 

produkter vilket medför att leveransrisken minskar något. (Gelderman & van 

Weele, 2002) 

Hävstångsprodukter 

Det finns två typer av samarbeten, strategisk partner och bekvämt partnerskap, där 

möjligheten till att utveckla produkter gemensamt har en betydande roll för valet av 

partnerskap. (Gelderman & van Weele, 2002) Nedan följer de två alternativa 

möjligheter som, enligt Gelderman och van Weele (2002), finns att tillgå när en 

produkt klassificerats som en hävstångsprodukt, se Figur 9. 
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Figur 9: Inköpsstrategier för hävstångsprodukter (Gelderman & van Weele, 2002, s. 34) 

1. Strategisk partner – när leverantören har goda förutsättningar att utveckla en 

produkt gemensamt med företaget, med hänsyn tagen till både 

utvecklingskostnader och implementeringskostnader, föreslår Gelderman och 

van Weele (2002) att företagen utvecklar ett strategiskt partnerskap. Detta 

medför att både leveransrisken ökar likväl som strategisk betydelse. 

(Gelderman & van Weele, 2002) 

2. Bekvämt partnerskap – när leverantören inte har möjlighet till gemensam 

utveckling föreslås att inga större förändringar sker utan fokus läggs på att 

bygga vidare på nuvarande relation exempelvis genom att förbättra kvalitet och 

logistik. (Gelderman & van Weele, 2002) 

Strategiska produkter 

Strategiska leverantörer måste vara världsledande inom respektive bransch samt vara 

högpresterande både tekniskt och ekonomiskt (Gelderman & van Weele, 2002). Nedan 

följer två alternativ för hur ett företag kan fortskrida gällande samarbeten med 

leverantörer beroende på vilken ”prestanda” leverantören kan leverera, och till vilket 

pris. Dessa alternativ illustreras även i Figur 10. 
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Figur 10: Inköpsstrategier för strategiska produkter (Gelderman & van Weele, 2002, s. 35) 

1. Strategisk partner – om leverantören lever upp till förväntningar gällande 

prestanda och kostnader föreslås att en fortsatt strategisk allians upprätthålls. 

Dock måste företaget avgöra hur stort beroende till leverantören som 

företaget är redo att ta. (Gelderman & van Weele, 2002) 

2. Mindre komplex och utveckling av leverantör – om tendenser finns till att 

leverantören ”underpresterar” föreslås att produkten ska bli mindre komplex 

för att möjliggöra alternativa lösningar, exempelvis att byta leverantör. 

3.5 Ämnesindelning vid leverantörskontakter 
När kontakter upprättas mellan parter kan det ske på olika sätt och i olika dimensioner. 

Detta kan exempelvis indelas utefter leverantörsrelationer eller utefter olika 

dimensioner av prestationsmått. 

3.5.1 Leverantörsrelationer 
Vid beskrivning av relationer, exempelvis mellan köpare och säljare, är det vanligt att 

de delas in i olika dimensioner. I Figur 11 sammanfattas dimensionerna enligt tre olika 

indelningar. 
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  Bindningar 

  Hammarkvist et al. (1982) 

 

  Episoder 

  Håkansson (1982) 

 

 Aktiviteter 

 Rehme (2001) 

 

Figur 11: Dimensioner av leverantörsrelationer 

Hammarkvist et al. (1982) menar att de relationer företag bygger upp till varandra 

utgör bindningar. Nedan beskrivs respektive typ av bindning enligt Hammarkvist et al. 

(1982) mer utförligt: 

• Tekniska bindningar handlar om att företagen förhåller sig till varandra 

exempelvis genom att det köpande företaget anpassar produktionen efter en del 

av de inköpta produkterna och på så sätt indikerar att de tänker fortsätta 

samarbetet med leverantören. Det kan även handla om att leverantören 

utvecklar produkter i samarbete med det köpande företaget vilket innebär att de 

till viss del binder sig till en specifik kund. 

• Tidsmässiga bindningar rör de koordineringar som företag med fördel kan göra 

tillsammans för att exempelvis undvika att brist eller för höga lager uppstår. 

Detta är extra viktigt i samband med linjeproduktion då ett nytt tankesätt kring 

produktionskedjan uppstått, där vissa monteringslinor endast har säkerhetslager 

för en halv dags produktion. 

• Kunskapsmässiga bindningar innebär att parter som under en tid samarbetar 

som köpande och säljande företag lär känna varandra i den bemärkelsen att de 

inser hur produkterna används samt hur de utvecklas. Det köpande företaget lär 
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sig vad tillverkaren är bra på och leverantören lär sig vad kunden vill ha ut av 

produkterna. Om ett sådant samarbete pågår under en längre period utvecklas 

denna typ av bindningar i takt med att företagen lär sig mer av och om 

varandra. 

• Sociala bindningar uppstår eftersom det är människor som leder kontakten 

mellan företag. De sociala inslag som här krävs innebär också att de personliga 

kontakterna till viss del kan komplettera de skriftliga kontrakten mellan företag, 

framförallt med tanke på att det är mycket svårt att få med alla detaljer i ett 

kontrakt. Dessa sociala bindningar utvecklas dessutom över tid vilket innebär 

att de sociala bindningarna blir starkare i takt med att samarbetet fortlöper. 

• Ekonomiska och juridiska bindningar är mer eller mindre långsiktiga 

bindningar som Hammarkvist et al. (1982) ser som komplettering till övriga 

bindningar och främst handlar om avtal och kontrakt av olika slag. 

Håkan Håkansson vid Uppsala universitet var en av de författare som tillsammans med 

Karl-Olof Hammarkvist (1982) diskuterade bindningar enligt tidigare stycke. 

Håkansson (1982) har även editerat en bok av IMP Group där han istället diskuterar 

liknande frågor i form av så kallade episoder: 

• Produkt- eller serviceutbyte definieras här som kärnan i samarbetet och 

relationen. Det är utifrån produkten eller tjänsten som samarbetet måste utgå, 

om produkten är i enlighet med vad kunden efterfrågar leder det till att 

samarbetet kan utvecklas i andra hänseenden och om den inte är vad som 

efterfrågas måste det först åtgärdas genom utökad kommunikation. 

• Informationsutbyte innebär, som namnet antyder, frågor kring hur 

informationen överförs mellan de olika parterna. Håkansson (1982) menar att 

denna del är mycket viktig och påpekar samtidigt att den kan ta sig uttryck på 

olika sätt beroende på vilken typ av information det är som förs över. 

• Finansiellt utbyte är något som sker fullt naturligt i samband med att produkter 

byter ägare. Om företag har relationer med varandra kan storleken på det 

finansiella utbytet, enligt Håkansson (1982), vara ett mått på hur djup relationen 

är. 
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• Socialt utbyte mellan parterna är enligt Håkansson (1982) mycket viktigt, 

framförallt i skedet då en relation mellan parterna skall byggas upp. Detta 

utbyte samlar upp de frågor som inte behandlas inom de tre andra elementen 

och handlar till stor del om att bygga upp förtroende mellan parterna. 

Rehme (2001) har utgått ifrån Hammarkvist (1982) och Håkansson (1982) vid 

utformning av sin modell där han definierar de olika dimensionerna: 

• Teknikorienterade aktiviteter är de aktiviteter som behövs för att de tekniska 

kraven ska kunna uppfyllas. Här krävs att teknisk data kan förmedlas samt att 

eventuella samarbeten fungerar på ett bra sätt om de uppstår vid utformande av 

nya produkter eller applikationer. 

• Logistikaktiviteter rör först och främst leveranser och information kring dessa. 

• Kommersiella aktiviteter handlar om att förhandlingar, kontrakt och betalningar 

ska kunna administreras mellan de olika parterna. 

• Sociala aktiviteter innebär att relationer bör utvecklas i olika led mellan 

organisationerna. 

3.5.2 Dimensioner för prestationsmått 
På samma sätt som beskrivs i samband med leverantörsrelationer i stycke 3.5.1 

Leverantörsrelationer har Monczka et al. (2005) valt att dela in prestationsmått i olika 

dimensioner, dessa dimensioner beskrivs i kommande stycke.  

Prisrelaterade prestationer 
Vid prestationsmått inom inköp och gentemot leverantörer är prisrelaterade mått 

mycket vanliga. Några exempel är faktiska priser, skillnad i pris mellan faktiskt pris 

och planerat, pris i förhållande till marknadsindex samt priser att jämföra med andra 

fabriker eller divisioner. (Monczka et al., 2005) 

Kostnadseffektivitet 
Denna dimension rör till stor del förändringar i befintliga kostnader. Detta mäts 

normalt i så kallad cost change eller cost avoidance. Det första måttet används för att 

mäta hur en kostnad har förändrats. Cost avoidance handlar istället om att sätta ett 
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värde på en eventuellt förhindrad kostnadsökning, detta mått är en aning mer abstrakt 

och enligt Monczka et al. (2005) är de siffror som måttet resulterar i inte tillräckligt 

kvantifierbara. Författarna berör också problemet med att samma cost avoidance kan 

uppnås oavsett om det föregås av omfattande förhandlingar eller om kostnaden görs 

upp i samråd mellan inköpare och säljare. (Monczka et al., 2005) 

Kvalitet 
Kvalitet är ett vanligt område att mäta i samband med inköp, framförallt med tanke på 

att företag blir mer och mer inriktade mot att ha så lite slöseri som möjligt. Ett vanligt 

mått i detta sammanhang är Parts Per Million (PPM) som uttrycker hur många delar 

som får vara eller som är defekta. Andra vanlig mått på kvalitet har som mål att mäta 

skillnader mellan olika leverantörer. (Monczka et al., 2005) 

Tidsrelaterade mätningar 
Tid är ett vanligt prestationsmått och i takt med att företag vill ha leveranserna så 

tidsmässigt exakta som möjligt ställer detta höga krav på leverantörerna. Vanliga mått 

inom detta område är ledtid, leveransprecision samt förmåga att anpassa sig till sina 

kunder. (Monczka et al., 2005) 

Teknologi- och innovationsmätningar 
Vid samarbete med leverantörer som tillför företaget innovationsrika lösningar kan det 

vara aktuellt att tillämpa olika mätningar på leverantören. Ett exempel på mått skulle 

kunna vara benägenheten hos leverantören att erbjuda nya lösningar innan övriga 

marknaden blir erbjuden. (Monczka et al., 2005) 

Miljö och säkerhet 
Många företag strävar efter att bli mer medvetna om vilken påverkan de har på 

omvärlden beträffande miljö och säkerhet. För att kunna få en rättvisande bild inom 

dessa frågor är det aktuellt att mäta leverantörers insatser på dessa områden, mätetalen 

rör då främst huruvida leverantörerna har uppnått uppsatta mål eller inte. (Monczka et 

al., 2005) 
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Styrning av värdekedja och tillgångar 
Vid inköp finns i många fall ett ansvar att ta hänsyn till olika delar i värdekedjan 

såsom intransporter, lagernivåer och uttransporter. De olika delarna i värdekedjan och 

mått på dessa är användbara vid totalkostnadsberäkningar i samband med utvärdering 

och inköp. (Monczka et al., 2005) 

Administration och effektivitet 
I samband med inköp och dess organisation är det i många fall aktuellt att mäta även 

den interna organisationen. Denna dimension av mätetal kan innehålla allt ifrån hur 

budget hålls till hur många orderrader som behandlas av varje inköpare. (Monczka et 

al., 2005) 

Intern kundnöjdhet 
Även hur inköpsorganisationen uppfattas och upplevs är en dimension som 

organisationer ofta vill mäta. Detta mäts vanligen via enkäter till de interna kunderna 

samt leverantörerna. (Monczka et al., 2005) 

3.6 Kriterier för mätetal 
Lynch och Cross (1995) betonar att det inte finns några enkla mallar att utgå ifrån vid 

utformning av mätetal. Den egna organisationen och vad som är relevant att mäta 

måste vara i centrum. Författarna menar även att användandet av de framtagna 

mätetalen måste vara så enkelt som möjligt, de menar dessutom att det inte får finnas 

för många mätetal utan att fyra till tio är tillräckligt till en början. Mätetal inom 

områden som kvalitet, leverans och slöseri är mycket bra att använda. (Lynch & Cross, 

1995) Även Gregory (1993) observerar att mätetal inom kvalitet och leveranstid har 

blivit viktigare men tar även upp produktprestanda som ett viktigt mätetal. 

Ett vanligt förekommande verktyg för att få överblicksbilder i form av mätetal är The 

Balanced Scorecard. Modellen utvecklades och presenterades av Kaplan och Norton 

(1992). Tanken med Balanced Scorecard är att chefer och medarbetare ska kunna få en 

helhetssyn över verksamheten endast genom att titta på en tavla. Dessutom är tanken 

med Balanced Scorecard att inte enbart de ekonomiska mätetalen ska tas hänsyn till. 

Det normala vid Balanced Scorecard är att tavlan består av fyra områden; 



3 Referensram 
 

31 
 

kundperspektivet, interna processer, lärande och utvecklingsperspektivet samt det 

finansiella perspektivet. (Kaplan & Norton, 1992) Vissa negativa röster reses ibland 

mot Balanced Scorecard där det betonas att metoden är för mycket inriktad mot 

ledningen (Gregory, 1993). 

Monczka et al. (2005) betonar vikten av att företagets strategier i form av övergripande 

mål realiseras med hjälp av olika prestationsmått via inköpsmål och inköpsstrategier, 

detta illustreras i Figur 12. 

 
Figur 12: Mål, strategier och mått (Monczka et al., 2005, s. 726) 

3.6.1 Specifika mätningar 
Caplice och Sheffi (1994) presenterar ett antal utvärderingskriterier för hur olika 

mätningar av organisationer och prestationer bör vara uppbyggda, detta med betoning 

på logistikverksamhet. Författarna menar att för att kunna bygga upp ett övergripande 

prestationsmätningssystem, krävs det att samtliga specifika mätningar uppfyller vissa 

kriterier. Caplice och Sheffi (1994) betonar att olika mätetal kan behöva ha olika nivå 

inom respektive kriterium och presenterar åtta olika kriterier (Caplice & Sheffi, 1994): 

• Validitet 

• Robusthet 

• Användbarhet 

• Integrerbarhet 

• Ekonomi 

• Kompatibilitet 

• Detaljnivå 

• Överensstämmande med beteende 
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För att vidare presentera kriterierna utvecklas de i separata stycken.  

Validitet 
Att mätningarna har hög validitet är viktigt. Om fel saker mäts skulle det kunna 

innebära att dessa felaktiga mätningar spelar en avgörande roll vid beslut trots att de 

egentligen inte avspeglar sanningen. Exempel på mindre valida mätetal är exempelvis 

att mäta produktivitet i kostnad per tonkilometer om orderingången skiftar mot mindre 

order med krav på snabbare leveranser, detta skulle nämligen öka kostnaden per 

tonkilometer utan att den faktiska produktiviteten minskat. (Caplice & Sheffi, 1994) 

Robusthet 
Enligt Caplice och Sheffi (1994) är ett mätetal robust om det är brett accepterat, tolkas 

på samma sätt av olika personer samt om det kan användas för jämförelser mellan 

olika tidsperioder, platser och organisationer. För att exemplifiera robusthet är därmed 

kostnad per tonkilometer ett bra mätetal eftersom fraktade ton och körda kilometrar är 

enkelt att mäta samtidigt som mätetalet tonkilometrar är allmänt accepterat inom 

transportindustrin. (Caplice & Sheffi, 1994) 

Användbarhet 
För att ett mätetal ska vara användbart krävs det att det kan förstås av beslutsfattare 

samtidigt som det föreslår en riktning i vilken verksamheten kan bli bättre. Vidare 

krävs det att mätetalet enkelt kan tydas för att avgöra hur olika beslut skulle kunna 

förändra utfallet. Exempel på dåliga mätetal ur detta perspektiv är sådana som består 

av sammansatta mätningar och uppfattas som en ”svart låda” med resultat vilket gör 

det mycket svårt att tyda hur olika förändringar skulle kunna förändra utfallet. (Caplice 

& Sheffi, 1994) 

Integrerbarhet 
För att ett mätetal ska vara integrerbart krävs att mätetalet innefattar de övergripande 

delarna i processerna och är integrerbart mellan olika avdelningar, på så sätt undviks 

suboptimering inom separata avdelningar. Detta skapar incitament för att samarbeta 

mellan olika delar i processen och på så sätt uppnå resultat som sammantaget är bättre 

även om det inte finns mätetal som visar att den egna avdelningen har förbättrats. 

(Caplice & Sheffi, 1994) 
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Ekonomi 
Ett mätetal är ekonomiskt om de ekonomiska fördelarna med att mäta är större än vad 

kostnaderna är för att mäta. Detta är en avvägningsfråga och behöver inte vara ett 

kriterium när ett mätetal övervägs men det kan vara en hjälp när flera olika mätetal 

utvärderas och endast några av dem kan användas. (Caplice & Sheffi, 1994) 

Kompatibilitet 
För att ett en mätning ska vara kompatibel krävs det att informationen kan nås ifrån det 

befintliga affärssystemet utan att något extra arbete behöver uträttas. Detta kriterium 

påminner till viss del om föregående, ekonomi, i det avseende att ett mätetal kan bli 

kompatibelt. Det är bara en fråga om hur mycket tid och pengar som läggs på att göra 

det kompatibelt. (Caplice & Sheffi, 1994) 

Detaljnivå 
Ett mätetal har rätt detaljnivå om det fångar upp och rapporterar data i en så pass 

aggregerad nivå att den är användbar för beslutsfattaren. Detta innebär att olika 

detaljnivåer kan vara bra i olika beslutsled. (Caplice & Sheffi, 1994) 

Överensstämmande med beteende 
Hur ett mätetal överensstämmer med beteende och hur det uppfattas är ett kriterium 

som bör tas i beaktande men som dock är mycket subjektivt. Det berör flera av de 

övriga kriterierna, exempelvis integrerbarheten, men framförallt handlar det om hur 

mätetalet presenteras och hur det därmed kan uppfattas på olika sätt. (Caplice & 

Sheffi, 1994) 

3.6.2 Mätsystem enligt Sheffi och Caplice 
I stycke 3.6 Kriterier för mätetal presenteras olika egenskaper och kriterier för att 

mätetal ska kunna vara användbara. När sedan olika mätetal används tillsammans och 

till viss del är sammansatta i ett system kan systemet utvärderas utifrån olika punkter 

och premisser. Sheffi och Caplice (1995) presenterar sex olika utvärderingskriterier: 

• Omfattning 

• Orsaksbaserat 

• Vertikalt integrerat 
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• Horisontellt integrerat 

• Internt jämförbart 

• Användbart 

Precis som för de specifika mätetalen så är de olika utvärderingskriterierna mer eller 

mindre viktiga i olika sammanhang. I kommande stycken presenteras kriterierna 

utifrån de definitioner som Sheffi och Caplice (1995) föreslår.  

Omfattning 
Enligt Sheffi och Caplice (1995) behöver ett system av mätetal vara sammanhängande 

och förståeligt. Ett system som endast tar hänsyn till ekonomiska mätetal är inte 

tillräckligt omfattande om det exempelvis inte tar hänsyn till kundens perspektiv. 

(Sheffi & Caplice, 1995) 

Orsaksbaserat 
Med orsaksbaserat menas, enligt Sheffi och Caplice (1995), att företaget ser på 

rötterna till problemen och att det inte endast mäter de ekonomiska resultaten utan 

även utför en del mätningar som kan vara av mindre exakt karaktär. Sheffi och Caplice 

(1995) menar även att de ekonomiska och konkreta mätetalen är av mer kortsiktig 

karaktär medan de mindre konkreta mätningarna är bra för att studera framtida och 

långsiktiga prognoser. 

Vertikalt integrerat 
Ett mätsystem är vertikalt integrerat om de övergripande strategierna kan översättas 

till verksamheten. Detta innebär att mätetal används på rätt nivåer och med rätt 

beslutsfattare samt att belöningssystemen är anpassade utifrån strategier på ett adekvat 

sätt. (Sheffi & Caplice, 1995) 

Horisontellt integrerat 
Om mätningar utförs på ett flertal delar av hela processen är mätsystemet horisontellt 

integrerat. Detta är exempelvis mycket viktigt då företaget jobbar utefter ett Supply 

Chain-perspektiv då det är extra viktigt att beakta hela kedjan. (Sheffi & Caplice, 

1995) 
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Internt jämförbart 
Ett system är internt jämförbart om de olika mätningarna kan användas för att ta fram 

andra uttryck och prognoser. Exempel på vad detta är bra till är om prognoser kan 

göras för hur intäkterna påverkas av att inköpspriser ökar. (Sheffi & Caplice, 1995) 

Användbart 
Ett system av mätetal är användbart om beslutsfattarna förstår innebörden och om 

användning av systemet medför förslag på hur verksamheten kan förbättras. I 

användbart ligger även att det skall vara lättförståeligt, i annat fall kommer det inte att 

användas. (Sheffi & Caplice, 1995) 

3.6.3 Mätsystem enligt Globerson 
Globerson (1985) påpekar precis som Sheffi och Caplice (1995) att det finns vissa 

riktlinjer som bör åtföljas för att mätetal och en samling mätetal ska bli användbara. 

Globerson (1985) definierar mätetalen som performance criteria (hädanefter PC) och 

dessa ska utgöra basen för effektiv styrning, planering och kontroll. Ett system 

uppbyggt av PC kan antingen användas för att mäta prestationer på individuell bas 

eller för en hel organisation. Detta beror på vilken funktion systemet ska ha samt vilka 

områden som kräver utökad kontroll. Att använda exempelvis vinst som PC anser 

Globerson (1985) är missriktat då den endast ger en uppfattning om ett företagets 

framgång men inte påvisar vad som går bra eller mindre bra. Enligt Globerson (1985) 

ska ett system av mätetal uppfylla följande kriterier för att de ska vara användbara för 

en verksamhet. 

• Mätetalet måste kunna återkopplas till företagets mål 

• Mätetalet måste möjliggöra jämförelse med företag inom samma bransch 

• Målet med mätetalet är tydligt 

• Datainsamling och metod för att beräkna mätetalet är tydligt definierade 

• Proportionsbaserade mätetal, exempelvis procent, föredras framför absoluta tal 

• Mätetal bör väljas ut genom diskussion med berörda parter, exempelvis 

anställda, chefer och leverantörer 
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3.6.4 Mätsystem enligt Maskell 
Maskell (1989) definierar likartade aspekter som måste tas hänsyn till för att mätetalen 

ska fylla en funktion för verksamheten, dessa är enligt följande: 

• Mätningarna som utförs ska vara direkt relaterade till företagets 

tillverkningsstrategi 

• Icke-ekonomiska mätetal bör användas 

• Mätetal och mätningar varierar mellan olika delar i ett företag, exempelvis är 

alla mätetal inte lämpliga för alla avdelningar i ett företag 

• Mätningar ska förändras om förutsättningar förändras 

• Mätetalen ska vara av enklare karaktär men även enkla att använda 

• Mätetalen ska bistå företaget med snabb återkoppling gällande företagets 

utveckling 

• Mätetalen ska designas för att stimulera ständiga förbättringar snarare än att 

endast fungera i övervakande syfte 

3.6.5 Prestationsmätningssystem 
Det finns ett stort intresse för att utveckla och använda ett enhetligt 

prestationsmätningssystem för hela företaget där Balanced Scorecard har varit ett 

hjälpmedel för att kunna uppnå ett enat system (Bourne et al., 2003). Dock påpekar 

Lewy och Du Mee (1998), Schneiderman (1999) och Hudson et al., (2001) att trots 

den ökade populariteten är långt ifrån alla initiativ gällande prestationsmätningar 

lyckosamma. Enligt McCunn (1998) misslyckas över 70 procent av försöken som 

genomförs för att implementera ett nytt prestationsmätningssystem. 

För att få en förståelse för vad ett prestationsmätningssystem är och vad det är tänkt att 

åstadkomma följer en definition enligt Neely et al. (1995) s. 3, fritt översatt: ”ett 

prestationsmätningssystem kan definieras som uppsättningen av mätetal som används 

för att kvantifiera effektiviteten för processer och handlingar”. Denna definition är 

dock något föråldrad och kräver förtydliganden då betydelsen har förändrats de senaste 

åren (Bourne et al., 2003). Bourne et al. (2003) menar att ovanstående definition även 

måste inkludera följande aspekter: 
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• Mätningar som tar hänsyn till både ekonomiska och icke-ekonomiska mått 

• Mätningar av både interna och externa prestationer bör utföras 

• Mätningarna bör kvantifiera vad som åstadkommits, internt och externt, men 

bör även ge bra prognoser om framtida förändringar och beslut 

Dessutom påpekar Bourne et al. (2003) att mätningar ej kan genomföras isolerat, utan 

att de måste ske utifrån förutsättningarna att effektiva åtgärder kan vidtas. 

Mätsystem har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1850 då det första 

redovisningssystemet började utvecklas. Traditionella redovisningssystem som 

baserades på prestationsmätningar kategoriseras att endast innefatta ekonomiska 

mätningar, fokusera på den interna verksamheten samt att endast utgå från historisk 

data istället för att se till företagets helhet. (Kaplan & Johnson, 1987; Neely et al., 

1995; Olve et al., 1999) 

Därför blev det intressant att i slutet av 1980-talet och tidigt 1990-tal utveckla mer 

balanserade och helomfattande mätsystem exempelvis Balanced Scorecard (Kaplan & 

Norton, 1992), SMART Pyramid (Cross & Lynch, 1988/89) och Performance Prism 

(Neely et. al., 2002). En väsentlig aspekt som är viktig att belysa är att ett 

prestationsmätningssystem i sig inte är en fullständig lösning utan snarare förser ett 

företag med möjligheter och perspektiv över hur olika mätningar kan kategoriseras och 

struktureras på ett enhetligt sätt. (Bourne et al., 2003) 

3.7 Inköpsprocess 
Inköpsprocessen beskriver de steg som utförs från att ett behov uppstår tills att ett avtal 

är undertecknat med leverantör och varorna/tjänsterna finns att tillgå på företaget. Det 

första steget i inköpsprocessen, att utveckla en inköpsspecifikation, är oftast det mest 

tidskrävande delsteget och har dessutom en stor påverkan på resultatet. Således anser 

Björnland et al. (2003) att det krävs att resurser avsätts för att utforma 

inköpsspecifikationen för att företaget ska kunna uppnå ett fullgott resultat. (Björnland 

et al., 2003) 
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Inköpsprocessen, se Figur 13, består av sex stycken huvudaktiviteter för ett företags 

inköpsfunktion som är nära relaterade till varandra (van Weele, 2005). De tre första 

stegen i processen benämns ofta som taktiskt inköp och de återstående stegen som 

orderfunktion. Inköpsfunktionen innefattas inte av förberedande planeringsarbete för 

materialet, kontroll av lagernivåer och kvalitetskontroller. Dock påpekar van Weele 

(2005) att för att kunna uppnå effektivitet ska inköp ha en stor inblick i dessa 

materialaktiviteter. 

 
Figur 13: Schematisk bild över inköpsprocessen modifierad utifrån van Weele (2005) s. 13 

1. Utveckla inköpsspecifikation kan sammanfattas med att beställaren ska 

bestämma kvantitet, kvalitet och identifiera alternativa produkter/tjänster 

(Björnland et al., 2003). Något att ta i beaktning är att det för inköparen ofta 

handlar om att få en tydlig bild av vad som verkligen behövs då det i många fall 

ställs alldeles för höga och onödiga krav på det som efterfrågas vilket resulterar 

i att inköpsförfarandet blir dyrare (van Weele, 2005). 

2. Välja leverantör handlar, enligt Björnland et al. (2003), om att kartlägga 

potentiella leverantörer samt att utarbeta och analysera anbudsinformation. Van 

Weele (2005) anser att det är minst lika viktigt att utveckla rutiner och 

procedurer för leverantören. 

3. Upprätta kontrakt innebär att företaget förbereder och genomför förhandling 

med leverantören för att finna en uppgörelse (van Weele, 2005). Björnland et 

al. (2003) anser att det viktigaste vid denna fas är att kartlägga totalkostnaden 

för det mest intressanta anbudet. Inköparen ska i största möjliga mån försöka 

uppnå det mest fördelaktiga priset. Kontraktet som upprättas med leverantören 

ska exempelvis innehålla specifikationer rörande totala kostnader samt 

logistiska parametrar som leveransprecision, betalningsvillkor och vid behov 

emballeringsalternativ (Björnland et al., 2003). 
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4. Skapa order sker efter att kontraktet har upprättats och ska bland annat 

innehålla specifikationer gällande beställd kvantitet, leveransdatum samt 

transportalternativ. Detta genomförs ofta i befintliga affärssystem för att 

underlätta behandlingen och kontrollen av den skapade ordern. (Björnland et 

al., 2003) 

5. Uträtta och utvärdera handlar främst om att följa upp så att ordern hanterats 

korrekt utav leverantören för att säkerställa att produkten eller tjänsten 

ankommer vid fastställt datum samt att specifikationerna stämmer överrens med 

den skapade ordern (van Weele, 2005; Björnland et al., 2003). Om det 

exempelvis finns risk för leveransförseningar måste inköpsavdelningen 

meddelas för att, i värsta fall, hitta en alternativ lösning (Björnland et al., 2003). 

6. Följa upp och utvärdera är det sista steget i inköpsprocessen och belyser att 

det är viktigt att utvärdera leverantörens prestation för att dels avgöra om 

kontraktet fullbordats men även för att i framtiden kunna jämföra prestationen 

med potentiella nya leverantörer. (van Weele, 2005) 
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3.8 Kontrollsystem för mätningar 
Ett kontrollsystem används för övervakning, vägledning, utvärdering samt för 

kompensation. Inom marknadsorganisationer finns det två utpräglade kontrollsystem, 

Outcome-based (resultatbaserad) och Behavior-based (beteendebaserad), dessa system 

är utvecklade för att mäta säljpersonalen. Systemen är i mångt och mycket varandras 

motsatser, dock påvisar Anderson och Oliver (1987) att båda systemen kan behövas 

samtidigt för att uppnå bästa möjliga resultat för företaget. Sammanfattningsvis 

inriktar sig det resultatbaserade kontrollsystemet på att övervaka resultatet av en 

specifik process medan det beteendebaserade inriktar sig på hur processen genomförs 

och vilken metod som används. (Anderson & Oliver, 1987) Nedan beskrivs vad som 

karakteriserar ett resultat- och beteendebaserat kontrollsystem samt vilka för- och 

nackdelar respektive systemtyp innefattas av. 

3.8.1 Resultatbaserat kontrollsystem 
• Personalens tillvägagångssätt följs upp i liten utsträckning  

• Direktiv och vägledning från ledningen förekommer sällan 

• Mätningar av personalen är av enklare karaktär, mer objektiva, snarare än 

mätning av vilken metod personalen använder för att uppnå resultatet 

En av de överhängande fördelarna med det resultatbaserade systemet är att det ofta är 

svårt att ta fram situationsanpassade strategier/metoder för att uppnå ett förväntat 

resultat. Vid användning av detta system låter således ledningen respektive säljare 

välja sin egen metod. Detta bidrar till att personalen får en friare roll vilket ofta 

uppfattas som positivt utifrån personalens perspektiv, dessutom är det ett tydligt sätt 

att motivera personalen då icke-produktiv personal inte får någon kompensation eller 

bonus. (Anderson & Oliver, 1987) 

Ett problem som ofta påpekas med detta system är att avsaknaden av direktiv kan 

medföra att ett beteende som skadar företaget tillåts. Exempelvis att en snabb 

utbetalning prioriteras istället för en reducering av totalkostnaden eller att kunden inte 

får tillräckligt med uppmärksamhet. En annan negativ aspekt är att personalen inriktar 
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sig på att sälja befintliga produkter istället för nya då dessa produkter ofta kräver en 

större ansträngning innan resultat uppnås. (Anderson & Oliver, 1987) 

3.8.2 Beteendebaserat kontrollsystem 
• Betydande uppföljning av personalens aktiviteter och resultat 

• Tydliga direktiv från ledningen kring hur personalen ska åstadkomma ett bra 

resultat 

• Subjektiva och mer komplexa mätningar genomförs för att utvärdera och se till 

så att personalen uppnår ett bra resultat. Exempelvis utvärderas personalens 

skicklighet i förhandlingar, produktkännedom, antalet samtal (telefon, möten) 

som sker med kund samt vilken strategi som används 

En ofta påtalad nackdel i ett beteendebaserat kontrollsystem är komplexiteten av den 

subjektiva utvärderingen av peronalen, exempelvis att chefen har en förutfattad 

mening om personalen, att personalen blir ignorerad eller att chefen är partisk. Detta 

medför i många fall att utvärderingssystemet får en lägre trovärdighet. En annan 

aspekt är hur dessa subjektiva parametrar ska utvärderas eller tolkas samt vad som ska 

premieras. Svårigheten ligger inte bara i hur parametrarna ska tolkas utan det försvårar 

även insamlingen av den data som personalen ska utvärderas utifrån. (Anderson & 

Oliver, 1987) 

En betydande fördel med detta system är att det skapar kontroll åt chefen, där 

personalen tydligare kan vägledas och styras i en viss riktning, exempelvis gällande 

hur mycket tid som ska ägnas åt prognostisering och planering istället för att endast 

sälja. Dessutom är det enklare att göra en återkoppling till företagets övergripande 

strategier utan att behöva övertyga personalen att den strategin är meningsfull.  

Sammanfattningsvis möjliggör beteendebaserade kontrollsystem att personalen 

utvecklas kontinuerligt samt personalens beteenden, i större utsträckning, stämmer 

överrens med företagets strategi. En ytterligare aspekt är att det går att minimera de 

parametrar som personalen inte kan påverka, exempelvis inställda tåg eller bussar. 

(Anderson & Oliver, 1987) 
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3.8.3 Val av kontrollsystem 
Anderson och Oliver (1987) poängterar att de två kontrollsystemen, resultatbaserat och 

beteendebaserat, är stereotyper och att företag ofta använder en blandning för att 

uppnå ett bra resultat. Inget av systemen är heltäckande och i slutändan handlar det om 

två övergripande frågeställningar som måste besvaras för att möjliggöra val av vilket 

kontrollsystem som är mest väsentligt att prioritera. De frågeställningar som avgör 

valet är enligt Anderson och Oliver (1987) följande:  

1. Hur stor är den relativa kostnaden att genomföra mätningar i ett 

beteendebaserat gentemot resultatbaserat kontrollsystem? 

2. Vilken osäkerhet och risk föreligger vid användandet av ett beteendebaserat 

gentemot resultatbaserat kontrollsystem? 

Vid frågeställning nummer två förflyttas exempelvis risken från företaget till den 

individuella personen om ett resultatbaserat kontrollsystem används. En ytterligare 

aspekt som kompletterar dessa frågeställningar är då det inte är möjligt att genomföra 

mer objektiva mätningar så måste en mer subjektiv utvärdering utföras för att 

säkerställa att utvecklingen är i rätt riktning. Sammanfattningsvis påpekar Anderson 

och Oliver (1987) att om det finns ett behov av objektiv uppföljning samt att 

mätningarna är kostsamma att genomföra rekommenderar författarna att ett 

resultatbaserat kontrollsystem används. Om mätningar, av mer objektiv karaktär, dock 

inte går att genomföra på grund av felaktig grunddata eller att grunddatan är 

otillgänglig rekommenderas att ett beteendebaserat kontrollsystem används. Således 

bör ett företag ta ställning till när de olika systemen är att föredra baserade på vilka 

förutsättningar som finns att tillgå samt beroende på situation. (Anderson & Oliver, 

1987) 
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4 Uppgiftsprecisering 

Kapitlet inleds med att presentera ett urval av vetenskapliga synsätt samt vilket synsätt 

som valts för denna studie och varför. För att skapa en förståelse för vilka 

förutsättningar och restriktioner denna undersökning måste ta hänsyn till diskuteras 

det studerade systemet och dess miljö. Detta mynnar sedan ut i en problemformulering 

samt vilka frågeställningar som ska besvaras utifrån de fyra delsystem som systemet är 

uppbyggt av. 
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4.1 Vetenskapligt synsätt 
Ett område kan behandlas och undersökas på ett flertal olika sätt, valet av synsätt beror 

på uppsatta mål med forskningen och kunskapen som undersökaren besitter. Det finns 

tre olika synsätt: analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt. (Björklund & 

Paulsson, 2003) 

Det analytiska synsättet eftersträvar att förklara och undersöka sanningen på ett 

objektivt och genomgripande sätt. Centralt är således att undgå den subjektiva 

påverkan då kunskapen ska vara oberoende av betraktaren (Björklund & Paulsson, 

2003). I det analytiska synsättet används matematik och logik för att skapa en 

generaliserbarhet och utifrån objektiva och mätbara faktorer ge en förklaring till en 

frågeställning eller ett problem (Arbnor & Bjerke, 1994). Enligt det analytiska 

synsättet kan verkligheten delas upp i flera olika delar och summan av dessa 

beståndsdelar är alltid identisk med helheten (Björklund & Paulsson, 2003). 

I likhet med det analytiska synsättet försöker även systemsynsättet förklara 

verkligheten på ett objektivt sätt men med en väsentlig skillnad, systemsynsättet menar 

på att helheten är skild ifrån summan av delarna och helheten ofta är större än summan 

av delarna. En ytterligare aspekt som lyfts fram i systemsynsättet är de synergieffekter 

som uppkommer mellan de olika delarna och att relationen mellan delarna är av minst 

lika stor vikt som varje enskild del. Primärt är således att undersöka samband och 

relationer mellan samtliga delar tillhörande systemet för att skapa en förståelse för de 

underliggande faktorer som renderar i olika typer av beteenden. (Björklund & 

Paulsson, 2003) 

Aktörssynsättet beskriver verkligheten som en social konstruktion som i högsta grad 

påverkar och påverkas av observatören, i motsats till det analytiska synsättet och 

systemsynsättet. Det ger till följd att undersökarens erfarenhet och tillvägagångssätt 

kommer att spegla det slutgiltiga resultatet och beskrivningen av verkligheten, i en 

mycket stor utsträckning. (Björklund & Paulsson, 2003) 

I denna undersökning kommer det studerade systemet delas upp i fyra delsystem; 

KPI:er, Kraljics matris, Inköpsstrategier och Dimensioner. Dessa delsystem kommer 
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att studeras enskilt och sedan kopplas ihop för att kunna skapa en helhetsbild. Detta 

möjliggör att relationer mellan dessa fyra delsystem kan studeras för att identifiera 

eventuella synergieffekter som kan uppkomma. I enlighet med Björklund och Paulsson 

(2003) definieras detta som ett systemsynsätt. 

4.2 Det studerade systemet 
Enligt Churchman (1996) består det studerade systemet av fem olika områden, som är 

nödvändiga att identifiera när ett systemsynsätt används. Dessa är enligt följande: 

• Systemets allmänna målsättning och prestationsmått 

• Systemets miljö 

• Systemets resurser 

• Systemets komponenter och aktiviteter 

• Ledningen av systemet 

Nedan följer en redogörelse av samtliga fem områden som ska ingå för att kunna 

beskriva ett systemsynsätt utifrån detta synsätt. 

4.2.1 Systemets allmänna målsättning och prestationsmått 
Den allmänna målsättningen för systemet ska definieras och vara förankrad under 

utvecklandet och studerandet och ska belysa den underliggande målsättningen med 

systemet. Anledningen till att den allmänna målsättningen definieras är en vilja att veta 

vilka mål som kan åsidosättas och förkastas för att andra mål ska kunna uppnås. För att 

mäta om den allmänna målsättningen har uppnåtts på ett bra sätt eller inte används ett 

prestationsmått. Churchman (1996) påpekar att det är av stor betydelse att den 

allmänna målsättningen mäts. (Churchman, 1996) 

Den allmänna målsättningen med denna studie är att på ett enat sätt mäta prestationer 

för Saabs leverantörer. För att möjliggöra en utvärdering av leverantörerna kommer 

befintliga KPI:er användas som utgångspunkt, då dessa är förankrade och utvecklade 

för Saabs behov. Prestationsmåttet som används för att kunna utvärdera de befintliga 

KPI:erna i systemet kommer att baseras på två delar. För det första kommer en 

undersökning av hur väl KPI:erna stämmer överrens med inköpsstrategierna göras. 
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Detta ger en uppfattning om huruvida rätt saker mäts för att uppnå de mål som 

inköpsstrategierna ska förverkliga. KPI:erna kommer dessutom att kartläggas utefter 

en modell som ska beskriva hur mätetal ska vara uppbyggda för att klassas som bra där 

hänsyn tas till Saabs förutsättningar och möjligheter. Detta ger en bra bild då KPI:erna 

kommer att avspegla vilken typ av leverantörsstrategi som berörs och avgöra om 

målsättningen går att uppnå vid dessa typer av mätningar. 

4.2.2 Systemets miljö 
Systemets miljö är en förutsättning som systemet själv inte kan förändra eller påverka. 

Dock kan miljön påverka systemet då hänsyn måste tas till de förhållanden som finns i 

dess omgivning. Två frågor som kan underlätta att avgöra om något tillhör systemets 

miljö är ”kan jag göra något åt det?” och ”har det någon betydelse i förhållande till 

mina målsättningar?”. Om fråga ett besvaras med ett ”nej” och fråga två med ett ”ja” 

tillhör det systemets miljö. (Churchman, 1996) 

Denna studie kan inte påverka att Saabs verksamhet är uppbyggd av fem AO. Dock 

kommer respektive AO i stor utsträckning att påverka hur KPI:erna eventuellt kan 

användas i en enad form på Saab, särskilt då det är en stor spridning på vad de olika 

AO tillhandahåller i form av tjänster och produkter. 

Hur befintliga KPI:er används och bearbetas idag, exempelvis via handpåläggning, 

affärssystem eller excelark ligger utanför ramen för vad denna studie kan påverka 

initialt. Dock påverkar det studien då den ska resultera i ett underlag för vilka KPI:er 

som ska användas. 

Hur Saab interagerar med leverantörerna kommer eventuellt kunna påverka vilka 

KPI:er som är möjliga att använda. Dock kommer denna studie inte kunna påverka hur 

detta förhållningssätt ska förändras eller upprätthållas. Studien kommer heller inte att 

titta på leverantörerna var och en för sig. 

4.2.3 Systemets resurser 
Systemets resurser definieras som de medel som finns att tillgå i systemet och har till 

uppgift att utföra de uppgifter som systemet har. Systemet har dessutom möjlighet att 

påverka de resurser som finns att disponera i motsats till miljön som systemet inte kan 
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påverka. Exempel på resurser är arbetskraft, utrustning, outnyttjad tid och monetära 

medel. (Churchman, 1996) 

De resurser systemet i denna studie förfogar över är bland annat befintliga KPI:er, 

strategiarbete, affärssystem och arbetskraft. 

4.2.4 Systemets komponenter och aktiviteter 
Resurser är medel för att kunna utföra en handling eller uppgift och komponenterna i 

ett system är de delsystem som utför själva uppgiften. Viktigt att poängtera är att 

komponenter inte är olika kontor, avdelningar eller arbetsgrupper som tillhör systemet, 

utan en komponent är ett delsystem som utför en aktivitet. (Churchman, 1996) 

I denna studie finns det fyra delsystem, KPI:er, KPI:er i Kraljics matris, 

Inköpsstrategier och Dimensioner, dessa definieras i det studerande systemet enligt 

följande: 

• KPI:er beskriver var, när och hur KPI:erna används på Saab för respektive AO 

för att mäta leverantörers prestation. Inom detta delsystem behöver även en 

utvärdering göras kring huruvida KPI:erna är bra och relevanta eller inte för 

Saab. 

• KPI:er i Kraljics matris är något som Saab önskar att utgå ifrån i dagsläget. 

Målet med denna studie är att KPI:er ska kunna grupperas efter respektive 

kvadrants inköpsstrategi. Delsystemet KPI:er i Kraljics matris innefattar 

resonemang kring hur KPI:er ska användas. 

• Inköpsstrategier är det delsystem som bygger på hur strategiarbetet för 

samtliga AO genomförs utifrån definierade roller enligt Kraljics matris samt 

arbetet med strategigruppen Procurement Hub. Inköpsstrategierna är en 

utgångspunkt för denna studies arbete med KPI:er. 

• Dimensioner innebär olika typer av indelningar av relationer, mellan Saab och 

leverantör. Dimensioner är det delsystem som kommer att användas för att hitta 

samtliga KPI:er på Saab genom att det används som en checklista av olika 

områden att söka KPI:er inom. 
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Det studerade systemet kommer att utgöra en bas för hur KPI:erna ska analyseras. 

Relationerna och beroendet mellan de olika delsystemen är av största betydelse för att 

kunna analysera och utvärdera KPI:erna på ett strukturerat sätt, utifrån de 

förutsättningar som finns på Saab. 

4.2.5 Ledningen av systemet 
Systemets ledning har ansvar att utifrån den allmänna målsättningen, miljön, 

resurserna och komponenterna utforma systemets planer. Således fastställer ledningen 

målen med systemets komponenter, fördelar resurser och styr systemets prestationer. 

En ytterligare uppgift som är av vital betydelse är att ledningen utför kontroll för att 

avgöra om planerna genomförs på ett sätt som är samstämmigt med de ursprungliga 

riktlinjerna och idéerna. Detta medför även att ledningen följer upp planen för att 

kontinuerligt vidareutveckla den. (Churchman, 1996) 

I det studerade systemet är det Saabs inköpsråd, Procurement Council, som ansvarar 

för planeringsarbetet. Detta kommer dock inte påverka det studerade systemet i någon 

större utsträckning då målet med denna studie är att hitta KPI:er som kan användas på 

ett mer enhetligt och samstämmigt sätt på Saab. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det studerade systemet behandlar hur Saab 

på ett samstämmigt sätt ska kunna utvärdera sina leverantörer. Enkelt uttryckt ska 

grunden till vilka KPI:er som finns inom Saab ha förankring i befintliga 

inköpsstrategier. Därutöver ska även olika dimensioner tas i beaktande när KPI:er söks 

på de olika AO. Dessa dimensioner fungerar främst som en checklista så att samtliga 

KPI:er, som används på Saab, kan samlas in. Denna ansamling av KPI:er, vilken är 

centrerad i Figur 14, analyseras utifrån huruvida KPI:erna kan anses som bra och 

användbara eller inte. I samband med detta tas även vilket AO det rör sig om i 

beaktande. Efter denna analyserande del ska KPI:erna kunna mappas in i Kraljics 

matris. Då även detta delsystem kan påverkas av vilket AO det rör sig om illustreras 

det med en pil. 
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Figur 14: Det studerade systemet 

4.3 Problematisering och frågeställningar 
Utifrån det studerade systemet som beskrivs i stycke 4.2 Det studerade systemet har 

fyra olika områden, delsystem, identifieras som ska analyseras för Saabs 

inköpsfunktion, KPI:er, Kraljics matris, Inköpsstrategier och Dimensioner. En 

ytterligare aspekt som måste tas hänsyn till och analyseras är samtliga AO då dessa har 

en stor påverkan på hur Saab kan använda KPI:erna. Detta medför att de fyra 

delsystemen kommer att analyseras var och en för sig med influenser av AO där de har 

en betydande påverkan. 

Upplägget är först och främst att kartlägga hur KPI:erna används i dagsläget för 

samtliga fem AO för att få ett uppslag på vilka KPI:er som finns att tillgå men även 

hur dessa kan användas på hela Saab. När KPI:erna är insamlade kommer dessa att 

analyseras och därefter mynna ut i förslag på KPI:er som möjligen kan vara intressanta 

att använda på samtliga AO. Därefter kommer KPI:erna kopplas samman med Kraljics 

matris och den leverantörsstrategi som är bäst lämpad. Efter att ett underlag med 
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KPI:er har tagits fram kommer dessa diskuteras med representanter från respektive AO 

för att avgöra vilka som kan vara intressanta att vidareutveckla och använda på alla 

AO. Avslutningsvis ges således rekommendationer gällande vilka KPI:er som bör 

användas för olika leverantörsstrategier enligt Kraljics matris. Efterföljande kapitel 

kommer att mer i detalj beskriva hur dessa fyra områden ska belysas med specifika 

frågor som studien ska besvara. 

4.3.1 KPI:er 
Inom marknadsföring, försäljning, förekommer teorier om hur en säljare ska 

utvärderas för uppnå ett bra resultat, se 3.8 Kontrollsystem för mätningar. 

Utformningen av kontrollsystemet bygger på vilka förutsättningar som finns att tillgå 

på företaget samt vilken situation som ska följas upp. De två kontrollsystemen som 

diskuteras kallas för resultatbaserat och beteendebaserat kontrollsystem. Att skapa en 

förståelse för hur en säljare, leverantör, utvärderas skulle kunna vara intressant i ett 

inköpsperspektiv för att på så sätt skapa en djupare förståelse för leverantören samt 

möjliggöra att en ömsesidig förståelse skapas. Det resonemang som förekommer i 3.8 

Kontrollsystem för mätningar för utvärdering av säljare borde således vara intressant 

att applicera på hur Saab ska utvärdera sina leverantörer, således leverantörens säljare.  

Ett resultatbaserat kontrollsystem används i större utsträckning då det krävs en mer 

objektiv och enklare uppföljning av säljaren samt då komplexiteten är av lägre 

karaktär. Vid ett beteendebaserat kontrollsystem är komplexiteten högre på 

mätningarna som då innefattar delar av mer subjektiv karaktär. Detta kontrollsystem 

förordas då tillförlitligheten på mer objektiva mätdata som finns att tillgå är låg men 

även då ledningen vill att säljaren ska följa företagets uppsatta strategier. Teorier 

gällande dessa två extremtyper av kontrollsystem borde således vara användbara för 

Saabs inköpsfunktion då Saab ska utvärdera sina leverantörer utifrån olika parametrar. 

Kontrollsystemen, resultat och beteende, kommer författarna till detta examensarbete 

att ha i åtanke vid genomförandet av intervjuerna. 

I avsnitt 3.6 Kriterier för mätetal presenterar Caplice och Sheffi (1994) hur mätetal, 

KPI:er, ska utvärderas och vilka egenskaper dessa ska ha för att kunna avgöra om 

verksamheten mäts på ett korrekt sätt. Lynch och Cross (1995) påpekar dessutom att 
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det inte får förekomma för många mätetal samt att det som är mest relevant och av 

störst betydelse ska mätas. Lynch och Cross (1995) påpekar dessutom att det inte finns 

några färdiga mallar för vad som ska mätas eller hur det ska mätas. I avsnitt 3.6.2 

Mätsystem enligt Sheffi och Caplice belyser Sheffi och Caplice (1995) att ett 

mätsystem måste vara sammanhängande, enkelt att förstå och måste inkludera flera 

parametrar än bara ekonomiska. För att skapa en uppfattning om hur Saab jobbar med 

KPI:er kommer således en kartläggning av nuläget att genomföras där samtliga AO 

inkluderas för att få  en enhetlig bild. För att enklare kunna beskriva användandet på 

Saab kommer respektive AO behandlas var och ett för sig initialt för att sedan 

jämföras i den mån det är möjligt och relevant. Detta medför att följande frågor är av 

intresse att få besvarade: 

• Vilka KPI:er används i respektive AO i dagsläget? 

• Vad används KPI:erna till för respektive AO i dagsläget? 

Då samtliga AO på Saab har en stor spridning på vilka produkter och tjänster som 

tillhandahålls finns det även ett intresse av att veta hur leverantörerna följs upp och 

mäts. Således måste följande frågeställning besvaras: 

• Vilka förutsättningar krävs för att kunna använda specifika KPI:er? 

En avgränsning som presenteras i kapitel 1.6 Avgränsningar är att studien utgår från 

redan befintliga KPI:er som finns att tillgå på Saab och att utformningen av helt nya 

utesluts. Därmed är det intressant att ta ställning till om de KPI:er som finns 

tillgängliga i dagsläget är heltäckande för samtliga AO på Saab: 

• Är befintliga KPI:er tillräckliga för att få en bra bild av leverantörerna? 

Bra mätetal enligt akademin 
En viktig aspekt att ta ställning till är vad som definieras som ett bra mätetal. Vid 

utvärdering av de insamlade KPI:erna är det därför aktuellt att analysera respektive 

mätetal utifrån vad akademin hänvisar till som bra egenskaper. I stycke 3.6 Kriterier 

för mätetal presenteras en mängd bedömningsgrunder enligt olika författare och för att 

ge en samlad bild över hur Saabs mätetal skall analyseras kommer här de olika 
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författarnas åsikter att kategoriseras enligt vad som hädanefter kommer att vara 

utvärderingsbasen för Saabs olika KPI:er. 

Förankring 

Caplice och Sheffi (1994) betonar att det är mycket viktigt att rätt saker mäts i form av 

specifika mätningar så att mätningarna avspeglar verkligheten. Sheffi och Caplice 

(1995) menar även att det är viktigt att de övergripande strategierna inom företaget kan 

översättas till verksamheten och där mätas. Globerson (1985) betonar vikten av att 

mätetalen måste återkopplas till företagets mål och Maskell (1989) att de måste vara 

direkt relaterade till företagets tillverkningsstrategi. Sammantaget bör följande 

frågeställning besvaras: 

• Är mätetalet utvecklat utifrån företagets inköpsstrategi och avspeglar 

mätningen vad som eftersöks? 

Omfattning och detaljnivå 

Vid diskussioner kring KPI:er och mätetal är det vanligen rent ekonomiska mätetal 

som behandlas. Både Maskell (1989) och Bourne et al. (2003) betonar dock att det är 

av stor relevans att även se till icke-ekonomiska mått vid bedömningar av olika slag. 

Sheffi och Caplice (1995) menar att ett system av mätetal ska vara sammanhängande 

och förståeligt samt möjligt att utröna ursprunget till, något som de menar inte kan 

uppnås utan icke-ekonomiska mått. Anderson och Oliver (1987) betonar att det kan 

finnas behov av uppföljning av mer subjektiv karaktär exempelvis då grunddata är 

otillgänglig för specifika mätningar. Caplice och Sheffi (1994) belyser även det faktum 

att de mätetal som tas fram måste vara på rätt detaljnivå till rätt beslutsfattare för att 

vara av betydelse. Detta leder till frågorna: 

• Innehåller samlingen av mätetal även mått som inte är av rent ekonomisk eller 

kvantitativ art? 

• Är mätetalen på rätt detaljnivå till rätt beslutsfattare? 

Jämförbarhet 

Caplice och Sheffi (1994) menar att ett mätetal är robust om det är brett accepterat, 

tolkas lika av olika personer samt att det kan jämföras mellan olika tidsperioder, 
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platser och organisationer. Även Maskell (1989) menar att ett mätetal ska bistå 

företaget med snabb återkoppling gällande företagets utveckling, något som skulle 

kunna kopplas till jämförelser med andra organisationer. Globerson (1985) hävdar 

vidare att mätetal som möjliggör jämförelser med företag inom samma bransch är 

nödvändiga. Frågan kopplad till detta blir: 

• Är KPI:erna så pass generella att de möjliggör jämförelser med andra företag 

eller delar av den egna koncernen? 

Enkelhet och användbarhet 

Lynch och Cross (1995) hävdar att de framtagna mätetalen måste vara så enkla som 

möjligt att använda för att de ska kunna användas på ett effektivt sätt. Även Maskell 

(1989) menar att mätetalen ska vara både enkla till sin karaktär och enkla att använda. 

Globerson (1985) understryker att relativa tal ska användas framför absoluta, detta för 

att öka tydligheten och enkelheten. Caplice och Sheffi (1994) menar dels att enkelhet 

innebär hur pass tydligt det är hur olika beslut kan förändra utfallet och dels att 

enkelhet innebär hur pass enkelt mätetalen kan tas fram exempelvis med hjälp av det 

befintliga affärssystemet. Sheffi och Caplice (1995) hävdar även att enkelheten i hela 

mätsystem handlar om lättförståelighet av mätetal samt förståelse av konsekvenser 

kring beslut.   Frågorna som behandlar detta område är: 

• Är KPI:erna enkla att använda? 

• Är KPI:erna lättförståeliga? 

• Är KPI:erna tydliga vid beslut? 

Övergripande bild 

Caplice och Sheffi (1994) framhäver det positiva i att ha mätetal som mäter hela 

processer för att på så sätt undvika suboptimering. Sheffi och Caplice (1995) 

förespråkar även möjligheterna med gemensamma mätetal för att mäta hela 

värdekedjor vilket påvisar eventuella möjligheter eller problem. Bourne et al. (2003) 

menar att mätningar av både interna och externa prestationer bör utföras för att en 

helhetsbild på så sätt ska fås. 
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De tankar som tas upp i detta stycke handlar till stor del om KPI:er inom den egna 

verksamheten, något som i detta arbete har avgränsats. En fråga som bör besvaras i 

detta sammanhang är dock: 

• Kan hela värdekedjan mätas eller behandlar mätetalet endast den egna 

leverantören? 

Ekonomiskt försvarbart 

Globerson (1985) hävdar att målet med mätningen måste vara tydligt. Caplice och 

Sheffi (1994) menar vidare att mätningen måste vara ekonomiskt försvarbar, om 

mätningen är dyrare att utföra än vad som eventuellt kan uppnås i form av ekonomiskt 

värde tack vare mätningen är det inte aktuellt att fortsätta utföra mätningen. Anderson 

och Oliver (1987) ifrågasätter även hur mycket mätningar och utvärderingar får kosta 

beroende på vilka typ av uppföljning som sker. Frågan att besvara inom detta är: 

• Är mätningen ekonomiskt försvarbar? 

Dynamiskt mätsystem 

Caplice och Sheffi (1994) behandlar det faktum att mätetals beteende kan påverka 

användningen, samtidigt tar Globerson (1985) upp att mätetal måste utvecklas i 

samråd med berörda parter. Maskell (1989) hävdar även att mätetalen och mätningarna 

bör ändra fokus om förutsättningar förändras samt att mätetalen skall designas för att 

stimulera ständiga förbättringar. Denna typ av dynamiska frågor mynnar ut i 

frågeställningarna: 

• Är KPI:erna nyligen definierade? 

• Görs definitionerna av KPI:erna ofta om? 

Datainsamling och uppdelning 

Globerson (1985) betonar vikten av att datainsamling och metoden för densamma är 

tydligt definierad vid användande av olika mätetal. Maskell (1989) menar även att alla 

mätetal inte behöver användas inom samtliga delar av organisationen utan att vissa 

mätetal kan vara specifika för vissa delar av organisationen. Frågorna som mynnar ut 

ur dessa resonemang är: 
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• Hur samlas informationen in till de olika KPI:erna och finns det en specifik 

metod beskriven för varje KPI? 

• Används mätetalen över hela organisationen, om inte; på vilka grunder har en 

uppdelning gjorts? 

Förbättringar och prognostisering 

Sheffi och Caplice (1995) menar att ett system av mätetal bör kunna användas för att 

ta fram prognoser av olika slag. Även Bourne et al. (2003) anser att mätetal bör bidra 

till bra prognoser om framtida förändringar och beslut. Frågeställningen inom detta 

område blir: 

• Används KPI:erna vid prognoser av olika slag? 

I Figur 15 sammanfattas rubrikerna för bra mätetal enligt akademin, vilka även 

används för att hitta samtliga KPI:er på Saab. 

Bra mätetal 

 

Figur 15: Bra mätetal enligt akademin 

4.3.2 Kraljics matris 
Syftet med denna studie är att ta fram rekommendationer för Saabs inköp gällande hur 

leverantörerna ska mätas och följas upp med avseende på vilken inköpsstrategi som 

Förankring
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används. Således måste det utrönas vilka samband det finns mellan KPI:er och 

inköpsstrategier. Saab har genomfört en indelning av sina leverantörer enligt Kraljics 

matris och detta är en utgångspunkt, i denna studie, för hur leverantörerna ska 

behandlas. I avsnitt 3.4.1 Leverantörsmatris presenterar van Weele (2005) att Kraljics 

matris kan användas för leverantörer på samma sätt som för produkter där det finns 

fyra stycken huvudstrategier för att behandla leverantörer. På Saab är mätningen och 

uppföljningen av leverantörer vanligtvis decentraliserad och självständig. För att skapa 

en förståelse för vilket samband som existerar mellan KPI:er och specifika 

inköpsstrategier måste följande frågeställningar besvaras: 

• Hur ska KPI:erna kategoriseras enligt Kraljics matris? 

• Varför måste KPI:erna vara anpassade efter en specifik inköpsstrategi? 

4.3.3 Inköpsstrategier 
Saabs inköpsstrategier bygger bland annat på de rekommendationer, vilka presenteras i 

avsnitt 3.2 Kraljics inköpsmatris, som Kraljics matris ger. Enligt Gelderman och van 

Weele (2002) är de strategiska rekommendationer som Kraljics matris påvisar svåra att 

använda då de i många fall är för generella. Författarna påpekar dessutom att 

rekommendationerna endast belyser nuvarande förutsättningar och inte tar hänsyn till 

framtida förändringar, exempelvis rörande styrkeförhållande till en leverantör. För att 

skapa en förståelse för hur Saab arbetar med strategiarbete kopplat till hur de mäter 

leverantörer och uppföljning av mål måste inköpsstrategins förankring utrönas hos 

Saab. Således är nedanstående frågeställningar viktiga att besvara: 

• Vilken koppling finns mellan inköpsstrategier och KPI:er på Saab? 

• Används inköpsstrategierna för att skapa mätbara mål? 

4.3.4 Dimensioner 
För att finna de KPI:er som används på Saabs olika AO i dagsläget krävs en checklista 

av olika dimensioner att utreda. I stycke 3.5.2 Dimensioner för prestationsmått 

presenteras olika dimensioner av leverantörsrelationer och dimensioner för 

prestationsmått. 
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Hammarkvist et al. (1982) menar att företag med relationer till sina 

leverantörer/kunder många gånger har olika typer av tekniska bindningar kopplade till 

att de anpassar sin produktion till varandra. Håkansson (1982) klassar Produkt- eller 

serviceutbyte som kärnan i samarbetet och relationen samtidigt som Rehme (2001) 

påpekar vikten av att de tekniska samarbetena fungerar bra. Hos Monczka et al. (2005) 

är en av dimensionerna för mätetal just Teknologi- och innovationsmätningar. 

Monczka et al. (2005) kallar en dimension av mätetal för Tidsrelaterade, något som 

även överensstämmer med Rehmes (2001) tankar kring Logistikaktiviteter som främst 

rör hur och när leveranser ska ske samt de åsikter Hammarkvist et al. (1982) uttrycker 

i form av tidsmässiga bindningar. 

Hammarkvist et al. (1982), Håkansson (1982) och Rehme (2001) menar att det vid 

leverantörsrelationer uppstår olika typer av sociala förbindelser mellan de olika 

parterna som kan vara på olika nivåer och av varierande kvalitet. 

Hammarkvist et al. (1982) påvisar att det vid relationer mellan leverantörer och köpare 

uppstår olika typer av ekonomiska och juridiska bindningar, dessa är mer eller mindre 

långsiktiga. Håkansson (1982) menar att storleken på det finansiella utbytet kan vara 

ett mått på hur djup relationen är. Rehme (2001) presenterar en typ av relation, 

Kommersiella aktiviteter, som bland annat innefattar förhandlingar, kontrakt och 

betalningar. Monczka et al. (2005) beskriver två olika dimensioner som berör de rent 

ekonomiska aspekterna. Den ena är Kostnadseffektivitet som berör den interna 

organisationens sätt att hantera situationen vilket därmed innebär att det inte innefattas 

i denna studie eftersom mått på den interna organisationen har avgränsats bort. Den 

andra dimensionen rörande ekonomiska aspekter som tas upp av Monczka et al. (2005) 

är Prisrelaterade prestationer som istället berör förändringar i leverantörernas priser, 

därför är denna del relevant i sammanhanget. 

Utöver de fyra stora dimensionerna teknik, tid, sociala relationer och ekonomiska mått, 

som presenterats betonar även Hammarkvist et al. (1982) att kunskapsmässiga 

bindningar uppstår då kunder och leverantörer har ett långvarigt samarbete och genom 

att de lär sig av varandra. Håkansson (1982) menar istället att informationsutbytet 
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mellan parterna är en viktig del i relationen. Dessutom delar Monczka et al. (2005) in 

prestationsmått enligt Kvalitet och Miljö och säkerhet som behandlar kvalitetsmått 

samt diskussioner kring vilken påverkan leverantörerna har på omvärlden beträffande 

miljö och säkerhet. De övriga dimensionerna som Monczka et al. (2005) behandlar rör 

endast interna mått och avgränsas därför bort i denna studie. Sammanfattningsvis är 

det följaktligen av intresse att besvara nedanstående frågeställning gällande vilka 

dimensioner som används på Saab. 

• Finns det KPI:er hos Saab inom samtliga dimensioner? 

o Teknik 

o Tid 

o Sociala relationer 

o Ekonomiska mått 

o Kunskapsmässiga bindningar 

o Information 

o Kvalitet 

o Miljö- och säkerhet 

4.4 Analysmodell 
I avsnitt 4.3 Problematisering och frågeställningar renderas en mängd frågeställningar 

för studiens fortsatta arbete. För att den mängd data som dessa frågeställningar 

genererar ska kunna analyseras krävs en analysmodell som delar in frågeställningarna 

och dess svar i olika områden, framförallt för att informationen ska kunna struktureras. 

Den analysmodell som tillämpas i detta arbete presenteras i Figur 16, därefter förklaras 

de ingående delarna som genererar information om befintliga KPI:er. Analysmodellen 

kommer att användas vid både kartläggning och analys. I analysdelen är 

analysmodellen ett verktyg för att illustrera vad de olika undersökningarna resulterat i 

samt vilka nya begrepp som diskuterats.  
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Figur 16: Analysmodell 
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4.4.1 Vad som mäts 
Till detta område klassas de frågor och svar som berör vad som mäts, framförallt vad 

målet är med att mäta de olika KPI:erna. De frågor som ordnas in under denna rubrik 

presenteras i Tabell 2. 

 

• Vilka KPI:er används i respektive AO i dagsläget? 

• Innehåller samlingen av mätetal även mått som inte är av rent ekonomisk eller kvantitativ art? 

• Är KPI:erna lättförståeliga? 

• Är KPI:erna tydliga vid beslut? 

• Kan hela värdekedjan mätas eller behandlar mätetalet endast den egna leverantören? 

• Är KPI:erna nyligen definierade? 

• Görs definitionerna av KPI:erna ofta om? 

• Används mätetalen över hela organisationen, om inte; på vilka grunder har en uppdelning gjorts?  

• Hur ska KPI:erna kategoriseras enligt Kraljics matris? 

• Varför måste KPI:erna vara anpassade efter en specifik inköpsstrategi? 

• Vilken koppling finns mellan inköpsstrategier och KPI:er på Saab? 

• Finns det KPI:er hos Saab inom samtliga dimensioner? 

o Teknik 

o Tid 

o Sociala relationer 

o Ekonomiska mått 

o Kunskapsmässiga bindningar  

o Information  

o Kvalitet  

o Miljö- och säkerhet 

4.4.2 Hur mätetalet mäts 
Vid utredning av befintliga KPI:er i de olika verksamheterna är det av stort intresse att 

undersöka hur de olika mätetalen mäts och vad som krävs av organisationen för att det 

ska kunna utföras. I Tabell 3 presenteras de frågeställningar som innefattas i detta 

område.  

 

• Vilka förutsättningar krävs för att kunna använda specifika KPI:er?  

• Är KPI:erna enkla att använda? 

• Är mätningen ekonomiskt försvarbar? 

• Hur samlas informationen in till de olika KPI:erna och finns det en specifik metod beskriven för varje KPI? 

 

Tabell 2: Frågeställningar rörande vad som mäts 

Tabell 3: Frågeställningar rörande hur mätetalen mäts 
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4.4.3 Effekter av KPI:er 
Den tredje delen i analysmodellen behandlar frågeställningar, se Tabell 4, som rör vad 

KPI:erna ger för effekter i form av vilken bild av leverantörerna som fås. Denna del 

skiljer sig ifrån 4.4.1 Vad som mäts där det snarare undersöks och analyseras vad som 

är tanken att KPI:erna ska mäta. Efter att en analys utförts blir det i denna del av 

analysmodellen aktuellt att presentera eventuella nya modeller och tankesätt som 

undersökningen resulterat i. 

 
 

 

  

• Vad används KPI:erna till för respektive AO i dagsläget? 

• Är befintliga KPI:er tillräckliga för att få en bra bild av leverantörerna? 

• Är mätetalet utvecklat utifrån företagets inköpsstrategi och avspeglar mätningen vad som eftersöks?  

• Är mätetalen på rätt detaljnivå till rätt beslutsfattare? 

• Är KPI:erna så pass generella att de möjliggör jämförelser med andra företag eller delar av den 

egna koncernen? 

• Används KPI:erna vid prognoser av olika slag? 

• Används inköpsstrategierna för att skapa mätbara mål? 

Tabell 4: Frågeställningar rörande effekter av KPI:er 
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5 Metod 

I detta kapitel beskrivs hur arbetsgången är utformad samt vilken analysmetod och 

inriktning som är ämnad för denna studie. För att undersökningen ska uppnå en hög 

trovärdighet diskuteras även vilka metoder som används för datainsamling och vilka 

metoder som används för att besvara studiens frågeställningar. 
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5.1 Arbetsgång 
För att kunna följa arbetsgången i arbetet följer i detta stycke en beskrivning, denna 

illustreras även i Figur 17. Då företaget är stort med en omfattande verksamhet var det 

till en början nödvändigt att samla in övergripande information om Saab samt 

företagets önskemål och tankar kring examensarbetet. Detta bestod till stor del av att 

utföra en hel del intervjuer med berörda personer samt att ha ett antal möten med, den 

av Saab utsedde, handledaren. Med utgångspunkt ifrån den insamlade informationen 

kunde ett syfte med arbetet formuleras. För att ytterligare klargöra arbetet preciserades 

och utvecklades syftet, i detta innefattades både förtydliganden, definitioner, 

avgränsningar och direktiv. Därefter påbörjades arbetet med att söka och studera 

litteratur, detta för att kunna bygga upp en gedigen och användbar referensram. 

Parallellt med denna insamling samlades även ytterligare information om Saab in. 

Sedan utformades en uppgiftsprecisering för att ytterligare precisera vad som skulle 

studeras. I samband med detta gjordes även en syntetisering av referensramen. 

Studien innefattade därefter en stor mängd empiriinsamling av olika slag. Den data 

som behandlades behövde därför samlas in och analyseras på ett strukturerat vis. 

Förloppet var delvis en iterativ process och innefattade två stora empiriinsamlingar. 

Nedan följer förklaringar av de olika rutorna i metoddelen. 

1. Samla in – Här gjordes en omfattande empiriinsamling i form av intervjuer på 

samtliga fem AO. Målet var att de KPI:er som används på de olika AO i nuläget 

skulle samlas in. Det var viktigt att personer väl insatta i arbetet intervjuades 

om vilka KPI:er som används, hur de används och varför de används. 

2. Bearbeta och analysera – I detta skede var det viktigt att de KPI:er som 

samlats in analyserades ur ett teoretiskt perspektiv och att de bland annat 

sorterades in enligt Kraljics matris. Ytterligare en viktig aspekt under denna 

punkt var att resonemang fördes kring var och när i inköpsprocessen respektive 

KPI används. Här kom det av olika orsaker fram att kompletterande insamling 

behövde göras, detta var delvis därför en iterativ process vilket illustreras med 

en streckad pil i bilden. 
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3. Möjligheter till enad användning – Här skedde nästa stora empiriinsamling då 

de olika KPI:erna diskuterades i seminarieform med representanter ifrån olika 

AO. Tanken var att efter att KPI:erna samlats in ifrån respektive AO 

analyserades de för att sedan diskuteras på de AO som inte använder sig av 

dessa KPI:er. På så sätt kunde direkt respons fås kring om föreslagna KPI:er 

överhuvudtaget är möjliga att införa. Även här kunde det dock framkomma att 

det var aktuellt att göra nya empiriinsamlingar, därav den streckade pilen. 

4. Presentera sammanställning – Efter att de olika KPI:erna samlats in, 

analyserats och diskuterats presenterades de i en sammanställning. 

5. Implementeringsförslag – När KPI:erna sammanställts presenterades även en 

handlingsplan kring hur och när de skall införas på olika AO utifrån respektive 

situation. 

Till vänster i metoddelen i Figur 17 finns en pil med textruta, i denna står det AO 

och Kraljic vilket ska påvisa att det, under hela metoddelen, var viktigt att 

reflektera över hur KPI:erna påverkas av vilket AO och vilken Kraljic-kvadrant det 

rörde sig om. 



5 Metod 
 

66 
 

 
Figur 17: Vägen till målet med metodmodell 
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5.2 Val av inriktning 
Vid påbörjande av en ny studie finns det flera olika inriktningar att välja. Vilken 

inriktning som väljs beror till stor del på hur kunskapsmängden är utbredd inom 

området. I de fall då en grundläggande kunskap på ett nytt område är målet med 

studien kallas det för en explorativ studie. Deskriptiva studier innehåller mer 

beskrivande inslag och förutsätter att det finns en grundläggande kunskap inom 

området. Då det både finns grundläggande kunskap inom området samt målet med 

studien är att beskriva och förklara en företeelse, är det tal om explanativa, 

förklarande, studier. I de fall då det redan finns en grundläggande kunskap och 

förståelse eftersträvas i många fall istället vägledning och åtgärder. Denna typ av 

studier kallas för normativa studier. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Studien har som syfte att utarbeta förslag på KPI:er, utifrån befintliga KPI:er, som ska 

kunna användas på Saab beroende på vilken leverantörsstrategi som används enligt 

Kraljics matris. Det finns, så vitt författarna till denna studie vet, ingen forskning som 

kopplar samman leverantörsstrategier, enligt Kraljic, med specifika KPI:er och således 

är denna studie till viss del explorativ och inte normativ. Dock är den grundläggande 

kopplingen mellan strategier och mätetal väl studerad i andra företag. Studien inriktar 

sig främst mot att förklara och utröna vilka KPI:er som är användbara för Saab enligt 

de förutsättningar som finns att tillgå vilket resulterar i att det finns inslag av både 

explanativ och deskriptiv studie. 

5.3 Val av analysmetod och ansats 
Studier kan bedrivas på olika sätt, två vanliga begrepp är kvalitativa och kvantitativa 

studier. Kvantitativa studier brukar definieras som den typ av studier då den insamlade 

informationen kan mätas eller värderas numeriskt. Om underlaget är tillförlitligt vid 

denna form av undersökningar medför det att vissa generaliserade slutsatser kan 

genereras av studierna. Vid kvantitativa studier är kvantitativa metoder såsom enkäter, 

utdrag ur affärssystem och mätningar vanliga. Vid andra studier kan det vara relevant 

att göra mer kvalitativa studier, exempelvis kopplade till ett företag eller en 

organisation. Här eftersträvas en djupare kunskap inom ett specifikt område och här är 
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det istället vanligare med intervjuer och observationer. (Björklund & Paulsson, 2003; 

Denscombre, 2009) 

Fallstudieansatser handlar om att tillhandahålla djupgående redogörelser för händelser, 

förhållanden, erfarenheter och processer som förekommer i vissa enskilda, specifika 

fall. Detta medför att det i många fall är svårt att få generaliserande resultat av en 

fallstudie. Fallstudieansatsen är däremot fördelaktig på så sätt att den tillåter att ett 

flertal källor, data och forskningsmetoder används i studien. En fallstudie är en 

undersökning av kvalitativ karaktär gällande både data och analys. En aspekt som är 

viktig att ta hänsyn till vid dessa typer av studier är att undersökningen måste innehålla 

tydliga gränser om det specifika fallet, då det annars finns risk att studiens omfattning 

blir för vid och irrelevant, för studiens syfte. (Denscombre, 2009) 

En annan typ av ansats är tvärsnittsansatsen vilken fokuserar på att studera ett flertal 

faktorer eller objekt samtidigt och där sambanden mellan dessa är av enklare karaktär, 

exempelvis linjära. Ansatsen är, i motsats till fallstudieansatsen, av kvantitativ karaktär 

gällande både data och analysmetod. Ett vanligt angreppssätt för tvärsnittsstudier är 

således att statistisk analys används för att kunna sortera stora mängder data och 

möjliggöra att slutsatser kan dras kopplade till samtliga faktorer och objekt. (Lekvall 

& Wahlbin, 2001) 

I denna studie användes främst kvalitativa undersökningsmetoder i form av intervjuer, 

dock förekom det inslag av kvantitativa metoder då företagsspecifik information 

hämtades från Saabs hemsida och intranät. Detta förtydligas i avsnitt 5.1 Arbetsgång 

där det framgår att båda dessa undersökningsmetoder användes i studien. Trots att 

samtliga AO på Saab studerades var möjligheten till att dra generella slutsatser, som 

kan appliceras på andra företag, utifrån denna studie begränsade. Detta berodde på att 

undersökningen till stor del grundade sig på att utröna hur Saab arbetar med redan 

befintliga KPI:er enligt de förutsättningar som finns att tillgå på företaget. 

Undersökningsmetoden i denna studie var likvärdig med en fallstudieansats då detta 

område till viss del var outforskat samt att studien var tänkt att mynna ut i en djupare 

förståelse. Dessutom innefattade inte denna rapport någon kvantitativ 
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informationsinsamling eller bearbetning av data i någon stor utsträckning och 

särskiljde sig således i många avseenden ifrån en tvärsnittsansats. 

5.4 Metoder för datainsamling 
Det finns ett flertal olika metoder för bearbetning av information och data, där de 

vanligaste i vetenskapliga undersökningar är litteraturstudier, intervjuer, enkäter, 

observationer och experiment. Erhållen data kategoriseras enligt två huvudtyper, 

primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som samlats in med huvudsyftet att 

användas i den aktuella studien och sekundärdata är data som redan finns tillgänglig 

och är framtagen i ett annat syfte än den aktuella undersökningen. (Björklund & 

Paulsson, 2003) 

Arbetsgången som ledde fram till att besvara frågorna i uppgiftspreciseringen byggde 

till stor del på kartläggningen av nuläget där den primära datainsamlingen var av stor 

betydelse då det fanns knapphändig information att tillgå på Saab relaterat till syftet 

med denna undersökning. I denna studie bestod den primära datainsamlingen av 

intervjuer som genomfördes vid två separata tillfällen där det första intervjutillfället 

låg till grund för att skapa en förståelse för vad som fanns att tillgå på Saab samt vad 

som behövdes, här utfördes 34 intervjuer. Det andra intervjutillfället användes för att 

förankra analysen som genomförts utifrån primärdatan, främst intervjuerna, samt 

utifrån sekundärdatan. Dessa intervjuer gjordes i seminarieform med flera deltagare 

ifrån olika AO, tre seminarier utfördes. Sekundärdata användes främst i form av teorier 

och modeller till referensramen som baserats på material som uppkom vid genomförd 

litteraturstudie. Utifrån dessa nämnda orsaker presenteras metoder för litteraturstudier 

och intervjuer mer ingående i nästkommande stycken. 

5.4.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier klassificeras, enligt Björklund och Paulsson (2003), som all form av 

skrivet material, såsom böcker, tidsskrifter och broschyrer. Informationen som 

inhämtas från litteraturstudier är av typen sekundärdata, alltså att uppgifterna med stor 

sannolikhet tagits fram i ett annat syfte än för den aktuella studien. Något att ha i 

åtanke är att sekundärdata ofta är vinklad eller inte heltäckande. De sökrutiner som 
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använts vid litteratursökning ska dessutom tas i beaktning då det finns risk att 

litteraturunderlaget blir ofullständigt då vissa specifika sökord eller databaser har 

nyttjats. (Björklund & Paulsson, 2003) 

I denna studie har databaserna Libris, Scopus och Business Source Premier använts, 

där samtliga sökord som använts i litteratursökningen presenteras i Bilaga 1, Bilaga 2 

och Bilaga 3. Scopus och Business Source Premier är databaser som innefattar 

vetenskapliga tidskrifter och journalartiklar. Libris är en nationell söktjänst med 

information om böcker och annan tryckt media som finns att tillgå på svenska 

universitets-, högskole- och forskningsbibliotek. Dessutom har biblioteket på 

Linköpings universitet, främst HumSam, besökts som komplement till sökningarna 

som genomförts via Libris. Slutligen har referenslitteratur i använda böcker studerats. 

5.4.2 Intervjuer 
Intervjuer definieras, enligt Björklund och Paulsson (2003), som utfrågningar som sker 

genom personlig kontakt, telefon, mail eller sms. Intervjuer medför att författarna får 

tillgång till primärdata, det vill säga data som samlats in i syfte att användas i den 

aktuella studien. Fördelen med att genomföra en personlig intervju är att svaren från 

respondenten kan kompletteras med deras kroppsspråk och ansiktsuttryck vilket ger en 

mer nyanserad bild utav hur frågorna besvarats. En problematik är dock att det ofta är 

väldigt resurskrävande både tids- och kostnadsmässigt. (Björklund & Paulsson, 2003; 

Denscombre, 2009) 

Det finns olika typer av intervjuformer, där tre huvudtyper lyfts fram av Björklund och 

Paulsson (2003), nämligen strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad intervju. 

Den strukturerade intervjun bygger på att samtliga frågor är förutbestämda innan 

intervjun och att respondenten utfrågas i en specifik ordning. Ett alternativ är att endast 

bestämma ämnesområde innan intervjun och under tiden som respondenten intervjuas 

formulera frågor som är anpassade efter reaktioner och svar ifrån respondenten, vilket 

karaktäriseras som en semi-strukturerad intervju. Den sistnämnda intervjutypen, 

ostrukturerad intervju, är av mer öppen karaktär där inga förutbestämda frågor finns 

att tillgå utan intervjun fortskrider i form av ett vanligt samtal. (Björklund & Paulsson, 

2003) 
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Antalet respondenter som tillfrågas samtidigt kan variera där intervjun antingen sker 

med en person i taget eller med en hel grupp samtidigt. Precis som för respondenterna 

kan antalet undersökare variera. Båda dessa val beror på vilka resurser som finns att 

tillgå samt vilken typ av intervju som ska genomföras. (Björklund & Paulsson, 2003; 

Denscombre, 2009) 

Vid samtliga intervjuer som genomfördes inom ramen för detta arbete var båda 

medförfattarna närvarande. Strukturen på intervjuerna var initialt av typen 

semistrukturerade för att skapa en förståelse för hur Saabs inköpsverksamhet är 

uppbyggd samt för att få uppslag på intressanta personer att intervjua. Totalt i detta 

examensarbetet genomfördes 34 stycken personliga intervjuer. Utöver personliga 

intervjuer har det även förekommit telefon- och mailintervjuer då behovet funnits för 

komplettering av frågor samt när frågorna endast erfordrat kortfattade svar. Under 

empiriinsamlingen genomfördes en blandning av semistrukturerade och strukturerade 

intervjuer, där merparten av frågorna var färdigformulerade innan men även 

kompletterades under intervjun beroende på respondentens svar. Seminarier 

genomfördes, totalt tre stycken, som ett komplement till intervjuerna där en diskussion 

rörande studiens resultat behandlades. Dessa seminarier var av typen 

semistrukturerade där ett flertal personer fick möjlighet att resonera kring 

förutbestämda frågeområden.  

5.5 Abstraktionsnivå 
I takt med att en rapport författas varierar abstraktionsnivån mellan generell (teorier) 

och konkret (empiri), där generell respektive konkret utgör extrempunkterna på skalan. 

Det finns tre olika tillvägagångssätt, enligt Björklund och Paulsson (2003), gällande 

hur kopplingen mellan teori och empiri bearbetas, dessa är induktion, deduktion och 

abduktion, se Figur 18. Innerbörden av induktion är att undersökaren försöker hitta 

mönster utifrån verkligheten, vilket ska rendera i modeller och teorier. När detta 

tillvägagångssätt används behövs ingen befintlig teori bearbetas initialt, utan 

undersökaren formulerar teorier utifrån den insamlade empirin. Vid deduktion utgår 

undersökaren ifrån existerande teorier och försöker utifrån dessa genomföra 

förutsägelser om empirin. Detta ska sedan verifieras genom insamlad fakta. 
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Avslutningsvis ska eventuella slutsatser kunna utkristalliseras utifrån den befintliga 

teorin. Abduktion är ett tillstånd då undersökaren förflyttar sig mellan de olika 

abstraktionsnivåerna. (Björklund & Paulsson, 2003) 

 
Figur 18: Induktiv och deduktiv ansats (Björklund & Paulsson, 2003, s. 63) 

Författarna till denna studie utgick ifrån befintliga teorier och försökte dra slutsatser 

utifrån den insamlade empirin, vilken verifierades i största möjliga utsträckning genom 

ytterligare intervjuer. Således är deduktion det tillvägagångssättet som främst 

användes i denna studie. Då metoden för att undersöka detta syfte var av iterativ 

struktur skedde dessutom förflyttning mellan de olika abstraktionsnivåerna, teori och 

empiri. Detta medför att abduktion tillämpades till viss del. Induktion förekom dock 

inte då det handlade om att ta fram specifika KPI:er som var användbara enligt de 

förutsättningar som fanns att tillgå på Saab. 

5.6 Trovärdighet 
För att få en studie trovärdig finns en hel del verktyg och hjälpmedel. Tre vanliga 

begrepp och mått i dessa sammanhang är validitet, reliabilitet och objektivitet. 

Flertalet forskare menar att dessa alltid behöver tas hänsyn vid bedrivande av 

forskning och presentation av dess resultat. Hög validitet innebär att det som önskas 

mätas verkligen mäts. En hög reliabilitet innebär att tillförlitligheten i mätinstrumentet 

är hög, detta resulterar i att samma eller liknande resultat uppnås vid upprepade 

mätningar. Validitet och reliabilitet kan illustreras med hjälp av en piltavla, se Figur 

19, där stor spridning innebär låg grad av både validitet och reliabilitet. En jämn 
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träffbild i kanten innebär hög reliabilitet men låg validitet och en jämn träffbild i 

mitten motsvarar hög nivå av både validitet och reliabilitet. Objektivitet handlar om i 

vilken utsträckning värderingar påverkar studien. (Björklund & Paulsson, 2003) 

 
Figur 19: Illustration av validitet och reliabilitet (Björklund & Paulsson, 2003, s. 60) 

Det finns flera olika sätt att hålla dessa mått på en hög nivå, några exempel presenteras 

i kommande stycken. 

5.6.1 Öka validiteten 
Då validitet är ett av de begrepp som anses öka trovärdigheten på en studie är det 

väsentligt att sträva efter att validiteten är så hög som möjligt. Ett sätt att arbeta på är 

att i så stor utsträckning som möjligt använda flera perspektiv, genom exempelvis 

triangulering som innebär att flera källor studeras inom samma område (Björklund & 

Paulsson, 2003; Denscombre, 2009). När studien bedrivs med hjälp av intervjuer och 

enkäter är det viktigt att frågorna är tydliga och välformulerade. (Björklund & 

Paulsson, 2003) 

För att uppnå en hög validitet i denna studie genomfördes intervjuer och seminarier 

med personer med olika bakgrund och befattningar inom Saab samt med personer som 

var mer eller mindre insatta i KPI:er gällande hur, var och när de användes. Denna typ 

av triangulering möjliggör att det går att få en nyanserad bild av den erhållna datan. I 

flertalet av fallen då teorier och modeller presenterades genomfördes en referering till 

flera olika källor för att vidare understryka validitetens betydelse. Slutligen användes 

väl beprövade och anförtrodda databassökningsinstrument exempelvis Scopus, 

Business Source Premier och Libris vid litteratursökningen, se Bilaga 1, Bilaga 2 och 

Bilaga 3. 
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5.6.2 Öka reliabiliteten 
Reliabilitet handlar om att få samma resultat vid flera mätningar, vilket innebär att det 

resultat som faktiskt erhållits därmed är sanningsenligt. För att uppnå detta föreslår 

Björklund och Paulsson (2003) att kontrollfrågor ställs vid enkäter och intervjuer samt 

att triangulering används. (Björklund & Paulsson, 2003) 

För upprätthålla en hög reliabilitet ställdes kontrollfrågor vid intervjuer och dessutom 

genomfördes intervjuer med ett flertal personer gällande samma frågeställningar för att 

säkerställa att resultatet i största möjliga mån var sanningsenligt. 

5.6.3 Öka objektiviteten 
Att ha en hög objektivitet innebär att läsaren uppfattar studien som sanningsenlig och 

inte beroende av vilka värderingar författaren har haft. Läsaren ska själv kunna ta till 

sig informationen och därefter bilda sig en egen uppfattning om det studerade ämnet. 

Objektivitet är framförallt viktigt i samband med referat av vad någon annan skrivit 

eller sagt. För att hålla objektiviteten hög krävs det att det återberättade inte innehåller 

några sakfel, inte är tagit ur ett större sammanhang på ett felaktigt sätt eller är 

återberättat med värdeladdade ord. Beträffande att texten inte får tas ur ett större 

sammanhang så menas framförallt att inte enbart teorier som stödjer författarnas tes 

skall återges utan även de som förespråkar andra teser. (Björklund & Paulsson, 2003) 

För att säkerställa att referat och teorier har återgivits på ett objektivt sätt har 

fullständiga modeller beskrivits i referensramen. I uppgiftspreciseringen har sedan en 

syntetisering genomförts för att åskådliggöra de delar av teorier och modeller som är 

relevanta för att analysera syftet med rapporten. Då analysen skedde utefter en iterativ 

process togs samtliga frågeställningar, i uppgiftspreciseringen, med initialt för att 

säkerställa att samtliga områden belysts. Allt eftersom datainsamlingen utfördes blev 

vissa av frågeställningarna av mer väsentlig karaktär. Således kunde författarna 

motivera orsakerna till att olika områden studerades mer noggrant respektive kunde 

undvikas. Detta för att hålla en hög objektivitet när frågorna utformades men även för 

att i analysen möjliggöra att ett trovärdigt och väl förankrat resultat uppnåddes. 

Dessutom lades stor tonvikt på att ha ett enhetligt språk utan värdeladdade ord för att 
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upprätthålla en hög objektivitet samt möjlighet för läsaren att skapa sig en egen 

uppfattning om studien och dess resultat. 

5.7 Metod för att besvara frågeställningar 
I avsnitt 4.4 Analysmodell presenteras en sammanställning av de frågeställningar som 

studien besvarade och metoden som användes för detta beskrivs mer utförligt i detta 

avsnitt för respektive del i analysmodellen. Sammanfattningsvis användes främst 

intervjuer som metod för att besvara frågeställningarna och därför kommer det i vissa 

fall refereras till en intervjuguide för att nästkommande avsnitt ska vara enkelt att 

följa. Intervjuerna som genomfördes låg till grund för att få en förståelse för vilka 

KPI:er som finns att tillgå på Saab i dagsläget samt hur de används. Vid ett senare 

tillfälle intervjuades representanter i seminarieform för att möjliggöra en förankring av 

de KPI:er som samlades in. Dessutom utreddes vilka KPI:er som kan användas på ett 

enat sätt på Saab samt vilka som ska vara specifika för respektive AO. 

När personliga intervjuer användes för att besvara frågeställningarna intervjuades 

representanter från samtliga AO där även ansvariga för respektive kvadrant i Kraljics 

matris inkluderas. Antalet personer som intervjuades var 34 stycken, se Bilaga 5, där 

både olika kvadranter i Kraljics matris och varje AO var representerade. 

5.7.1 Vad som mäts 
Nedan beskrivs metoden som användes för att besvara de frågeställningar som 

presenteras i 4.4.1 Vad som mäts. Den primära metoden som användes för att besvara 

samtliga frågor i detta avsnitt var personliga intervjuer men frågorna besvarades även 

genom att KPI:erna bearbetades utifrån om de uppfyllde respektive kriterium för bra 

KPI:er i avsnitt 4.3.1 KPI:er. Antalet frågeställningar är omfattande och för att enklare 

påvisa vilken metod som användes för att besvara respektive frågeställning samt för att 

ge läsare en tydligare överblick, illustreras respektive fråga med korresponderande 

metod i Tabell 5. I Intervjuguiden, se Bilaga 4, finns ytterligare en nedbrytning av de 

frågeställningar där författarna till studien ansåg att det krävdes ett förtydligande. 
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Tabell 5: Vad som mäts 
Frågeställning Metod 

• Vilka KPI:er används i respektive AO i dagsläget? • Personlig intervju 
• Intervju via mail 

• Innehåller samlingen av mätetal även mått som inte är av rent ekonomisk 
eller kvantitativ art? 

• Personlig intervju 
• Bearbetning utifrån 

referensram 
• Är KPI:erna lättförståeliga? • Personlig intervju 

• Bearbetning utifrån 
referensram 

• Är KPI:erna tydliga vid beslut? • Personlig intervju 
• Bearbetning utifrån 

referensram 
• Kan hela värdekedjan mätas eller behandlar mätetalet endast den egna 

leverantören? 
• Personlig intervju 
• Bearbetning utifrån 

referensram 
• Är KPI:erna nyligen definierade? • Personlig intervju 

• Intervju via mail 
• Bearbetning utifrån 

referensram 
• Görs definitionerna av KPI:erna ofta om? • Personlig intervju 

• Intervju via mail 
• Bearbetning utifrån 

referensram 
• Används mätetalen över hela organisationen, om inte; på vilka grunder 

har en uppdelning gjorts? 
• Personlig intervju 
• Intervju via mail 
• Bearbetning utifrån 

referensram 
• Hur ska KPI:erna kategoriseras enligt Kraljics matris? • Personlig intervju 

• Bearbetning utifrån 
referensram 

• Varför måste KPI:erna vara anpassade efter en specifik inköpsstrategi? • Personlig intervju 
• Bearbetning utifrån 

referensram 
• Vilken koppling finns mellan inköpsstrategier och KPI:er på Saab? • Personlig intervju 
• Finns det KPI:er hos Saab inom samtliga dimensioner? 

o Teknik 
o Tid 
o Sociala relationer 
o Ekonomiska mått 
o Kunskapsmässiga bindningar 
o Information 
o Kvalitet 
o Miljö- och säkerhet 

• Personlig intervju 
• Under de genomförda 

intervjuerna användes 
dessa dimensioner som 
checklista för att utröna 
om samtliga KPI:er 
samlats in 

5.7.2 Hur mätetalet mäts 
För att besvara dessa frågor användes personliga intervjuer som metod enligt de 

premisser som beskrivs tidigare i detta kapitel. Nedbrytning av nedanstående frågor 

finns att beskåda i Bilaga 4. Innan intervjuerna utfördes tog författarna del av material 

angående vilka KPI:er som finns att tillgå för respektive AO. Metoden som användes 

till detta var standardiserade intervjufrågor via mail samt affärssystem. Dessutom 

bearbetades frågeställningarna utifrån referensramen. I Tabell 6 presenteras en 

sammanställning av metoder för respektive frågeställning. 
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Tabell 6: Hur mätetalet mäts 
Frågeställning Metod 

• Vilka förutsättningar krävs för att kunna använda specifika KPI:er? • Personlig intervju 
• Intervju via mail 

• Är KPI:erna enkla att använda? • Personlig intervju 
• Bearbetning utifrån 

referensram 
• Affärssystem 

• Är mätningen ekonomiskt försvarbar? • Personlig intervju 
• Bearbetning utifrån 

referensram 
• Hur samlas informationen in till de olika KPI:erna och finns det en 

specifik metod beskriven för varje KPI? 
• Personlig intervju 
• Intervju via mail 
• Affärssystem 
• Bearbetning utifrån 

referensram 

5.7.3 Effekter av KPI:er 
I avsnitt 4.4.3 Effekter av KPI:er åskådliggörs en sammanfattning av 

frågeställningarna som denna del ska besvara. För att kunna beskriva vilka resultat 

som uppnås av KPI:erna användes personlig intervju som metod. Detta för att skapa en 

förståelse för vilka resultat som skapades utifrån befintliga KPI:er men även för att 

utröna vilka resultat som de olika verksamheterna eftersträvade att uppnå. En 

sammanställning av metoder för respektive frågeställning återfinns i Tabell 7 och en 

nedbrytning av frågeställningarna finns att beskåda i Bilaga 4. 

Tabell 7: Effekter av KPI:er 
Frågeställning Metod 

• Vad används KPI:erna till för respektive AO i dagsläget? • Personlig intervju 
• Intervju via mail 

• Är befintliga KPI:er tillräckliga för att få en bra bild av leverantörerna? • Personlig intervju 
• Intervju via mail 

• Är mätetalet utvecklat utifrån företagets inköpsstrategi och avspeglar 
mätningen vad som eftersöks? 

• Personlig intervju 
• Bearbetning utifrån 

referensram 
• Är mätetalen på rätt detaljnivå till rätt beslutsfattare? • Personlig intervju 

• Bearbetning utifrån 
referensram 

• Är KPI:erna så pass generella att de möjliggör jämförelser med andra 
företag eller delar av den egna koncernen? 

• Personlig intervju 
• Bearbetning utifrån 

referensram 
• Används KPI:erna vid prognoser av olika slag? • Personlig intervju 

• Intervju via mail 
• Bearbetning utifrån 

referensram 
• Används inköpsstrategierna för att skapa mätbara mål? • Personlig intervju 
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6 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av vilka KPI:er som i dagsläget 

används på respektive affärsområde. Dessutom beskrivs vilka förutsättningar som 

krävs för att använda KPI:erna samt vad de är tänkta att resultera i. 
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6.1 Aeronautics 
På Aeronautics i Linköping genomfördes intervjuer med åtta personer tillhörande 

inköpsfunktionen, mer information om respondenterna återges i Bilaga 5. 

6.1.1 Vad som mäts 
De mätningar som utförs på Aeronautics i Linköping innefattas av om produkterna 

ankommer i tid (leveransprecision), med rätt kvantitet, innehar korrekt dokumentation 

samt har rätt kvalitet. Produkterna som levereras måste i många fall vara luftvärdiga, 

ett regelverk som transportstyrelsen tagit fram som ska tillgodose europeisk standard. 

Ansamlingen mätetal benämns gemensamt för Perfect Order Fulfilment (POF). 

På Aeronautics i Linköping har leverantörerna delats upp utifrån Kraljics matris, 

således strategiska, hävstänger, flaskhalsar och icke-kritiska. Denna indelning 

genomfördes för att kunna behandla leverantörer på ett mer differentierat sätt. 

För drygt tio år sedan genomfördes enkätundersökningar där representanter från Saab 

och leverantör besvarade kryssfrågor som berörde exempelvis kommunikation, 

initiativ, attityd, kompetens och engagemang, se Bilaga 6 för mer utförlig information. 

År 2005 anlitades företaget CMA som genomförde en undersökning av Saabs 

leverantörer. Johan Lilliecreutz var en av utredarna och undersökningen innefattade 

följande områden; operativ förmåga, partnerskap, människor, finansiell status och 

kundperspektiv. Samtliga frågeområden besvarades via telefonintervjuer som 

genomfördes med leverantörerna där respektive leverantör besvarade frågor på en 

numrerad skala, 1-5. En sammanvägning genomfördes därefter utav den intervjuade 

leverantörsbasen och slutbetyget presenterades för Saab. Johan Lilliecreutz 

intervjuades i denna studie angående dessa typer av frågor. I dagsläget genomförs inga 

mätningar/utvärderingar av denna utförliga karaktär som tar hänsyn till mer subjektiva 

aspekter. Dock genomförs en uppföljning av hur värdeadderande de strategiska 

leverantörerna uppfattas, kvalitet och värdeadderande, samt med vilken frekvens 

kontakt sker med Saab vilket benämns frekvens och integration. Ett flertal förslag 

efterfrågas dessutom gällande leverantörens prestation, exempelvis vilken offset 

(motköp) som de bidrar med och eventuellt om leverantören tar initiativ gällande 
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kostnadsreduceringar. En ytterligare aspekt gällande subjektiva utvärderingar som kan 

vara aktuell är hur mycket leverantören bidrar med efter att ett kontrakt är skrivet, men 

även innan vid exempelvis kampanjer för lansering av en ny produkt. 

Uppföljning av leverantörer sker kvartalsvis respektive årsvis, där uppföljningen består 

av ett möte med representanter från leverantören och vid dessa möten diskuteras 

problem som uppstått samt möjligheter till prognostisering. Det poängteras att 

uppföljningen måste ske mer frekvent då leverantören ofta inte har vetskap om varför 

ett problem uppstod, vilket blir än mer utpräglat när problemet exempelvis uppstod tio 

månader tidigare. Uppföljningen sker av ett dedicerat Supplier Team, leverantörsteam, 

som består av en strategisk inköpare, en Supply Chain Manager och en representant 

från kvalitetsavdelningen. Deras huvudsakliga uppgift är att de ska ha en dialog med 

leverantören och dessa leverantörsteam finns endast för vissa leverantörer där det finns 

behov, exempelvis för en större leverantör eller då produkterna är kritiska för 

produktionen. 

6.1.2 Hur mätetalet mäts 
På Aeronautics mäts Perfect Order Fulfillment (POF) som ska ge en beskrivning 

utifrån hur leverantören uppfyller vissa specifika kriterier: On time (leveransprecision), 

Perfect condition (kvalitet), Correct Quantity (rätt antal) och Documentation accuracy 

(korrekt dokumentation). För att åstadkomma en ”perfekt” orderrad måste således 

varje enskild del uppfyllas. Nedan följer en definition av POF samt delarna som ingår. 

Perfect order fulfillment Är det övergripande mätetalet som påvisar 

leverantörens förmåga att leverera i tid med rätt 

kvantitet, rätt dokumentation och rätt kvalitet. 

Mätningen av POF genomförs per orderrad och 

beräkningen är enligt följande: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟
 

  



6 Nulägesbeskrivning 
 

82 
 

 

On time Mäts genom att jämföra det angivna leveransdatumet 

med datumet som orderraden ankomstregistrerats. 

Alla leveranser som inkommer upp till sju 

kalenderdagar före eller efter bestämt leveransdatum 

registreras som att det ankommit i tid. 

Perfect condition Mätetalet baseras på avbrottskoder i affärssystemet 

vilket innehåller transportskador och yttrande från 

Material Review Board (MRB) som beskriver typ av 

avvikelse. Detta fylls i av personalen i 

ankomstkontrollen. 

Correct quantity Mäter om kvantitet som levereras överrensstämmer 

med angivet antal för ordern. 

Documentation accuracy Kontrollerar två saker, att ett certifikat finns att tillgå 

samt att det är rätt certifikat. 

Den mätdata som POF baseras på kommer ifrån affärssystemet IFS. För att kunna 

hantera mätdata från IFS extraheras dessa mätdata till programmet Qlikview som 

samtliga delar på Aeronautics använder. Qlikview är ett program som används för att 

visualisera och presentera mätdatan, utifrån på förhand bestämda, frågeställningar. 

I IFS finns något som kallas Supply Chain-matris där det går att definiera 

”schablontider” för transporttider, i dagar, som olika tranporter uppskattas till 

beroende på val av transportmetod, om produkterna behöver genomgå tull samt vilket 

land det skickas ifrån. På Aeronautics är det inköparen som är ansvarig för att 

uppdatera dessa siffror. Exempelvis kan en tranport ta allt ifrån fyra till 14 dagar från 

Frankrike vilket dels beror på vilka produkter som skickas och dels hur länge 

produkterna tar att tullbehandla. I dagsläget är det ungefär åtta personer som 

uppdaterar datum för inleveranser vilket medför att det till viss del sker på olika sätt. 

En del av felen som uppstår beror på Saabs hantering, exempelvis får 

godsmottagningen problem vid semestertider då ankomstregistreringen blir lidande. 
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För att korrigera detta fel går det nu att ändra ankomstsregistreringen, dock endast 

under samma månad som registreringen skedde. Mätningen, On time, ska ske utifrån 

önskat leveransdatum och det får inte ske på omplanerat datum. 

Det intressanta är inte den faktiska siffran som mätningen resulterar i utan hur den 

används och dessutom påpekas att det inte får förekomma för många faktorer som 

mäts, utan de måste vara relevanta för företaget. En ytterligare aspekt som uppdagats 

är att det är viktigare att resultatet går att utvärdera än att det är mätbart samt att det 

måste finns åtgärdsplaner med en ansvarig person för att tydliggöra vad som behöver 

göras. På Aeronautics mäts dessutom två KPI:er, frekvens och integration samt kvalitet 

och värdeadderande,  som grundas på en mer subjektiv utvärdering av strategiska 

leverantörer. Dessa två mätetal utvärderas på en skala 1-5, där högre betyg innebär att 

leverantören presterar bättre. Nedan följer en redogörelse för definitionen på 

mätetalen. 

Frekvens och 

integration 

Bedömning av hur tät och frekvent relationen är med 

leverantören. 

Bedöms enligt följande skala (1-5): 

 1. Ad hoc och reaktivt 

2. Sporadiskt på några nivåer 

3. Planerat 

4. Frekvent och proaktivt 

5. Tätt och integrerat på alla nivåer 

Kvalitet och 

värdeadderande  

Bedömning av hur bra och värdeadderande relationen är 

till leverantören. Bedöms enligt följande skala (1-5): 

 1. Konfliktfylld eller kostnads- / resurskrävande 

2. Distanserad eller oengagerad 

3. Neutral eller följsam 

4. Konstruktiv 

5. Skapar tydligt värde och konkurrenskraft 
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6.1.3 Effekter av KPI:er 
För att möjliggöra en enad användning av KPI:er på Saab poängteras att det krävs ett 

gemensamt verktyg att tillgå som kan hämta mätdata från affärssystemet. Dessutom 

påpekas att antalet affärssystem bör minskas. 

Det råder delade meningar gällande hur väl underbyggd mätdatan är som presenteras i 

POF. Något som poängteras är att användningen av mätdatan och hur och för vem det 

presenteras är helt avgörande för hur mycket analys som behöver genomföras. 

6.2 Dynamics 
På Dynamics i Linköping intervjuades en person tillhörande inköpsfunktionen och i 

Karlskoga tre personer, mer information om respondenterna återges i Bilaga 5. 

6.2.1 Vad som mäts 
I dagsläget delar Dynamics, i både Karlskoga och Linköping, in leverantörer efter en 

ABC-klassificering, se Tabell 8, där A är den klass som har störst strategisk betydelse 

för affärsområdet och innefattas av strategiska leverantörer och flaskhalsleverantörer. 

Klass B innefattas av flaskhalsleverantörer som är volym- och värdemässigt lägre än 

för klass A samt även hävstångsleverantörer. Den sista klassen C utgörs av icke-

kritiska leverantörer. Oavsett vilken klassificering som leverantören tillhör mäts 

följande två KPI:er, leveransprecision och nollfelsleveranser.  I Tabell 8 beskrivs hur 

ofta uppföljning av leverantören sker samt vad som kontrolleras. 
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Tabell 8: Leverantörsutvärdering 
Förklaring Bedömning: 1 – 3 (högre är bättre) Mätning utförs 

Leverantörsklassificerig  A B C 

Period avser tidperiod för 

återkommande uppföljning 

 1 år 2 år 3 år 

Inleveransprecision anger om 

leverans av produkten har skett enligt 

avtalad tidsram 

1: lägre än 90 % 

2: 90 - 95 % 

3: högre än 95 % 

Ja Ja Ja 

Nollfelsleverans anger antalet 

korrekta partier i förhållande till totalt 

antal 

1: lägre än 94 % 

2: 94 - 98 % 

3: över 98 % 

Ja Ja Ja 

Service inkluderar bland annat 

bemötande från leverantör och tid det 

tar att få in en offert. 

1: Dålig 

2: Bra  

3: Mycket bra 

Ja Nej Nej 

Tekniknivå ska bedöma hur kunniga 

leverantören är gällande teknik och 

förslag på eventuella lösningar 

1: Låg 

2: Medel 

3: Hög 

Ja Nej Nej 

Ekonomi klassar leverantören enligt 

Dun & Bradstreet, kreditupplysning 

bland annat 

- Ja Nej Nej 

Prisutveckling jämförs med SCB:s 

index för likartade produktgrupper 

1: Högre än SCBs index 

2: Lika med SCBs index 

3: Lägre än SCBs index 

Ja Nej Nej 

Kvalitetssystem avser att kontrollera 

om det finns ett kvalitetssystem eller ej 

0: Saknas 

1: System finns 

2: System enligt ISO9001 

3: Certifierad enligt ISO9001 

Ja Ja Nej 

Riskhantering ombesörjer om det 

finns ett alternativ till försörjning från 

en annan leverantör samt hur väl 

förberedd leverantören är på 

exempelvis brand eller annan 

förstörelse 

Bedöms via en enkät: 

0: Antalet svar är lägre än 80 %  

1: Antalet positiva svar är 80 % eller 

högre 

Ja Ja Nej 

Miljösystem avser att kontrollera om 

det finns ett miljösystem eller inte 

0: Saknas 

1: Miljöpolicy  

2: Miljösystem 

3: Certifierad enligt ISO14001 

Ja Ja Nej 
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6.2.2 Hur mätetalet mäts 
Mätningar av leverantörens prestation sker utefter leveransprecision och 

nollfelsleverans och definitionen av dessa är samstämmig för hela Dynamics, oavsett 

ort, och är enligt följande: 

Inleveransprecision Mäter hur väl överrenskommet leveransdatum stämmer 

överrens med det faktiska leveransdatumet. Alla leveranser 

som inkommer upp till sju kalenderdagar efter bestämt 

leveransdatum registreras som att det ankommit i tid. Ingen 

hänsyn tas till om leveranserna ankommer tidigare än det 

bestämda datumet. Undre och övre styrgräns för en leverantör 

är 90 % och 95 % i Karlskoga och Linköping. 

Nollfelsleverans Anger antal korrekta partier av produkter som inlevereras i 

förhållande till totalt antalet partier som skickats för varje 

leverantör. I både Linköping och Karlskoga är den undre 

respektive övre styrgränsen 94 % och 98 %. 

Nedan beskrivs mer utförligt hur dessa mätningar utförs och hur uppföljningen sker för 

Linköping och Karlskoga.  

Linköping 
Data för leveransprecision och nollfelsleverans extraheras från affärssystemet IFS till 

en mall i Excel som används för att presentera och analysera. I excelarket finns 

möjlighet att se information för varje leverantör samt för respektive inköpare. I 

dagsläget används inte Qlikview men processen för inhandling av licenser till detta 

program är uppstartad. Respondenten påpekar att Qlikview kan vara ett bra sätt att få 

en mer samordnad syn på leverantörer inom det egna affärsområdet men även över 

affärsområdesgränserna. 

För att visualisera leverantörens prestation färgsätts den utefter tre olika färger; grön 

om leveransprecisionen är högre än 95 %, gul om den är mellan 90 % och 95 % och 

slutligen röd om den är under 90 %. Detta ger, enligt respondenten, en snabb 

indikation på om det krävs en åtgärd eller inte. Dock finns ingen detaljerad plan på 
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vilka typer av åtgärder som behövs beroende på vilken ”färg” på indikatorer som 

uppstår. 

Uppföljning av leverantören sker med olika periodicitet samt utefter olika parametrar, 

se Tabell 8. Uppföljningen sker med hjälp av ett leverantörsbrev som skickats till 

leverantören där siffrorna som förmedlas är baserade på historisk data för det senaste 

året. I leverantörsbrevet ingår även en fråga gällande hur leverantören tycker att 

samarbetet fungerar samt om det finns något som Saab kan förbättra. En selektion av 

de sämsta leverantörerna har genomförts och dessa följs upp mer frekvent utifrån 

inleveransprecision och nollfelsleveranser, där dessa leverantörer, oavsett 

klassificering enligt ABC, delges utvecklingen av leveransprecision och 

nollfelsleveranser. 

Varje inköpare är ansvarig för olika leverantörer och inga former av leverantörsteam 

finns att tillgå. Ibland används en bötesklausul för att påvisa för leverantören att deras 

leveransprecision understiger det tänkta riktvärdet, den undre styrgränsen. 

Respondenten poängterar dock att det används väldigt sällan då det finns risk att 

relationen i viss mån skadas. 

Ett möte sker kvartalsvis med A-leverantörerna där det är tänkt att även mer mjuka 

faktorer, exempelvis hur relationen fungerar, ska komma fram. Dock sker ingen 

uppföljning kring dessa mer mjuka faktorer och respondenten belyser att Dynamics i 

Linköping är i början av denna typ av utvärdering. 

För nollfelsleveranser är den undre styrgränsen 95 % och målet, den övre styrgränsen, 

98 % vilket är något högre än för leveransprecisionen. Historisk data finns för de 

senaste fyra åren och dessa används vid en utvärdering av leverantörerna. 

Karlskoga 
I Karlskoga används en likvärdig excelmall för att sammanställa datan från IFS. 

Dessutom kompletteras det med Raindance för ekonomiska aspekter som rör 

leverantörerna. Vid en eventuell försening, således en försämring av 

leveransprecisionen, skriver ansvarig inköpare en kommentar i excelarket gällande 

orsaken till förseningen. Samtliga respondenter är överrens om att leveransprecisionen 
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mer ska påvisa vilken trend en leverantör utvecklas utefter snarare än att varje 

leveransprecisionsutfall granskas minutiöst då dataunderlaget i många fall är osäkert.  

Den andra uppföljningen som sker för samtliga leverantörer är utefter 

kvalitetsaspekten, nollfelsleveranser. Ansvarig för denna parameter är en så kallad 

leverantörsstyrare som kontrollerar inköpskvaliteten, reklamation mot leverantör, 

uppföljning av leverantör och leverantörsstyraren deltar vid leverantörsval samt 

utvärdering av leverantören. I dagsläget genomförs möte kvartalsvis där uppföljning 

sker av A-leverantörer, dock sker det veckovis med vissa kritiska leverantörer som 

både kan är av strategisk betydelse eller är kritisk för produktionen. 

En ytterligare aspekt som tas hänsyn till är hur stor andel av leverantörerna som det 

finns ett långsiktigt avtal med, så kallad avtalsteckning. Inga typer av subjektiva 

bedömningar följs upp för respektive leverantör kontinuerligt. Detta sker endast när en 

leverantörsbedömning av en ny leverantör genomförs. En mätning som möjligen kan 

vara intressant under en kortare period är minskning av antalet leverantörer. 

Avslutningsvis efterfrågas en metodik för uppföljning av leverantörer för att få en 

bättre helhetsbild. Flera av respondenterna belyser att den ekonomiska uppföljningen 

av pågående projekt med leverantörer är något undermålig exempelvis tas ingen 

hänsyn till vilken avskrivningstid som det tänkta projektet har.  

6.2.3 Effekter av KPI:er 
Generellt för Dynamics är att det krävs en del manuell bearbetning av mätdatan för 

leverantörerna, detta beskrivs nedan för respektive ort. 

Linköping 
Mätningarna av nollfelsleveranser är något diffust definierade, enligt respondenten, 

och vid presentation för leverantörer är det svårt att avgöra hur kvalitativ den 

underliggande datan är. När leveransprecisionen jämförs med mätningar som 

leverantören genomfört är dessa mätningar ofta skilda vilket kan ställa till en del 

problem. Dessutom innebär det mycket manuell bearbetning för att kunna presentera 

det tänka resultatet, exempelvis justeras data om Saab inte haft möjlighet att registrera 

leveransen vid ankomst. 
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Karlskoga 
Respondenterna poängterar att det krävs noggrann analys av leveransprecisionen för 

varje leverantör innan dataunderlaget är användbart, exempelvis på grund av tull och 

transporttider. I dagsläget sker ingen prognostisering av leverantörer utefter de KPI:er 

som mäts, leveransprecision och nollfelsleveranser. 

6.3 Security and Defence Solutions 
På Security and Defence Solutions (SDS) i Huskvarna intervjuades en medarbetare 

tillhörande inköpsfunktionen och i Järfälla intervjuades två medarbetare. Ytterligare 

information om respondenterna presenteras i Bilaga 5. 

6.3.1 Vad som mäts 
Vad som är gemensamt mellan de olika avdelningarna av SDS är att de mäter 

leveransprecision, dock är definitionerna inte desamma mellan avdelningarna vilket 

gör att arbetssätten och mätetalen presenteras under separata rubriker. 

Huskvarna 
På Saab Training Systems i Huskvarna används en mängd arbetssätt och mätetal för att 

en klar bild över leverantörerna ska kunna fås. För samtliga leverantörer mäts 

leveransprecision och kvalitetsutfall. 

SDS i Huskvarna följer upp de viktigaste leverantörerna (enligt omsättning eller 

många transaktioner) på elva kriterier, se Tabell 9, här är det leverantörernas 

prestationer som i första hand följs upp framför priset. 
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Tabell 9: Elva punkter att studera för viktiga leverantörer (SDS Huskvarna, 2011) 

 
Faktor Notering 

Sammanfattar problemet 

eller vad som är bra med 

leverantören. 

Bedömning  

1-5 (högre är 

bättre) 

1 Leveransprecision 

Förmåga att leverera på utsatt tid 

 
 

2 Ledtider 

Leverantörens normala ledtider från beställning till leverans 

jämfört med våra önskemål och vad som kan anses normalt i 

branschen. 

  

3 Flexibilitet i ledtider 

Förmåga att också tillgodose våra behov med kort 

framförhållning och extrainsatser när så krävs. 

  

4 Startsträcka 

Den tid det tar från ett skickat underlag till första leverans 

(ställer krav på SDS underlag är tillräckligt informativa för att 

kunna tolkas). 

  

5 Egna förbättringsförslag 

Förmåga att själva föreslå förändringar för att sänka kostnader, 

förbättra kvalitet, minska ledtider, etc. 

  

6 Upplevd kvalitet 

Förmåga att tillfredsställa de krav som ställs, såväl formella 

krav som underförstådda. 

  

7 Strulfaktor 

Förmåga att sköta umgänget med oss, m.a.p. t.ex. följesedlar, 

certifikat, orderbekräftelser, svar på påminnelser, fakturor, 

över- och underleveranser. 

  

8 Tillgänglighet 

Förmåga att enkelt kunna nås för diskussioner eller att ge 

besked och svar på frågor. 

  

9 Lyhördhet 

Förmåga och vilja att genomföra överenskomna förbättringar 

och efterleva önskemål från vår sida. 

  

10 Eget inköp 

Förmåga att styra den egna inköpsprocessen. 

  

11 Certifieringar: (exempelvis kvalitet, miljö) 

Finns kvalitetscertifikat, exempelvis ISO9001 eller 

motsvarande? Finns miljöcertifikat ISO 14001 eller 

motsvarande? Är certifikaten giltiga/uppdaterade? 

Transportleverantör: Har de en uttalad målsättning att jobba 

med minskning av koldioxidutsläpp?  Kan de redovisa 

mätningar? 
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Vilka leverantörer som skall följas upp ytterligare med hjälp av dessa elva punkter 

avgör inköpschefen. Det är sedan de varugruppsansvariga som ser till att respektive 

inköpare driver frågorna kring de olika problemen och hur de ska åtgärdas. Inköparen 

samlar, i de fall det är aktuellt, en grupp ifrån bland annat produktion och konstruktion 

tillsammans med en eventuell projektledare. Gruppen gör tillsammans en subjektiv 

viktning av vad som behöver förbättras hos respektive leverantör. 

På SDS i Huskvarna mäts även kostnadsutvecklingen på olika produkter. Avdelningen 

efterfrågar dock mätetal eller siffror rörande vad ordersärkostnaden samt särkostnaden 

för att öppna en ny leverantör är, framförallt bland icke-kritiska leverantörer. 

Järfälla 
På C2S i Järfälla mäts endast leveransprecision. Även kvalietetsutfall/reklamationer 

rapporteras och kan redovisas men så sker inte i dagsläget. C2S har för tillfället 

mycket svårt att göra inköpen med bra framförhållning då uppdragsgivarna kommer in 

med förfrågningar för sent, detta är även en orsak till att endast ett fåtal KPI:er 

används i dagsläget. 

6.3.2 Hur mätetalet mäts 
Leveransprecision mäts, i både Huskvarna och i Järfälla, med hjälp av affärssystemet 

IFS. Denna mätdata extraheras sedan till Excel för bearbetning. Kvalitetsutfall mäts på 

olika sätt och nedan följer en utförlig beskrivning gällande hur mätetalen mäts på 

respektive ort tillhörande SDS. 

Huskvarna 
På Saab Training Systems används IFS som affärssystem, viss data extraheras ut ifrån 

affärssystemet för att sedan behandlas i Excel vid redovisning av mätetal. För 

reklamationer används ett separat program, Munkeby In Control. 

På denna avdelning definieras leveransprecision som andelen inkommet material på 

utsatt tid. Det finns dessutom ett fönster som innebär att materialet får ankomma två 

dagar tidigare än utsatt tid och fyra dagar senare än utsatt tid. Inleveransprecision mäts 

baserat på varje orderrad. Vad gäller reklamationer så skickas hela partiet tillbaka om 

en skadad del återfinns i en ankommen leverans, utifrån detta presenteras sedan en 



6 Nulägesbeskrivning 
 

92 
 

andel reklamationer som presenteras i procent. De leverantörer som har störst problem 

följs upp extra noga med åtgärdsplaner. 

Järfälla 
Leveransprecisionen mäts vid ankomstkontrollen där ankomsten jämförs med önskat 

leveransdatum. Leverans får ske inom ett fönster på fem arbetsdagar innan och fem 

arbetsdagar efter önskat leveransdatum, i detta fönster räknas transporttiden in. Den 

data som används tas ifrån affärssystemet IFS och processas i Excel. Reklamationer 

rapporteras även in i accessdatabasen Minut som delas med EDS i Järfälla och 

Jönköping. Då rapporter vid reklamationer måste ske till både Minut och IFS försöker 

avdelningen komma ifrån användandet av Minut. 

Representanter för avdelningen efterfrågar en mer gemensam syn på mätningar i 

allmänhet och gemensamma verktyg inom hela Saab i synnerhet. 

6.3.3 Effekter av KPI:er 
Nedan beskrivs vilka effekter de KPI:er som används på respektive ort möjliggör. 

Huskvarna 
Avdelningen använder den data som fås ut ur systemet och upplever inga större 

problem med korrupt data. En viss form av manuellt arbete krävs dock vid 

sammanställning i Excel samt i den subjektiva bedömningen av de elva punkterna som 

presenteras i Tabell 9. 

Järfälla 
Den data som fås ut vid mätningar används i liten utsträckning då avdelningens 

prioritet i dagsläget snarare är att få leverantörerna att prestera så bra som möjligt 

utifrån de förutsättningar som råder. Leveransprecisionen presenteras dock i samband 

med mer utförliga utvärderingar av leverantörer, och i de fall då siffror på 

leveransprecision presenteras för leverantören i fråga så upplever C2S att leverantören 

håller med. 
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6.4 Electronic Defence Systems 
På Electronic Defence Systems (EDS) intervjuades representanter ifrån Jönköping, 

Göteborg och Järfälla. I Jönköping intervjuades två medarbetare, i Göteborg 

intervjuades fem medarbetare och i Järfälla intervjuades en medarbetare. Ytterligare 

information om respondenterna återfinns i Bilaga 5. 

6.4.1 Vad som mäts 
De tre divisionerna har vissa likheter och arbetar framförallt för att ha gemensamma 

KPI:er för leveransprecision och kvalitet vid inleveranser. 

Jönköping 
Utöver leveransprecision och kvalitet gör EDS i Jönköping även djupare månatlig 

uppföljning av sina Klass 1-leverantörer vilket är cirka 20 av 400 leverantörer och 

innebär den leverantörsbas som anses viktigast. Här vägs aspekter inom risk, miljö, 

kommunikation och kommersiell hantering in. Allt detta vägs samman och redovisas 

som en färg; grön, gul eller röd. 

Göteborg 
På divisionen i Göteborg mäts, utöver leveransprecision och kvalitet, prisutveckling 

per basprodukt med avseende på materialkostnader. 

Divisionen har valt ut de tjugo viktigaste leverantörerna, strategiska lokalt men inte 

nödvändigtvis strategiska på koncernnivå. För dessa tjugo leverantörer skall även tre 

andra aspekter beaktas och mätas; om Saab har ett avtal med leverantören, om det sker 

strategiska möten med leverantören samt om det finns dokumenterad kartläggning 

(decision record). Dessa tre aspekter kallas tillsammans Excellent Supplier 

Management. 

Järfälla 
I Järfälla har inköpsavdelningen valt att dela in de cirka 300 leverantörerna i 

strategiska och övriga. Strategiska leverantörer är färre än tio och de mäts 

noggrannare. För övriga leverantörer kontrolleras leveransprecision och hur många 

felrapporter inom kvalitet som kommer in. Om det har förekommit tre eller fler 
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felrapporter under det senaste året för den leverantören lyfts den upp och börjar 

kontrolleras månatligen tills antalet felrapporter sjunkit till en acceptabel nivå. Precis 

som i Göteborg mäts även pris per basprodukt där prisbilden på en produkt följs över 

tid. 

6.4.2 Hur mätetalet mäts 
Leveransprecision Mäter hur väl det verkliga leveransdatumet stämmer 

överens med lovat leveransdatum. Alla leveranser 

som inkommer upp till sju kalenderdagar (fem 

arbetsdagar) efter bestämt leveransdatum registreras 

som ankomna i tid. I detta fönster innefattas 

transporter och andra aktiviteter som sker från att 

leverantörerna levererat produkterna till att Saab 

ankomstrapporterar transporterna. Om leveranser 

ankommer för tidigt räknas de som hemkomna i tid. 

Leveranskvalitet Anger antalet fel räknat för respektive parti av 

produkter som inlevereras i förhållande till totalt 

antalet partier som skickats för varje leverantör. Ett 

snitt för de senaste sex månaderna används för att 

tillräckligt stor mängd inleveranser skall kunna 

användas som bas. 

Jönköping 
På Avionics används affärssystemet IFS Loke och reklamationssystemet FRAS. 

Qlikview används endast för att göra spendanalys, det vill säga att mäta hur företagets 

pengar spenderas. Utöver det sker manuellt arbete för att ta fram mätetal för respektive 

leverantör, framförallt för de extrabedömningar som görs för divisionens strategiska 

leverantörer. 

För strategiska leverantörer mäts leveranskvalitet per levererad detalj istället för per 

parti, vilket gör att det är en noggrannare kontroll här än vid de vanliga mätningarna. 

För de strategiska leverantörerna sker bedömningen av de extra aspekterna vid 
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inköpskvalitetsmöten där samtliga inköpare på avdelningen, produktionschefen och 

kvalitetschefen närvarar. Färgkodningen görs gemensamt för respektive leverantör och 

bygger till stor del på hur leveransprecisionen och kvaliteten har sett ut men om någon 

av de andra aspekterna; risk, miljö, kommunikation eller kommersiell hantering 

upplevs som problematiska kan detta påverka färgen, framförallt på ett negativt sätt så 

att exempelvis en grön leveransprecision och leveranskvalitet i sammanvägning med 

övriga aspekter blir gul. För att en leverantör skall klassas som grön utifrån 

leveransprecision och kvalitet krävs det att den uppfyller en leveransprecision på minst 

90 procent och ett kvalitetsbortfall vid ankomstkontroll på högst fyra procent. Om 

detta inte uppfylls bedöms leverantören som ”gul”. Om en leverantör klassas röd vid 

en sammanvägning av de olika aspekterna föreligger stora problem och ett möte bör 

ske med leverantören snarast. 

På EDS i Jönköping finns önskemål om enkla verktyg att använda, exempelvis vid 

beställningar. Det vore mycket användbart om det i detta fall fanns 

koncerngemensamma databaser över leverantörer och om det enkelt gick att få fram 

mätdata med samma definitioner ifrån andra AO. 

Göteborg 
I Göteborg används affärssystemet C:M medan IFS används för att få tillgång till och 

dela med sig av ritningar. För att visualisera den data som tas ut om 

leverantörsprestanda etcetera används ett Oracle-verktyg vid namn PID. PID 

visualiserar datan i form av mätare som indikerar om det mätta området är bra eller 

dåligt. Dessa mätare utgör delar av ett styrkort som sedan rapporteras även inom det 

egna företaget. I de fall då standardkomponenter ingår i produkterna sker ett samarbete 

med komponentingenjörer som använder databasen IHS där en mängd komponenter 

och beskrivningar ingår. 

Arbetsformen är uppbyggd av varugrupper där inköparen ofta har nära samarbete med 

den designansvarige och på så sätt utvinner fördelar vid inköpet. Varugrupperna 

redovisar leveransprecision och kvalitet månatligen, detta används i vissa fall för att 

stänga av leverantörer om de missköt sig under längre perioder. 
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Prisutveckling per  

basprodukt  

Vid mätning av prisutveckling per basprodukt sätts 

standardpriser i november vilka sedan används som     

referenspriser där variationer över tiden mäts. Målet är att 

priset på inköpt material för respektive basprodukt inte får 

öka under året. 

Excellent Supplier 

Management 

För divisionens tjugo strategiska leverantörer kontrolleras 

om de tre kriterierna; avtal med leverantören, strategiska 

möten och decision records uppfylls.  

Avtal Avtal med leverantören innebär att Saab ska ha ett avtal 

med den strategiska leverantören i fråga. 

Strategiska möten Strategiska möten är möten som sker en till tre gånger per 

år med representanter ifrån både Saab och leverantören där 

framtiden diskuteras och bör skiljas ifrån möten där 

problem i nutid tas upp. Vid strategiska möten diskuteras 

KPI:er till viss del och ofta är någon ur ledningen med 

ifrån Saab utöver den strategiska inköparen. 

Decision records Decision records innebär att Saabs uppfattning om 

företaget ur olika perspektiv ska vara dokumenterad, 

exempelvis hur företaget upplevs må rent ekonomiskt. 

I samband med strategiska möten skulle något mätetal kopplat till samarbete eller 

utveckling ihop kunna vara aktuellt enligt medarbetarna i Göteborg. 

Järfälla 
IFS används som affärssystem i Järfälla och ett verktyg kallat Minut används för 

tillfället vid behandlingar av reklamationer. Ett arbete med att utveckla Minut pågår 

dock och kommer då innebära att även leveransprecision kan behandlas i detta 

verktyg. I Järfälla har inköpsorganisationen kommit att samarbeta mer med sina 

leverantörer i den bemärkelsen att de inte längre skriver specifikationer på vad de 

önskar utan i många fall istället utvecklar produkter tillsammans med sina 

leverantörer. Detta är något de upplever som effektivt och efterfrågar ett mätetal som 

berör detta område. 
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6.4.3 Effekter av KPI:er 
Nedan beskrivs vilka effekter de KPI:er som används på respektive ort möjliggör. 

Jönköping 
Den data som genereras ifrån affärssystemet och som sammanställs i samband med 

inköpskvalitetsmöten gås igenom med leverantörer där även data över hur leverantören 

ligger till i förhållande till andra leverantörer diskuteras. Som uppföljning betraktat 

upplever divisionen att den uppföljning som sker idag ger en bra bild av 

leverantörerna. Vid möten med leverantörer håller de även med i stora delar om den 

mätdata som presenteras. 

Den mätdata som erhålls används i viss mån vid prognostiseringar, framförallt som 

riskminimering. 

Göteborg 
De som arbetar med de siffror som hämtas ur C:M och sedan visualiseras i PID litar på 

att de är korrekta. En bidragande orsak till det är att leverantörerna till stor del håller 

med om siffrorna och, i vissa fall, själva efterfrågar informationen för att kontrollera 

sig själva. Siffror över leveransprecision återmatas till 50-60 leverantörer. 

På EDS i Göteborg sammanställs mätningarna på en, enligt inköpscheferna, bra nivå 

vilket gör att rätt nivå av information når rätt chef. Här framhäver även respondenterna 

ifrån Göteborg att det är mycket viktigt med samma definitioner på de olika mätetalen 

när kommunikation börjar ske mellan de olika AO. 

Ett återkommande önskemål bland i respondenterna i Göteborg är att finna ett mätetal 

som behandlar svarstider i någon form. Dels i form av enklare frågor men även i 

samband med offertförfrågan. Respondenterna upplever att denna kunskap till viss del 

finns hos respektive inköpare idag. Detta skulle vara mycket användbart om det 

strukturerades så att alla skulle kunna bilda sig en snabb uppfattning, framförallt om en 

ny leverantör som ett annat AO tidigare använt skulle börja användas. I samband med 

att nya leverantörer kontaktas finns det fler aspekter som vore intressant att mäta, 

representanter i Göteborg upplever exempelvis att de är dåliga på att ta referenser. 
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Järfälla 

I Järfälla upplever inköpsorganisationen att de behandlar leverantörerna på ett givmilt 

sätt i den bemärkelsen att leverantören får ett fönster på sju kalenderdagar samt att 

samtliga förtidiga leveranser klassas som korrekta vid mätning av leveransprecision. I 

övrigt upplever de inga större problem med den data som fås ut ur systemet, däremot 

efterfrågas fler koncerngemensamma verktyg för att underlätta arbetet. 

6.5 Support and Services 
På Support and Services i Linköping intervjuades fyra medarbetare tillhörande 

inköpsfunktionen. Information om respondenterna återges i Bilaga 5. 

6.5.1 Vad som mäts 
Samtliga leverantörer till Support and Services mäts utifrån leveransprecision och 

kvalitet. Produkterna som levereras måste, precis som för Aeronautics, vara 

luftvärdiga. Varje leverantör ska dessutom ha ett eget tillstånd för att få producera 

produkten. Respondenterna påpekar att det är lika viktigt att leverantören innehar ett 

certifikat som att det är rätt produkt som levereras. 

Leverantörer som Support and Services klassificerat vara av större betydelse följs 

dessutom upp mer noggrant, förutom leveransprecision och kvalitet, vilket även 

inkluderar mer relationsbetingade mätetal. Under ett par år har ett arbetssätt tagits fram 

där dessa leverantörer har ett leverantörsteam, Supplier Team, som aktivt jobbar med 

att följa upp leverantörens prestation där tre faktorer beaktas; kvalitet, 

leveransprecision och kommersiell prestation. Leverantörsteamen består av en 

strategisk inköpare, operativ inköpare och en representant från kvalitetsavdelningen. 

En komplettering till dessa team har varit uppe för diskussion gällande att en ingenjör 

ska ingå vilket inte är fallet idag. Dock kallas mer tekniskt kunnig personal in vid 

behov. 

I dagsläget utvärderas inte Saab av leverantören utan det är endast Saab som 

utvärderar leverantörerna. Det finns en efterfrågan att på ett strukturerat sätt 

genomföra en utvärdering för att få bättre koll på aspekter som inte är lika mätbara 
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som exempelvis leveransprecision. Ett ytterligare önskemål är att få övergripande 

KPI:er för att kunna jämföra hur en leverantör presterar jämfört med andra AO. 

6.5.2 Hur mätetalet mäts 
Ett urval har genomförts där de 20-30 största leverantörerna sett till deras omsättning 

granskas mer ingående för att kunna avgöra hur väl leverantören presterar. Utöver det 

granskas även leverantörer där problem föreligger mer ingående. På Support and 

Services undersöks följande faktorer: kvalitet, leveransprecision och kommersiell 

prestation. Nedan beskrivs respektive del övergripande, mer utförlig information finns 

att beskåda i Bilaga 7. Samtliga kategorier klassas efter färgsättningen grön, gul och 

röd beroende på hur väl leverantören presterar. I nedanstående beskrivning kommer 

klassningen utifrån denna färgskala beskrivas. I övrigt finns den specifika klassningen 

i Bilaga 7. 

Kvalitet  Består av tre underkategorier; kvalitetssystem, leverans och 

tillåtelse av myndighet. 

Kvalitetssystem Leverantörens kvalitetssystem ska vara certifierat eller 

utvärderat och godkänt av Saab. 

Leverans Ska utvärdera hur tillmötesgående leverantören varit 

gällande inspektioner, produktens funktionalitet och att rätt 

produkt levererats. 

Tillåtelse av myndighet Ska påvisa att leverantören har rätt tillåtelse för att fullfölja 

kontraktet. 

Leveransprecision Mäter hur väl leverantören kan leverera beställda produkter 

till Saab. De tre olika nivåerna; gul, grön och röd, 

definieras enligt följande. Grön, leverans ankommer inom 

16 dagar enligt fastställt datum. Gul, leverans ankommer 

mellan 16 och 30 dagar senare eller tidigare än fastställt 

datum. Röd, leverans ankommer senare eller tidigare än 30 

dagar i jämförelse med fastställt datum. 
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Kommersiell prestation Består av tre underkategorier; svarsförmåga, prisökning 

och kontrakt. 

Svarsförmåga Ska utvärdera leverantörens samarbetsförmåga gällande 

svarsfrekvens på telefonsamtal och annan typ av 

kommunikation. 

Prisökning Ska jämföra och utvärdera överenskommet pris med hur 

marknaden förändrats för att avgöra om slutpriset är 

korrekt satt. 

Kontrakt Utvärdera leverantörer gällande faktorer som exempelvis 

pris, proaktivt beteende och riskdelning för att möjliggöra 

att ett kontrakt upprättas.  

På Support and Services används tre affärssystem, IFS, Lawson och Jeeves. IFS 

används för militära uppdrag, Lawson för Saab 2000 och 340 samt Jeeves för 

reservdelar till verkstaden i Malmslätt, Linköping. Utifrån dessa affärssystem 

extraheras data för leveransprecision för samtliga leverantörer som sedan behandlas 

antingen i Qlikview eller, vilket är vanligast, direkt i Excel. Resterande bedömningar, 

se ovan, sker för respektive leverantör med hjälp av det dedicerade leverantörsteamet, 

som sedan fyller i utvärderingen i ett gemensamt excelark. 

Mätningarna och bedömningarna som genomförs på Support and Services följs sedan 

upp via möten som hålls varje vecka där genomgång av respektive leverantör 

genomförs utefter ovanstående aspekter. Mötena hålls vid en whiteboardtavla där 

berörda parter har utvärderat leverantörerna utefter färgkodningen grön, gul och röd. 

Grön motsvarar en leverantör som uppfyller krav ställda av Saab. Gul uppfattas som 

en leverantör som presterar medelbra, men behöver förbättras, ingen specifik åtgärd. 

Vid röd markering anses leverantörens prestation undermålig och då ska en åtgärd 

tillfogas med en person som ansvarar för att problemet åtgärdas. Åtgärden periodsätts 

med en tid då en arbetsplan ska vara utfärdad och problemet tillrättalagt. Uppföljning 

sker sedan varje vecka för att se till att åtgärden genomförs samt för att avgöra om 

åtgärden givit någon verkan, annars ska en ny åtgärdsplan tas fram. Denna typ av 
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visualisering via whiteboard används i dagsläget då det uppmärksammats att det 

tidigare arbetssättet att skriva en rapport om varje problem endast innebar att ett flertal 

problem undveks då det administrativa arbetet blev för omfattande. Allt som finns att 

tillgå på whiteboarden finns även i en excelfil med tillhörande kommentarer gällande 

genomförda betyg. 

6.5.3 Effekter av KPI:er 
Respondenterna påpekar att licenser till Qlikview är kostsamma och ifrågasätter om 

det verkligen finns behov av ytterligare licenser eller om det ska användas över 

huvudtaget. Något ytterligare som nämns är att det krävs en del handpåläggning för att 

exempelvis leveransprecisionen ska gå att presentera för leverantörerna. 

KPI:erna, främst leveransprecision, används för prognoser exempelvis om vetskap 

finns om att en leverantör är dålig på att leverera i rätt tid. Då byggs ibland ett 

säkerhetslager upp, dessutom tas hänsyn till prognososäkerhet när planering 

genomförs. 

En aspekt som anses extra väsentlig är att det måste gå att påverka de KPI:er som 

mäts. Om de endast används i övervakande syfte genomförs ingen uppföljning på 

mätningen och således blir det svårt att motivera dess existens. 
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7 Analys 

I detta kapitel analyseras respektive KPI enskilt utifrån användbarheten på Saab och 

gällande vilka förutsättningar som krävs. Därefter följer en utvärdering och 

diskussion gällande när KPI:erna lämpligen används. Utöver detta diskuteras vilka 

mätetal som är bäst lämpande i olika delar av Kraljics matris.  
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7.1 KPI:er på Saab 
I kolumnen som benämns befintliga benämningar på Saab, se Tabell 10, återges vilka 

KPI:er som används i dagsläget. I kolumnen som benämns Förslag på KPI genomförs 

en sammanställning kring olika områden, kopplade till KPI:er som används i 

dagsläget, av KPI:er som författarna till detta examensarbete anser vara relevanta att 

vidare analysera.  

Tabell 10: KPI:er på Saab 
Befintliga benämningar på Saab Förslag på KPI 

• On time 

• Inleveransprecision 

• Leveransprecision 

Leveransprecision 

• Perfect condition 

• Nollfelsleverans 

• Leveranskvalitet 

Kvalitetsutfall 

• Prisutveckling 

• Prisutveckling per basprodukt 

• Prisökning 

• Pris 

Prisutveckling 

• Documentation accuarcy,  

• Certifiering  

• Leverans 

• Tillåtelse av myndigheter 

• Avtal med leverantör 

Dokumentation och certifikat 

• Correct quantity Rätt kvantitet 

• Kvalitet och 

värdeadderande 

• Tekniknivå 

• Kvalitetssystem 

• Miljösystem 

• Ledtider 

• Flexibilitet i ledtider 

• Egna förbättringsförslag 

• Strulfaktor 

• Eget inköp 

• Ekonomi 

Leverantörens styrkor och kompetenser 

• Frekvens och integration 

• Startsträcka 

• Tillgänglighet 

• Lyhördhet 

• Svarsförmåga 

• Proaktivt beteende 

• Strategiska möten 

• Service 

Bemötande och svarsförmåga 

• Riskhantering 

• Riskdelning 

Riskhantering 

• Genomförs inte på Saab i dagsläget Ömsesidig utvärdering och 

Ömsesidig karläggning av förutsättningar 
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Förslag på KPI i Tabell 10 kommer i efterföljande text att analyseras enskilt för att 

möjliggöra att respektive KPI bearbetas utan påverkan utav övriga KPI:er men även 

för att tydliggöra i vilken omfattning det används på Saab.    

7.2 Leveransprecision 
Leveransprecision är det mätetal som används bredast inom hela koncernen och 

används av samtliga AO för alla leverantörer.  

7.2.1 Hur mätetalet mäts 
Definitionerna av leveransprecision är likartade då de innebär att inkomna partier av 

artiklar kontrolleras vid ankomstkontroll där en kontroll sker om partiet kommit hem i 

enlighet med utlovat leveransdatum. Hos samtliga AO finns även ett leveransfönster 

som artiklarna kan komma hem inom men ändå räknas som hemkomna i tid. Detta 

fönster skiljer sig en aning inom de olika AO, det vanligaste är dock att leveranserna 

får komma in fem arbetsdagar/sju kalenderdagar innan utlovat datum och fem 

arbetsdagar/sju kalenderdagar efter utlovat datum. 

7.2.2 Effekter av KPI:er 
Leveransprecision är ett mätetal som bedöms nödvändigt inom samtliga AO, 

mätningen anses dessutom så pass enkel att den kan göras för samtliga leverantörer. 

Att mäta leveransprecision har flera fördelar, Saab får själva en bra uppfattning om 

hur leverantörerna presterar. Det är även ett sätt att få leverantörerna medvetna om att 

kunden bryr sig om hur de presterar.    

7.2.3 Problematik med samordning 
Det faktum att de olika AO använder olika affärssystem och olika sätt att extrahera 

datan ifrån affärssystemen på gör att det kan vara svårt att hantera datan för 

leveransprecision på ett samordnat sätt inom hela koncernen. 

Ett ytterligare problemområde beträffande leveransprecision är leveranserna. Saab 

använder i de flesta fall leveransvillkoret FCA (Free Carrier) vilket innebär att 

leverantörerna ställer leveransen på en avtalad plats varifrån Saab sedan har ansvaret 

för transporterna, detta förklaras vidare i Figur 20.   
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Figur 20: Problematik med leveransprecision 

En grundproblematik som uppstår vid Saabs användande av FCA som leveransvillkor 

är att Saab har ansvaret för transporterna (utförda av tredjepart) men mäter 

leveransprecisionen först när artiklarna kommer till Saab. Detta innebär att en mätning 

på hela transportkedjan görs när Saab egentligen önskar mäta leverantören i första 

hand. Problemet skulle exempelvis kunna lösas genom ett närmare samarbete med 

tredjepartslogistikföretaget så att utredningar kan göras rörande när leverantören 

egentligen har lämnat artiklarna på angiven plats.  

En ytterligare problematik med den nuvarande mätningen av leveransprecision är att 

olika AO ser på leveransfönstret på olika sätt. I enlighet med Figur 20 behandlar 

leveransfönstret leveranser som inte kommer på exakt angivet datum men kommer 

inom ett angivet tillåtet fönster. Enligt figuren finns även en transporttid och eventuell 

tulltid som exempelvis Aeronautics tar hänsyn till och har uppskattade tider för. 

Längst ner i figuren finns två gråa pilar som indikerar att vissa AO istället anser att 

fönstret innefattar även transporttid och eventuell tid i tull, vilket i praktiken gör 

fönstret mycket mindre eftersom en del tas upp av andra aktiviteter än just differenser i 

leverantörens förmåga att leverera i rätt tid.   
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En felkälla vid leveransprecision är även godsmottagningen. De flesta AO hävdar att, i 

stort sett, allt material rapporteras in den dag som det kommer på plats. Vissa 

avvikelser finns dock exempelvis vid storhelger, semestertid samt vissa dagar då 

många inleveranser kommer samma dag. Detta har en påverkan på vilka siffror 

godsmottagningens inrapportering resulterar i och det kan även påverka de olika AO 

emellan. För att mätningar av leveransprecision skall kunna delas mellan olika AO 

krävs det att deras definitioner är likvärdiga och jämförbara. Två viktiga aspekter är då 

att det tillåtna leveransfönstret är lika stort hos samtliga AO samt att hänsyn tas till 

transporttid och tid i tull. Exempelvis kan leveransfönstret vara sju kalenderdagar 

innan angivet datum och sju kalenderdagar efter angivet leveransdatum och 

transporttid och tid i tull kan uppskattas med schablontider i samband med 

beställningar. 

7.3 Kvalitetsutfall 
Samtliga AO mäter och har rutiner för hur felaktiga artiklar ska hanteras, det vill säga 

hur artiklar som inte går igenom ankomstkontrollen skall hanteras. På vissa AO kallas 

det för reklamationer medan det på andra kallas för nollfel, perfect condition eller 

leveranskvalitet. Av de divisioner som deltagit i denna studie är det endast C2S inom 

SDS i Järfälla som inte använder möjligheterna med att mäta kvalitetsutfall.  

7.3.1 Hur mätetalet mäts 
Kvalitetsutfall mäts inom vissa AO på olika sätt för olika typer av leverantörer. Vad 

som är förhållandevis likartat mellan de olika AO är dock att kvalitetsutfall mäts i 

form av missade partier, det vill säga om en artikel i ett parti reklameras vid 

ankomstkontrollen anses hela partiet som avvikande. Inom vissa AO görs sedan 

hårdare kontroll på produkter från mer strategiska leverantörer. 

Kontrollen av det inkomna materialet görs vid ankomstkontrollen på de olika AO och 

kontrollanterna är instruerade att bedöma materialet på olika sätt beroende på vad det 

är för artiklar som kommer in. 
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7.3.2 Effekter av KPI:er 
För Saab, precis som för många andra svenska företag, är kvalitet mycket viktigt. Flera 

av de olika AO kräver exempelvis att leverantörernas produkter skall vara luftvärdiga 

vilket innebär att de genomgått mycket omfattande tester innan de kan användas. 

Genom att ha en effektiv ankomstkontroll kan Saab hålla bra kontroll på 

leverantörerna och deras produkter redan innan de börjar användas inom produktionen.  

7.3.3 Problematik med samordning 
Vid hantering av reklamationer används inom koncernen en mängd olika 

applikationer, exempelvis FRAS, Minut och Munkeby In Control. Dessa program 

organiserar och håller kontroll på de reklamationer som görs och har gjorts inom det 

egna AO, problemet är dock att det är svårt att integrera programmen med varandra 

vilket gör att samma kontroll inte kan hållas hos samtliga AO.  

En annan svårighet är att de problem som rapporteras inom kvalitet endast är de fel 

som upptäcks vid ankomstkontrollen. De problem som uppstår i produktionen tas 

sällan med i statistiken vilket gör att leverantörerna ibland kan få siffror som inte 

överensstämmer med verkligheten. Eftersom ankomstkontrollerna utförs på olika sätt 

med olika direktiv kan även det påverka utfallet på olika sätt inom olika AO.    

7.4 Prisutveckling 
Prisutveckling eller kostnadsutveckling på produktnivå mäts på fyra av fem AO. 

Kostnadsuppföljning är en viktig del på Saab för att kunna avgöra om ett kontrakt följs 

men även för att ha möjlighet att genomföra prognoser.   

7.4.1 Hur mätetalet mäts 
Mätningen av prisutveckling/prisökning eller kostnadsutveckling per basprodukt sker 

på olika sätt och baseras i viss mån på skilda antaganden och förutsättningar. Support 

and Services och Dynamics har ett likartat mätsätt som bygger på att priset som 

kontrakterats följs upp för att kunna avgöra om det inträffat en prisökning per produkt 

och om den i sådant fall är jämförbar med den prisförändring som marknaden i övrigt 

har utsatts för. På Dynamics har denna uppföljning påbörjats där prisutvecklingen av 

inköpt material jämförs med Statistiska Centralbyråns (SCB) index för likartade 
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materialgrupper. Dock innebär detta en del svårigheter då index-indelningen av 

grupperna på SCB ofta är för godtycklig och allmän vilket medför att en jämförelse 

inte alltid är användbar. Mätning av prisförändring per produkt genomförs för de 

leverantörer som Dynamics och Support and Services klassificerat som strategiskt 

viktiga, vilket i viss mån skiljer sig men till stor del innefattas av samma grundtanke. 

På Dynamics sker en årlig uppföljning av kostnadsförändringen och på Support and 

Services sker det mer frekvent, en gång varje månad.  

På EDS och delar av SDS genomförs kostnadsuppföljning per basprodukt och därmed 

genomförs en uppföljning av samtliga detaljer som klassificeras att ingå i en 

basprodukt. Detta medför att samtliga leverantörer, som levererar detaljer till en 

basprodukt följs upp angående kostnadsförändring. EDS och SDS kostnadsuppföljning 

ger således en lägesrapport om basprodukterna förändrats i pris i förhållande till det 

uppsatta priset. På EDS sker en månatlig uppföljning av kostnadsförändringen för 

respektive basprodukt och på SDS varje kvartal. 

7.4.2 Effekter av KPI:er 
Detta mätetal följs upp av flertalet AO, även om det sker på olika sätt, men anses dock 

vara svårt att tyda beroende på vad det baseras på. Att följa upp kostnadsförändring för 

Saab är en oerhört viktig del för att kunna avgöra om en produkt är lönsam samt 

ytterligare påvisa om en leverantör har en bra prisbild gentemot Saab. Uppföljningen 

av mätnigen, som sker med olika frekvens, måste sättas i relation till hur ofta 

produkten/materialet köps in samt vilket syfte mätningen ska ha.    

7.4.3 Problematik med samordning 
Uppföljning av kostnadsförändring för specifika produkter fyller en viktig funktion för 

avdelningar inom respektive AO, vilket har påpekats av samtliga AO. Men en 

uppföljning på en mer aggregerad nivå av enskilda leverantörer istället för respektive 

basprodukt lämnar många frågetecken. Denna information är komplicerad att 

konkretisera och få en användning av för övriga AO. Den information som kan vara av 

intresse för övriga AO är om en viss leverantör förändrar, främst ökar, kostnadsbilden 

utan att det är befogat att genomföra en prisökning. 
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7.5 Dokumentation och certifikat 
Vid kontakter med leverantörer är det mycket viktigt att rätt dokumentation följer 

produkterna för att identifiering ska fungera effektivt. I flyg- och säkerhetsbranschen 

är det dessutom ofta viktigt att underleverantörer är godkända och således har tillåtelse 

av myndigheterna samt är certifierade. Dessa aspekter vägs främst in vid kontakter 

med nya leverantörer men vissa AO följer dessutom upp det kontinuerligt.  

7.5.1 Hur mätetalet mäts 
På Aeronautics ingår documentation accuracy som en del i Perfect Order Fullfillment 

och innebär att för att en orderrad ska vara perfekt krävs det att rätt certifikat finns med 

vid leverans. Även på Support and Services är kontrollen av certifikat mycket viktig, 

där anses denna typ av kontroll lika viktig som att produkterna skall komma i rätt tid 

med rätt kvalitet. Detta innebär att för dessa AO sker mätningarna och kontrollerna på 

kvantitativ och objektiv nivå. På övriga AO är snarare certifikat och dokumentation 

något som vägs in tillsammans med andra aspekter vid mer subjektiva bedömningar 

och lyfts vanligtvis inte fram om det inte upplevs som ett problemområde. 

7.5.2 Effekter av KPI:er 
Det faktum att leverantörerna skickar med rätt dokumentation leder till högre 

effektivitet i hela kedjan och om relevanta certifikat redovisas på kontinuerlig basis 

genererar även det en högre effektivitet eftersom detta då inte behöver sökas upp av 

det köpande företaget. I de fall då korrekt dokumentation och certifikat är en 

nödvändighet för att detaljerna ska kunna användas, exempelvis då det rör sig om 

luftvärdiga produkter, är leverantörernas beteende en kvalificerare för att de ska kunna 

fortsätta leverera.  

7.5.3 Problematik med samordning 
Eftersom olika branscher kräver olika typer av certifikat och dokumentationsnivåer 

finns en viss problematik med att samordna mätningar i direkt form. Däremot finns 

alltid möjligheter att samordna bedömningen av hur olika leverantörer presterar utifrån 

uppsatta mål, det vill säga huruvida leverantören bifogar erforderliga certifikat och 

dokumentation när det efterfrågas.  
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7.6 Rätt kvantitet 
På Aeronautics mäts att rätt kvantitet produkter/material ankommit. Detta mätetal 

ingår i den övergripande samlingen av mätetal, Perfect Order Fulfilment. Denna 

mätning sker på resterande fyra AO men inte med en datoriserad uppföljning. Att rätt 

kvantitet erhålls påpekas vara en självklarhet. 

7.6.1 Hur mätetalet mäts 
Rätt kvantitet kontrolleras i ankomstkontrollen på Aeronautics och mätningen är en 

avstämning mellan antalet som emottagits och antalet som finns registrerat i 

beställningsorden, vilket sker per orderrad. Denna uppföljning är en kontroll av att 

leverantören håller det som utlovats gällande rätt antal. Registreringen sker i ett 

datasystem som sedan följs upp med hjälp av Qlikview.  

7.6.2 Effekter av KPI:er 
Samtliga AO kontrollerar i viss mån att rätt antal inlevererats och det påpekas att det är 

en självklarhet att leverantören levererar rätt antal för att det ska vara möjligt att det 

dagliga arbetet ska kunna fortskrida. Frågan är om uppföljning på orderradnivå är 

nödvändig men det ger dock en bra information angående hur det ska vara möjligt att 

genomföra uppföljning av en leverantör.  

Uppföljningen av rätt kvantitet sker i dagsläget på ett flertal olika sätt exempelvis 

genom att det faktiska antalet räknas, vägs eller i vissa fall även mäts utförligt. 

Samtliga av dessa sätt kan finnas fog för att använda men det som är av vikt är att 

denna uppföljning, mätning, sker på ett differentierat sätt utifrån behovet.  

7.6.3 Problematik med samordning 
För att kunna samordna detta skulle det först och främst behövas att samtliga AO 

rapporterade dessa siffror i ett gemensamt verktyg, program. Behovet av att rätt antal 

levereras är dock en grundläggande förutsättning och borde på så sätt i princip 

förutsättas. En automatiserad inrapportering via scanner eller liknande utrustning 

skulle medföra att denna typ av avstämning blev mindre tidsödande men framförallt 

mer samstämmig mellan olika AO. Frågan kvarstår dock om det finns ett behov av att 

av aggregera detta mätetal för att det ska kunna användas på koncernnivå. En 
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intressant aspekt kan i framtiden vara att det finns möjlighet att för AO kunna följa 

upp gällande hur väl en specifik leverantör har levererat gods eller material. Denna typ 

av uppföljning har efterfrågats av ett flertal respondenter. Det finns dock alltid en risk 

att inköparen, eller berörd part, översvämmas av information och att det således inte 

kommer att användas i den utsträckning som efterfrågats.  

7.7 Bemötande och svarsförmåga 
I kontakter med leverantörer är samtliga AO överens om att bemötande och 

svarsförmåga hos leverantörer är mycket viktigt. Detta behandlas dock på olika sätt, 

inom Aeronautics gör varje inköpare en utvärdering där de bedömer relationen med 

strategiska leverantörer enligt en femgradig skala. Dynamics bedömer området service 

för Klass A-leverantörer enligt en tregradig skala medan Saab Training i Huskvarna 

bedömer viktiga leverantörer utifrån tillgänglighet, lyhördhet, ledtid, flexibilitet i 

ledtid och startsträcka enligt en femgradig skala. Inom de olika divisionerna av EDS 

behandlas dessa frågor på olika sätt, i Jönköping ryms det inom 

kommunikationsaspekten för de tjugo Klass 1-leverantörerna medan det i Göteborg 

och Järfälla tas upp på strategiska leverantörsmöten. På Support and Services bedöms 

svarsförmåga under kommersiell prestation för strategiska leverantörer och 

problemleverantörer. Dessutom genomförs en bedömning över hur proaktiv 

leverantören är, vilket endast bedöms för strategiska leverantörer på Support and 

Services.  

7.7.1 Hur mätetalet mäts  
Hos de AO som mäter bemötande och svarsförmåga rör det sig om subjektiva 

bedömningar, i flera av fallen dock utefter olika typer av skalor. Hos Aeronautics gör 

respektive inköpare bedömningen och hos övriga AO görs bedömningen i team.  

7.7.2 Effekter av KPI:er  
Bemötande och svarsförmåga är något som alla AO tycker är viktigt i kontakten med 

leverantörer. Huruvida det behöver mätas eller kvantifieras är en annan fråga, 

framförallt vilken effekt en sådan mätning får. När exempelvis Support and Services 

mäter svarsförmåga hos leverantörer som de har problem med kan mätningen vara ett 
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sätt att komma till rätta med ett problem. Då kontakten fungerar på ett 

tillfredsställande sätt kan däremot en mätning kännas överflödig i den interna 

organisationen men däremot vara till nytta om ett annat AO är intresserat av hur 

leverantören beter sig. 

7.7.3 Problematik med samordning   
Då denna typ av mätningar utförs är det svårt att få en samordnad syn internt i första 

hand och om det sedan ska appliceras på en koncernövergripande nivå är det ännu mer 

problematiskt att använda samma definitioner. Detta beror på att subjektiva 

bedömningar är mycket svåra att kvantifiera i graderade skalor och om det 

överhuvudtaget ska fungera måste en överenskommelse till en början göras där 

samtliga bedömare enas om vad graderingarna innebär. Ett annat alternativ är istället 

att en diskussion förs inköparna emellan i de olika AO då behov finns och då skulle 

istället en sammanställning av inköpare kopplad till respektive leverantör vara aktuellt. 

Även i detta fall skulle dock en del historiska mätningar vara till nytta då alla inköpare 

inte kan komma ihåg alla sina leverantörers prestationer. 

7.8 Leverantörernas styrkor och kompetenser 
Då de olika AO inom Saab har kontakt med ett stort antal leverantörer är det aktuellt 

att bedöma de olika leverantörerna utifrån vilka kompetenser de besitter. Dynamics 

bedömer för Klass A-leverantörer vilken tekniknivå de har samt hur många egna 

förslag de bidrar med vid lösningar av problem, något som påminner om parametern 

egna förbättringsförslag som SDS i Huskvarna mäter för de viktigaste leverantörerna. 

Saab Training gör dessutom bedömningar av de viktigaste leverantörernas 

organisationer och hur de avspeglar sig emot Saab.  Där tittar de på, och mäter, 

upplevd kvalitet, strulfaktor och eget inköp. Dynamics klassar även Klass A-

leverantörer enligt deras ekonomiska förhållanden utifrån Dun & Bradstreet. Detta 

hänger i viss mån ihop med EDS i Göteborg där en dokumentation sker utifrån hur 

leverantören bedöms i olika hänseenden, detta görs endast för de strategiska 

leverantörerna.  
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7.8.1 Hur mätetalet mäts 
Samtliga av de mätetal som behandlar styrkor och kompetenser hos leverantörer mäts 

och dokumenteras endast för de leverantörer som respektive AO anser som viktiga 

eller strategiska. Styrkor och kompetenser kan i viss mån vara kvantifierbara 

egenskaper, exempelvis företagets ekonomiska ställning utifrån Dun & Bradstreet, 

men även vara av mer subjektiv karaktär såsom hur leverantören bidrar med lösningar 

av problem. Strulfaktor och eget inköp är parametrar som delvis mäts via subjektiva 

bedömningar, det handlar om att kartlägga hur pass väl leverantörerna hanterar 

relationen till Saab och hur leverantörens interna förutsättningar möjliggör eller 

försvårar detta. Exempel på interna förutsättningar är om leverantören har ett 

kvalitetssystem eller miljösystem. Bedömningen måste göras av den eller de som har 

kontakt med leverantören vilket betonar subjektiviteten i bedömningarna, något som 

även är uppenbart då bedömningar görs kring den upplevda kvaliteten. 

7.8.2 Effekter av KPI:er 
Leverantörernas styrkor och kompetenser är något som kartläggs snarare än mäts 

vilket gör att de effekter denna typ av KPI:er får är att leverantören kartläggs, något 

som även kan vara till stor nytta för andra AO då ett nytt samarbete skall påbörjas med 

leverantören i fråga. Här rör det sig i många fall om grundläggande information om 

leverantören men även om delar som är mer arbetskrävande vilket kan undvikas om ett 

annat AO redan utfört kartläggningen. Mätetalen upplevd kvalitet, strulfaktor och eget 

inköp kan vara mycket användbara inom det egna AO, framförallt för att ge subjektiva 

fingervisningar om hur en leverantör är att ha att göra med. 

Mätningarna/kartläggningarna är även användbara i de fall då flera inköpare och 

medarbetare har kontakt med leverantören i fråga, på så sätt upplyses respektive 

medarbetare om leverantörens olika egenskaper. 

7.8.3 Problematik med samordning 
Denna typ av mätningar kan på många sätt vara mycket användbar ur ett 

samordningsperspektiv då kartläggningsdelar, framförallt utifrån givna aspekter såsom 

Dun & Bradstreet, ofta görs dubbelt inom koncernen i dagsläget. Det finns dock en 

viss problematik med att samordna och ta hjälp av varandra, då de olika AO trots allt 
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är olika i sina verksamheter och därmed söker olika egenskaper hos sina leverantörer. 

Dessa olikheter framgår inte alltid och kan därmed komma att förvirra vid jämförelser 

och användning av kartläggningar gjorda av andra AO. Att samordna subjektiva 

bedömningar bedöms dessutom vara problematiskt, framförallt eftersom det även 

handlar om uppfattningar av en annan organisation. Vad denna typ av mätningar och 

bedömningar kan bidra med vid en eventuell samordning mellan de olika AO är att få 

fingervisningar om vad som skulle kunna bli ett problem eller vad som skulle kunna 

vara bra med att använda just den leverantören. 

7.9 Riskhantering 
Utvärdering av leverantörsbasen handlar inte bara om att mäta befintliga leverantörer 

utan även om att prognostisera och planera för oförväntade händelser. Riskhantering 

behandlar det sistnämnande, således att utvärdera vilka möjligheter Saab har om en 

leverantör exempelvis får produktionsstopp eller blir utsatt för brand. I dagsläget följs 

detta upp av samtliga AO i olika former. Antingen sker det när ett kontrakt förrättas 

eller så sker det genom en regelbunden uppföljning med olika periodicitet beroende på 

typ av leverantör.  

7.9.1 Hur mätetalet mäts  
På Dynamics besvaras ett frågeformulär av ansvarig inköpare där inköparen ska ta 

ställning till två generella områden. Det första området behandlar leverantörens 

förmåga att åtgärda problem som har uppstått och det andra området behandlar 

möjlighet till alternativa leverantörer. Om inköparen besvarat frågeformuläret med 

över 80 % positiva svar, alltså att det finns en handlingsplan eller dylikt, medför det att 

leverantören bedöms uppfylla de krav som Saab ställer på en leverantör angående 

riskhantering. I dagsläget sker denna utvärdering av leverantörer som på Dynamics 

klassas som A- och B-leverantörer. På EDS bedöms även risk, dock sker denna 

utvärdering i samband med att leverantören utvärderas årligen. På Support and 

Services innefattas detta av att leverantören bedöms utifrån hur proaktiv den är och 

vilken riskdelning den ämnar ha för att möjliggöra att ett kontrakt upprättas.  
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7.9.2 Effekter av KPI:er  
Detta mätetal ger Saab en ökad handlingsfrihet om det uppstår problem med en 

leverantör. Dessutom genomförs en kartläggning gällande om det finns alternativa 

möjligheter vid problem och om leverantören är förberedd och kan uppvisa en 

handlingsplan när väl ett problem uppstår. En ytterligare effekt av detta mätetal är att 

det ger Saab ett incitament att använda kontrakt. Om det inte finns några alternativa 

lösningar kan det vara fördelaktigt, om det är möjligt, att kontraktet inkluderas utav en 

paragraf som tar ställning till vilka handlingsplaner som krävs vid exempelvis 

produktionsstopp.  

7.9.3 Problematik med samordning   
Detta är en utvärdering som är starkt relaterat till en produkt eller tjänst som köps in 

och således kan det ifrågasättas om det finns ett behov av att samorda detta på 

koncernnivå eller om det räcker att på respektive AO fördela information efter behov. 

Den nytta som utvärderingen är tänkt att tillföra är om det finns ett alternativ om 

problem uppstår. Detta kan vara en omständlig process och innebär att det kan krävas 

en del tid om det blir aktuellt att en leverantör byts ut. Mätning skulle kunna vara ett 

sätt och få leverantören att bli mer proaktiv när det gäller och säkerställa att produkter 

eller tjänster kan levereras. Denna utvärdering är dock ämnad för de leverantörer som 

är av mer strategisk karaktär för Saab och då borde det vara inkluderat i ett kontrakt 

gällande vilken handlingsplan som ska användas när problem uppstår istället för att det 

endast sker utifrån Saabs perspektiv. Även om det endast gäller för leverantörer av 

större strategisk betydelse är en enhetlig mall för utvärdering svår att ta fram då det 

kommer att behöva vara leverantörsspecifikt i många avseenden. På koncernnivå kan 

det vara av intresse att se om det finns en handlingsplan för leverantörer som det inte 

sker daglig uppföljning på. 
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7.10 Ömsesidig utvärdering och ömsesidig kartläggning av 
förutsättningar  

I dagsläget sker ingen ömsesidig utvärdering, där Saab och berörd leverantör 

utvärderar respektive part. Detta har dock efterfrågats av ett flertal respondenter då det 

skulle kunna skapa en bättre helhetsbild av leverantörsbasen.  

7.10.1 Förslag på hur utvärderingen kan genomföras 
Denna typ av utvärdering är främst tänkt att användas för de leverantörer som är av 

strategisk karaktär då det kommer att krävas en del resurser i form av både tid och 

personal. Det viktigaste är att utröna behovet av en utvärdering för respektive AO och 

sedan diskutera vad som är av intresse att förmedla på koncernnivå. Den ömsesidiga 

utvärderingen som genomfördes i början av år 2000 var uppbyggd kring ett flertal 

ämnesområden som mycket väl kan vara en bra utgångspunkt för en ny utvärdering. 

De ämnesområden som behandlades var kommunikation, initiativ, attityd, kompetens 

och engagemang, se Bilaga 6 för ytterligare indelningar. Utvärderingen kan ske utifrån 

att frågor besvaras enligt en graderad skala, exempelvis 1-5. Vid mindre komplexa 

frågor är det tillräckligt med endast ja eller nej. Dock framhäver Lilliecreutz (2011) att 

det är viktigt att resultatet utvärderas och att det sedan processas av båda parterna. 

Detta för att reda ut missuppfattningar samt för att gemensamt ta ställning till om 

problemet är i behov av en åtgärdsplan och hur den ska genomföras. 

Tillvägagångssättet för ömsesidig utvärdering skulle dock även kunna tillämpas vid ett 

nytt samarbete och därmed kallas Ömsesidig kartläggning av förutsättningar, där Saab 

och leverantören utvärderar vad de önskar få ut av samarbetet. 

7.10.2 Förväntade effekter av utvärdering 
En förutsättning för att en ömsesidig utvärdering ska vara relevant är att den ska 

möjliggöra att samarbetet mellan Saab och berörd leverantör förbättras. En ytterligare 

aspekt är att en utvärdering ska kunna förhindra att problem uppstår på grund av att 

parterna inte har en gemsam syn på exempelvis hur en specifikation ska tolkas eller 

vem som är kontaktperson. Denna typ av problematik skulle även kunna motverkas 

om Ömsesidig kartläggning av förutsättningar tillämpas i början av ett samarbete.         
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7.10.3 Problematik med samordning 
En fördel med att denna typ av utvärdering inte genomförs i dagsläget är att den kan 

anpassas utefter det behov som finns och att samtliga AO får möjlighet att vara med 

vid framtagandet. Frågan är dock om det går att skapa ett samstämmigt underlag som 

ska gälla för att utvärdera samtliga strategiska leverantörer, främst de som Saab ingår 

partnerskap med. Dessutom, vilket har poängterats av både respondenter och av 

Lilliecreutz (2011), kan en leverantör förekomma i flera av kvadranterna och frågan är 

om och hur de i sådant fall ska särskiljas. Då antalet leverantörer som Saab 

klassificerar som strategiska partners är få kanske det egentligen inte har någon 

betydelse om det finns en färdig mall som kan användas för samtliga leverantörer av 

denna typ. Då är det snarare viktigt att det genomförs för att det ska vara möjligt att 

ytterligare utveckla samarbetet. Dock kan det med stor fördel tas fram ett underlag 

med förslag på områden som ska utvärderas, som sedan kan anpassas utefter specifika 

leverantörer. Något som måste tas hänsyn till är om det är ekonomiskt försvarbart att 

utvärdera samtliga strategiska leverantörer, främst partners, eller om ett urval ska 

genomföras där det föreligger ett problem. Lilliecreutz (2011) påpekar att för att få 

genomslag i en sådan utvärdering måste det finnas tydliga ansvarsområden för att 

uppföljningen ska kunna realiseras. Dessutom menar Lilliecreutz (2011) att det måste 

finnas en stor vilja att utifrån de resultat som emottagits genomföra förändringar. Detta 

underlättas inte av att koncernen har en stor spridning gällande vilka produkter och 

tjänster som företaget tillhandahåller vilket till viss del påvisas av den breda 

leverantörsfloran. 
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7.11 Kronologi 
Vid intervjuerna framkom tankar kring när olika typer av KPI:er bör användas. Flera 

respondenter påpekade att deras organisation inte har tillräckligt bra koll på 

leverantörsfloran, framförallt beträffande hur leverantörerna har betett sig historiskt. 

Figur 21 indikerar nyttan med att följa upp leverantörerna då nya upphandlingsfaser 

ska påbörjas. I cirkeln illustreras ett förlopp där leverantörer mäts i form av KPI:er 

under de senare delarna av inköpsprocessen. När sedan nya upphandlingar påbörjas i 

de tidiga delarna av nästa inköpsprocess ska de uppmätta KPI:erna kunna användas 

som besluts- och förhandlingshjälpmedel, i cirkeln belyses detta med hjälp av pilar. 

Arbetssättet skulle kunna användas i större utsträckning än vad det gör i dagsläget 

inom respektive AO men även mellan olika AO om de använder sig av samma 

leverantörer.  

 
Figur 21: KPI:er i inköpsprocessen 

7.12 KPI:er i olika skeden 
Olika typer KPI:er kan vara relevanta vid olika tillfällen i inköpsprocessen, vilket även 

diskuteras i avsnitt 7.11 Kronologi. Beroende på leverantör är det olika saker som 

värdesätts vid olika delar av inköpet. I Figur 22 presenteras ett förslag på när olika 

KPI:er kan vara relevanta utifrån inköpsprocessen. Som synes finns riskhantering med 

under hela processen, detta eftersom att risken kan komma att behövas ha med i 

beräkningen under hela processen. Nedan utvecklas och beskrivs betydelsen av när 

och varför KPI:er kan vara av intresse. 
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Figur 22: KPI:er i olika skeden av inköp 

7.12.1 Utveckla inköpsspecifikation 
I denna del av processen är det fokus på själva produkten eller tjänsten som ska köpas 

in varför det ännu inte är aktuellt med någon KPI riktad mot leverantörer. I takt med 

att olika leverantörer studeras kan det dock vara aktuellt att utföra Ömsesidiga 

kartläggningar av förutsättningar. 

7.12.2 Välja leverantör 
I avsnitt 3.7 Inköpsprocess framgår att delen Välja leverantör innebär att kartlägga 

potentiella leverantörer samt att utarbeta och analysera anbudsinformation. Detta 

innebär att de leverantörer som undersöks måste ha rätt typ av dokumentation och 

certifikat för att kunna bli aktuella, exempelvis om det handlar om luftvärdiga 

produkter. Därför är KPI:erna rörande Dokumentation och certifikat aktuella i denna 

del av inköpsprocessen. Vid val av leverantör är det aktuellt att kartlägga vilka 

kompetenser som finns hos respektive leverantör, exempelvis i form av teknisk 

kompetens eller ekonomisk styrka. Denna typ av kartläggning kan dels ske på 

kontinuerlig nivå för befintliga leverantörer och dels ske på en uppstartsnivå om nya 

leverantörer är aktuella. Huvudmålet är att bilda sig en uppfattning om de olika 

leverantörerna, vilket innebär att även KPI:erna kring Leverantörernas styrkor och 

kompetenser är aktuella att använda i denna del av inköpsprocessen. För att Saab och 

potentiella strategiska leverantörer ska kunna bilda sig en uppfattning om vad 

respektive part önskar få ut av samarbetet kan det här vara aktuellt att utföra 
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Ömsesidiga kartläggningar av förutsättningar. Ett led i valet av leverantör är att mäta 

Bemötande och svarsförmåga.  

7.12.3 Upprätta kontrakt och skapa order 
Vid val av leverantör, men framförallt vid upprättande av kontrakt och skapande av 

order är det mycket viktigt att ha en bra kontakt med leverantören ifråga. Mätetal som 

rör bemötande och svarsförmåga blir därför mycket viktiga. En annan aspekt att iaktta 

i detta skede är prisutveckling. 

7.12.4 Uträtta och utvärdera 
I denna fas av inköpsprocessen bör en uppföljning av hur leverantören beter sig i 

praktiken göras. Här handlar det om att det som levereras ska vara korrekt. Dels i tid, 

leveransprecision, dels i rätt kvalitet, kvalitetsutfall, dels i rätt kvantitet och dels med 

rätt dokumentation och certifikat. Leveransprecision och kvalitetsutfall kan definieras 

på olika sätt men oavsett vilken definition som används så är det viktigt att mätningar 

görs på om leverantören levererar hela produkter på utsatt tid. Dokumentation och 

certifikat återfinns på två delar i Figur 22, detta beror på att det innefattar 

leverantörens egna certifikat, som är aktuella att studera vid val av leverantör, men det 

beror även på att det innefattar de certifikat och den dokumentation som ska följa med 

de levererade produkterna. Ett sätt att utvärdera hur samarbetet fungerar med 

leverantören är att Ömsesidiga utvärderingar utförs där en diskussion sedan kan hållas 

för att, om möjligt, förbättra situationen. Ömsesidiga utvärderingar kan sedan fortsätta 

användas för att mot slutet av ett avtal utvärdera hur samarbetet har uppfattats av båda 

parter. 

7.12.5 Följa upp och utvärdera 
I slutet av, och till viss del kontinuerligt under, processen är det aktuellt att följa upp 

hur leverantören har fungerat. Prisutveckling mäts på många AO i dagsläget och 

uppföljningen sker då, på kontinuerlig basis, gällande hur priserna på ingående artiklar 

i företagets basprodukter varierar. En annan aspekt att ta hänsyn till är hur leverantören 

har fungerat utifrån sina styrkor och kompetenser där framförallt mätetal som 
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strulfaktor, eget inköp och upplevd kvalitet kan påverka utbytet i stor utsträckning 

varför Leverantörens styrkor och svagheter finns med under denna del av processen. 

7.13 Kraljics matris 
Kraljics matris är ett verktyg för att differentiera arbetet med produkter av olika 

karaktär. I Figur 23 visualiseras hur matrisen kan användas på ett likartat sätt för 

leverantörer för att differentiera arbetssättet beroende på leverantörens betydelse, 

vilket används på Saab. Generellt kan arbetssättet beskrivas som att när leveransrisken 

är låg och påverkan på det finansiella resultatet är låg, för icke-kritiska leverantörer, 

sker ett mer operativt arbete utifrån inköparen. Om leverantören klassificeras som 

icke-kritisk försöker inköparen således att minimera tiden som avsätts för 

leverantören. När leveransrisken och leverantörens påverkan på det finansiella 

resultatet är högt ökar interaktionen mellan inköpare och leverantör. Detta är logiskt 

då det i många fall handlar om en strategisk leverantör och i vissa fall partnerskap där 

Saab och leverantör utvecklar en produkt gemensamt. Resterande två 

leverantörsstrategier hävstång och flaskhals är ofta ett mellanting sett utifrån hur 

mycket interaktion som sker mellan Saab och leverantör.  

 
Figur 23: Interaktion enligt leverantörsmatris 

Utifrån de intervjuer som genomförts har det påvisats att det sker ett mer aktivt arbete 

på Saab med de leverantörer som klassificerats som strategiska leverantörer men även 



7 Analys 
 

123 
 

de som klassificerats som hävstång och flaskhals som närmar sig den strategiska 

kvadranten. Icke-kritiska leverantörer följs upp på olika sätt men interaktionen mellan 

Saab och leverantör sker mer sällan än för övriga leverantörer. Under intervjuerna 

framkom att det är svårt att särskilja leverantörer och det efterfrågades en tydligare 

beskrivning av hur olika typer av leverantörer ska behandlas. Att arbeta mer 

differentierat vid hantering av leverantörer anser författarna även bör gälla hur 

uppföljningen ska ske i avseende på både tid och typ av mätning eller uppföljning. 

Exempelvis bör en partner, strategisk leverantör, ta större tid i anspråk än en icke-

kritisk leverantör.  

Uppföljning av en leverantör kan ske på flera olika sätt, där de två ytterligheterna är att 

det sker helt automatiserat via ett datorsystem eller helt manuellt efter inköparens 

bedömning. Uppföljning som sker automatiserat medför, teoretiskt i det allra flesta 

fall, att ett dataunderlag relativt enkelt går att ta fram ur ett affärssystem eller liknande. 

På Saab är det olika och beror till stor del på vilket affärssystem som används samt hur 

trovärdiga inköparen anser att underlagen som finns att tillgå är. Exempel på mer 

automatiserade mätningar som sker på Saab i dagsläget är leveransprecision och 

kvalitetsutfall. Även om mätningen sker utan manuell påverkan måste en analys 

genomföras innan underlaget är möjligt att använda. När det gäller de mer manuella 

uppföljningarna handlar det främst om hur exempelvis inköparen anser att 

leverantören är tillmötesgående vid kontakt eller är värdeadderande vid samarbete. 

Respondenterna från samtliga AO har efterfrågat mätningar och uppföljningar av 

leverantören som både är av mer objektiv karaktär samt subjektiva utvärderingar för 

att skapa en bra uppfattning om leverantören.  

I kapitel 3.4 Utveckling av Kraljics matris återges hur en leverantör ska behandlas 

beroende på hur de klassificerats av företaget, dock finns det inga konkreta förslag, 

enligt vad författarna till detta examensarbete har hittat, gällande hur uppföljningen 

eller mätningen ska ske för olika typer av leverantörer. Inom disciplinen 

marknadsföring, närmare bestämt försäljning, återfinns dock hur säljaren ska 

utvärderas beroende på vad som ska åstadkommas, se kapitel 3.8 Kontrollsystem för 

mätningar. Om inköpare kan skapa en större förståelse för hur en säljare bedöms 
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möjliggör det att inköpare enklare kan utvärdera leverantören. Inom marknadsföring 

kontrolleras, utvärderas, säljaren på två olika sätt: utifrån vilket beteende som anses 

lämpligt eller efter vilket resultat som uppnåtts. Dessa två utvärderingssystem 

kompletterar varandra till viss del och ska mer uppfattas som att på ett differentierat 

sätt mäta personalen. I de resultatbaserade mätningarna återfinns mer objektiva 

mätningar som avser hur väl personalen uppnått det tänkta resultatet och möjliggör för 

respektive medarbetare att hantera kontakten med motparten efter eget tycke och 

bedömning. Vid beteendebaserade mätningar vägs även mer subjektiva aspekter in 

som hur ofta och väl kontakt skett med den köpande parten. Dessutom genomförs en 

bedömning av hur väl personalen tillför positiv utveckling till företaget. Således 

bedöms personalen inte endast utifrån objektiva karakteristika som berör själva 

försäljningen utan även övriga aspekter som reflekterar företaget i helhet.  

Då en differentiering av leverantörer redan har genomförts på Saab är ovanstående 

resonemang intressant att applicera på Kraljics matris och dess inköpsstrategier. Efter 

att ha applicerat teorier som finna att tillgå i marknadsföringen på inköp och Kraljics 

matris uppstår följande utseende av matrisen, se Figur 24. Matrisen har kompletterats 

med två pilar som ska ge en schematisk skiss över vad som anses som mest väsentligt 

beträffande resultat och beteende i de olika kvadranterna. Observera att beteende 

illustreras som mer viktigt vid flaskhals än vid hävstång medan resultat illustreras som 

mer viktigt vid hävstång än vid flaskhals. Pilarna ska framförallt visa att 

ytterligheterna icke-kritiska och strategiska leverantörer anses behöva mer av 

resultatbetonade respektive beteendebetonade KPI:er.   
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Figur 24: Kraljics matris modifierad med utökade betydelser på axlarna 

När leveransrisken och leverantörens påverkan på det finansiella resultatet ökar blir 

det mer aktuellt att se till vilket beteende som ger bäst effekt istället för att bara se till 

resultatet. På samma sätt är det mer aktuellt för flaskhalsleverantörer än för 

hävstångsleverantörer att prioritera beteenderelaterade KPI:er. Detta implicerar dock 

inte att resultatet är oväsentligt utan att det finns andra parametrar som är av samma 

betydelse för att slutprodukten ska uppnå tänkt resultat. En ytterligare aspekt är att det 

under ett projekt som pågår under en lång tidsperiod är av vikt att relationen följs upp 

för att minimera antalet problem samt för att på ett effektivt sätt uppnå det slutgiltiga 

resultatet. I Figur 24 påvisas att detta är mer användbart för de leverantörer där det 

främst är en ömsesidig relation, strategiska leverantörer, men även 

flaskhalsleverantörer. När en leverantör klassificerats som icke-kritisk finns inget 

incitament för Saab att följa upp leverantören lika utförligt utan där är det stort fokus 

på det faktiska slutresultatet. Detta innebär exempelvis att uppföljning och mätning av 

leverantör ska ske utifrån de parametrar som är absolut nödvändiga. Dock måste det i 

princip alltid ske någon form av uppföljning av leverantören även om leveransrisken 

och påverkan på det finansiella resultatet är ytterst låg. En förutsättning för att 

uppföljning eller mätning av en sådan typ av leverantör ska ske, vilket beskrivs 

tidigare, är att det måste ske i en hög automatiserad grad då annars administrativa 

poster exempelvis kan stå för en stor del av den totala kostnaden.  
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7.13.1 KPI:er i Kraljics matris 
Syftet med examensarbetet är enligt följande:  

• Att utifrån Saabs inköpsstrategier undersöka vilka Key Performance Indicators 

som är användbara i en indelning av leverantörer enligt Kraljics matris 

Således ska samtliga KPI:er som ingår i detta examensarbete analyserats utifrån när 

respektive KPI är mest relevant att använda beroende på val av leverantörsstrategi 

(Saabs inköpsstrategi). Utseendet på matrisen, se Figur 25, är likartat med tidigare 

matris. Dock har det tillkommit något som författarna till detta examensarbete 

benämner som BAS, vilket kortfattat ska påvisa vilka KPI:er som borde användas 

oavsett klassificering av leverantör enligt Kraljics matris. Detta visualiseras med att i 

mitten av matrisen utöka figuren med en cirkel som benämns BAS. Vid de seminarier 

som utfördes med representanter för olika AO var det tydligt att en BAS av detta slag 

efterfrågades. Detta för att de olika organisationerna ska ha möjlighet att få en 

grundläggande bild av samtliga leverantörer koncernen använder sig av.    

 
Figur 25: Leverantörsmatris med KPI:er benämnda som BAS 

Vid användning av en modell, som exempelvis Kraljics matris, är det av stor betydelse 

att förutsättningar tas hänsyn till när en klassificering av leverantörer genomförs. Detta 

gäller även när mätningar och uppföljningar av leverantören ska genomföras och där 
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indelningen utifrån Kraljics matris är ett sätt att möjliggöra ett differentierat arbetssätt 

för Saab att hantera leverantörerna. Det måste även alltid finnas ett behov av en 

mätning eller uppföljning för att den ska vara relevant att genomföra, vilket kan 

medföra att vissa KPI:er endast är intressanta under en viss tidsperiod exempelvis för 

att följa upp ett problem.  

Enligt tidigare diskussion i detta avsnitt, måste Saab ta ställning till hur mycket tid och 

resurser som ska läggas på en leverantör beroende på vilken betydelse den har för 

Saab. En distinktion är att om leveransrisken och leverantörens påverkan på det 

finansiella resultatet ökar bör Saab interagera i större utsträckning med leverantören. 

Ett likartat tankesätt gäller även när det omvända är gällande, låg leveransrisk och låg 

påverkan på det finansiella resultatet, att interaktionen ska minimeras och endast ske 

vid behov.  

I Figur 24 infördes ett tankesätt som består av att mätningar och uppföljningar bedöms 

utifrån resultat och beteende för att på så sätt kunna avgöra vilka mätningar som är 

relevanta för olika leverantörstyper. Något som är viktigt att poängtera är att 

indelningen utifrån de fyra kvadranterna i Kraljics matris är ett övergripande synsätt 

och där exaktheten i vissa fall uteblir. Därför anses en bedömning av hur mätningar 

och uppföljningar av olika leverantörstyper, kopplat till kvadranterna, kunna 

genomföras med ett mer nyanserat angreppssätt utifrån resultat och beteende.   

Först och främst kommer respektive KPI att utvärderas utifrån vilket synsätt, resultat 

eller beteende, som bäst beskriver mätningen, se Figur 26. Därefter kommer respektive 

kvadrant analyseras och diskuteras utifrån resultat och beteende. Slutligen presenteras 

ett förslag på vilka KPI:er som kan vara användbara kopplade till kvadranterna i 

Kraljics matris.  
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Figur 26: KPI:er klassificerade utifrån resultat och beteende 

I Figur 26 återspeglas hur KPI:erna kan klassificeras utifrån resultat och beteende. De 

områden av KPI:er som diskuteras och analyserats  i detta examensarbete har en stor 

spännvidd gällande hur de ska mätas men även hur de ska följas upp. Ytterligheterna 

av KPI:erna är dels den mer kvantitativa, objektiva, mätningen som sker med en hög 

frekvens och förhållandevis automatiserat, exempelvis leveransprecision. Den andra 

ytterligheten är där den mer kvalitativa, subjektiva, uppföljningen står i centrum för att 

skapa en bild av leverantören och dess prestation, exempelvis ömsesidig utvärdering.  

De mätningar som är av mer objektiv karaktär används även för att mer konkret kunna 

avgöra om en leverantör lever upp till de förväntningar som företaget, i detta fall Saab, 

ställt. I Figur 26 återges dessa KPI:er som mer resultatinriktade, där resultat ska tolkas 

som behovet av att följa upp leverantör utefter endast kvantifierbara mätningar med 

hög automationsgrad.  

Mätningar som hanterar mer subjektiva aspekter ska användas som kompletterande 

mätningar/uppföljningar till de mer objektiva. I Figur 26 är dessa KPI:er närmare 

belägna åt beteendeprofilen, längre ut till höger. Behovet av dessa typer av KPI:er är 

mer aktuella när ett djupare samarbete pågår eller är önskvärt och behandlar aspekter 

som är svåra att kvantifiera. Detta kan vara helt avgörande för om ett vidare samarbete 

ska fortskrida på ett tillfredsställande sätt.  
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Kvadrantspecifika KPI:er 
Vid utveckling av det resonemang som förts kring beteende och resultat är det aktuellt 

att de olika kvadranterna beaktas på ett differentierat sätt även beträffande KPI:er. I 

Figur 27 illustreras detta genom att de olika kvadranterna har olika färger.     

 
Figur 27: Differentierade KPI:er för olika kvadranter 

Icke-kritiska leverantörer och BAS 

I Figur 27 har icke-kritiska leverantörer och BAS samma färg vilket implicerar att det 

endast är BAS-KPI:erna som är mest relevant att använda vid arbete med de icke-

kritiska leverantörerna. Detta har understrukits vid flertalet intervjuer och även styrkts 

vid seminarier. Precis som presenteras i stycke 3.2.4 Icke-kritiska produkter ska inte 

kontrollen av dessa produkter och leverantörer vara för kostsamma, utan det är endast 

det som måste mätas eller estimeras som skall utföras. Som framgår i Figur 27 är det 

Leveransprecision, Kvalitetsutfall, Rätt kvantitet samt Dokumentation och certifikat 

som rekommenderas för icke-kritiska leverantörer. Om detta resonemang kopplas till 

inköpsprocessen och de olika delarna i denna, se Figur 22 i avsnitt 7.12 KPI:er i olika 



7 Analys 
 

130 
 

skeden  innebär detta att de fyra KPI:erna korresponderar med mätningar som föreslås 

passa vid del fem i inköpsprocessen, uträtta och utvärdera, vilket är relevant då det är 

vid just uträtta-delen som fokus bör ligga på icke-kritiska leverantörer.  

Flaskhalsleverantörer 

I Figur 27 illustreras att det utifrån ett beteendeperspektiv för flaskhalsleverantörer är 

aktuellt att använda KPI:er rörande Riskhantering samt Bemötande och svarsförmåga. 

Detta hänger samman med att riskhantering är en viktig del vid arbetet med 

flaskhalsleverantörer. I Figur 22 presenteras riskhantering som en viktig del vid 

samtliga delar av inköpsprocessen medan bemötande och svarsförmåga anses vara 

relevant vid både val av leverantör, upprättande av kontrakt samt skapande av order. 

Framförallt vid val av leverantör är det dock troligtvis inte passande att ha uttänkta 

KPI:er eftersom det i många fall inte finns några konkurrenter att välja mellan vid 

samarbete med en flaskhalsleverantör. Detta tyder på att bemötande och svarsförmåga 

troligtvis kan vara aktuellt att använda även i andra kvadranter, förslagsvis där val av 

leverantör är en viktig faktor, exempelvis vid hävstångsleverantörer. 

Hävstångsleverantörer 

I Figur 27 betonas att det för hävstångsleverantörer är aktuellt att mäta Prisutveckling 

samt Leverantörens styrkor och kompetenser. Det anses logiskt på det sättet att priser 

och möjlighet att reducera dessa genom att konkurrensutsätta leverantörerna är en stor 

del vid arbete med hävstångsleverantörer. Samtidigt är det vid arbete med 

konkurrensutsättning även relevant att kartlägga vilka styrkor och kompetenser de 

olika leverantörerna har vilket innebär att även KPI:er kring detta är relevant. Sett till 

inköpsprocessen är dessa två områden av mätningar tämligen passande för 

hävstångsleverantörer med tanke på att de klassas in under val av leverantör och 

upprättande av kontrakt, vilka båda är relevanta vid arbete med just 

hävstångsleverantörer. Som resonerades kring i föregående stycke om 

Flaskhalsleverantörer är Bemötande och svarsförmåga delar som är aktuellt att titta på 

även hos hävstångsleverantörer, inte minst med tanke på att det är KPI:er som klassas 

som viktiga vid val av leverantör. 
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Strategiska leverantörer 

I Figur 27 betonas Ömsesidig utvärdering och Ömsesidig kartläggning av 

förutsättningar som viktiga delar vid arbete med strategiska leverantörer. Vid arbete 

med strategiska leverantörer är det troligtvis aktuellt att använda fler mätetal än BAS 

men det måste till viss del få vara situationsberoende. Vad som dock i många 

bemärkelser betonats beträffande strategiska leverantörer är betydelsen av en 

fungerande relation vilket talar för just ömsesidiga utvärderingar och kartläggningar 

som till stor del kan överbrygga problem som annars kunnat uppstå på grund av 

missuppfattningar och brist i kommunikationen. Sett till inköpsprocessen är 

ömsesidiga utvärderingar och kartläggningar dessutom del i både början och i slutet av 

processen vilket är talande eftersom arbetet med de strategiska leverantörerna måste 

fungera från början till slutet för att utkomsten av samarbetet ska vara det önskade.        

7.14 Sammanfattande tillämpning av analysmodell 
I avsnitt 4.4 Analysmodell beskrivs den analysmodell som tillämpats genomgripande i 

rapporten. Delar ur den har bland annat använts som rubriker vid både kartläggning 

och analys. Sammanfattningsvis kan de olika kartläggningarna och analyserna 

illustreras i analysmodellen, se Figur 28.  
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Figur 28: Tillämpad analysmodell 

Kartläggningen av samtliga AO och deras användning av KPI:er resulterade i en 

mängd KPI:er inom flera områden, exempelvis prestanda, ekonomi och relationer. En 

omfattande analys av de olika KPI:erna utfördes och en vidare studie av hur mätetalen 

mäts utfördes därefter.  

Hur mätetalet mäts blev i analysen två olika delar, dels hur mätetalen mäts i praktiken 

och dels hur de mäts med hänsyn tagen till exempelvis inköpsprocessen. Indelning 

utifrån marknadsföringsbegreppen resultatbaserade mätningar och beteendebaserade 

mätningar var en annan aspekt som studerades vidare. Därefter kopplades dessa 

begrepp samman och en matris baserad på Kraljics inköpsmatris utvecklades där de 

olika aspekterna vägdes samman för att sedan resultera i ett förslag på när olika KPI:er 

bör användas på ett differentierat sätt utifrån Kraljics matris. Denna sammanvägning 

inordnas under den övergripande punkten Effekter av KPI:er.  
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8 Slutsatser och rekommendationer 

I kapitlet påvisas vilka slutsatser som studien förmedlar angående möjligheterna till 

ett differentierat arbetssätt för mätning och uppföljning av leverantörer. Därefter 

följer en rekommendation kring hur en framtida implementering kan genomföras 

utifrån de förutsättningar som finns att tillgå på Saab. Dessutom diskuteras vilka 

risker en framtida implementering av KPI:er kan medföra för Saab som koncern. 

Avslutningsvis förs ett resonemang gällande tillförlitligheten i det dataunderlag 

studien baseras på. 
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8.1 Slutsatser  
Efter analys av de mätetal, KPI:er, som finns på Saab är konklusionen att det med 

fördel ska arbetas på ett differentierat sätt med olika KPI:er i respektive kvadrant. För 

att få mätetalen, KPI:erna, relevanta i ett perspektiv utifrån Kraljics matris och olika 

leverantörsstrategier krävs ett synsätt som förmedlar vilket förhållningssätt Saab kan 

använda för att få ut bästa effekt. Detta synsätt bygger på att mätetal kan karakteriseras 

utifrån två typer, resultat och beteende. Synsättet påvisar att klassificering av 

leverantörer utifrån Kraljics matris inte är statisk vilket även bör gälla för mätetal. 

Analysen indikerar dessutom att respektive kvadrant i Kraljics matris har mätetal som 

är mer aktuella att använda, se Figur 29. Dock har det även påvisats att det finns behov 

av att mäta en leverantör med hjälp av ett fåtal parametrar, benämnda BAS, oavsett 

vilken typ av leverantör som hanteras.  

De slutsatser som dras i analysen baseras på att befintliga strategier utifrån Kraljics 

matris även fortsättningsvis används vid upphandling och inköpsarbete generellt. En 

slutsats är dessutom att de KPI:er som används vid arbetet bör baseras på vilka 

inköpsstrategier som företaget har. Författarna till detta arbete menar att ett införande 

av detta koncernövergripande arbete även med KPI:er kan gynna Saabs inköpsarbete i 

stor utsträckning. Det får framförallt ansenliga positiva konsekvenser om Saabs 

koncernövergripande samarbeten utökas med exempelvis specifika ansvariga personer 

för viktiga leverantörer. Det är dock mycket viktigt att företaget fortsätter att arbeta 

proaktivt med att förbättra befintliga leverantörer. Om nya inköpsstrategier utformas är 

det mycket viktigt att även KPI:er anpassas för att möjliggöra uppföljning av 

strategierna.  



8 Slutsatser och rekommendationer 
 

135 
 

 
Figur 29: KPI:er i Kraljics matris 

8.2 Rekommendationer 
Vid implementering av de föreslagna KPI:erna bör en plan upprättas över hur och 

varför saker ska mätas. Denna rapport har behandlat mätningar utifrån ett 

strategiperspektiv i den bemärkelsen att Kraljics matris har använts för att differentiera 

arbetssätt. Rapporten har även belyst frågeställningarna ur ett underifrånperspektiv på 

det sättet att befintliga KPI:er har kartlagts. Vid kartläggningen, som genomfördes 

främst genom intervjuer, har medverkande respondenter påpekat att det finns 

möjligheter och fördelar med att ha enhetliga arbetssätt mot gemensamma 

leverantörer. Detta bör tas i beaktning då nydefinierade KPI:er kanaliseras ut. Det 

viktiga är att definitionerna över hur mätningarna ska gå till är tydliga och 

samstämmiga. För att detta skall fungera krävs att direktiv kommer ifrån ett håll. En 

stor effekt av att ha enhetliga definitioner är möjligheten att mäta och följa upp 

leverantörer koncernövergripande på samtliga AO men även att använda befintliga 

resurser, exempelvis humankapitalet, på ett effektivt sätt för respektive AO och på 

koncernnivå.  

En ytterligare aspekt som bör poängteras är att Saab måste utforma strategier som är 

möjliga att följa upp, genom exempelvis mätningar. Dessutom är det av absolut vikt att 

strategierna som formuleras är användbara och tydliga för hela koncernen. När väl 
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strategierna är bestämda måste Saab följa upp strategierna och ett sätt att genomföra 

detta är att använda KPI:er. Detta medför även att när inköpsstrategierna förändras 

måste även KPI:er anpassas och utformas för att möjliggöra en uppföljning av 

strategierna.  

Då rapporten presenterar en mängd, för många AO, nya KPI:er är det dessutom viktigt 

att det sker i etapper så att arbetsbelastningen inte ökas allt för mycket, men även för 

att fokus ska läggas på prioriterade uppgifter. I Figur 30 illustreras att de KPI:er som 

definierats som BAS bör implementeras först. Eftersom dessa fyra inte mäts på ett 

strukturerat vis hos samtliga AO i dagsläget rekommenderas att de implementeras i två 

faser. 

 
Figur 30: Implementering av KPI:er 

8.2.1 BAS 1 
Den första fasen benämns BAS 1 och innefattar de två mätetal som mäts över hela 

koncernen i dagsläget, nämligen leveransprecision och kvalitetsutfall. De mäts hos 

samtliga AO men med olika definitioner, detta innebär att de koncernövergripande 
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mätetalen i detta fall endast behöver gemensamma definitioner för att kunna börja 

användas på ett samstämmigt vis. Vid denna typ av implementering är det av största 

betydelse att tydliga definitioner och riktlinjer kring KPI:er bestäms för att det ska bli 

användbart på koncernnivå men även för att samtliga AO ska ha möjlighet att jämföra 

en leverantörs prestation affärsområdesöverskridande. I BAS 1-fasen är målet att en 

samstämmig definition ska uppnås och där respektive AO ska inkluderas under arbetet 

med att ta fram koncernövergripande definitioner utav dessa mätetal. Den absolut 

största fördelen med en ensad definition är att Saab får möjlighet att på ett enat sätt 

följa upp och mäta leverantörer oavsett vilka AO som leverantören arbetar med i 

dagsläget. Tidigare har en leverantör följs upp efter olika premisser, definitioner på 

mätetalen, vilket har medfört att leverantören uppfattas prestera olika även om 

leverantören presterat på ett likartat sätt på olika AO.        

8.2.2 BAS 2 
Den andra fasen benämns BAS 2 och innefattar de övriga två BAS-KPI:erna, 

dokumentation och certifikat samt rätt kvantitet. Samtliga AO har under intervjuerna 

och seminarierna som genomförts påpekat att certifikat som följer med inlevererade 

produkter och material är minst lika viktiga som den faktiska kvaliteten. Först och 

främst bör behovet gällande att ett certifikat följer med samtliga leveranser utredas. 

När väl konsensus har uppnåtts kring detta är det aktuellt att utforma ett system så att 

denna hantering kan ske per automatik för att dels minimera antalet hanteringsfel, som 

sker utifrån en människas inblandning, men även för att uppnå full spårbarhet för 

certifikaten.  

I BAS 2-fasen förordas även att rätt kvantitet inkluderas då antalet produkter som 

levereras är vitala för att produktionen eller reservdelshanteringen inte ska på bli 

påverkad i en stor utsträckning eller i värsta fall bli stillastående.  

Sammanfattningsvis förordas för BAS 2 att både dokumentation och certifikat samt 

rätt kvantitet ska mätas, men att uppföljning endast ska ske för de leverantörer som 

inte uppfyller ställda krav eller där det de levererade produkterna är oerhört strategiskt 

viktiga för Saab. 
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8.2.3 Övriga  
De KPI:er som kvarstår, se Tabell 11, är av två olika karaktär gällande mätning och 

uppföljning, där nummer ett till fem är av mer subjektiv karaktär och nummer sex, 

prisutveckling, enklare går att konkretisera i form av siffror på ett objektivt sätt. En 

förutsättning för att dessa KPI:er ska skapa värde och effekt för Saab, är att BAS 1 och 

BAS 2 är implementerade.  

Tabell 11: Övriga KPI:er 

1. Ömsesidig kartläggning av förutsättningar 

2. Ömsesidig utvärdering 

3. Bemötande och svarsförmåga 

4. Riskhantering 

5. Leverantörs styrkor och kompetenser 

6. Prisutveckling 

 

Implementering av KPI:erna ett till fem handlar främst om att ta fram en struktur, 

exempelvis en enhetlig mall, för att dessa ska kunna vara möjliga att använda för 

samtliga AO. Implementering av denna typ av mätning handlar om att först och främst 

utreda vilken typ av leverantörer som ska innefattas av en sådan här typ av utvärdering 

därefter går det att mer specifikt skapa en struktur. För att denna ska få bäst effekt kan 

den med fördel utvecklas i samröre med leverantör för att på så sätt använda 

leverantörens kompetens.  

Prisutveckling är det mest resurskrävande mätetalet att implementera och det kommer 

krävas mycket arbete då denna uppföljning inte sker på alla AO. Om detta mätetal 

realiseras måste en diskussion tas utifrån vad som ska inkluderas i prisutveckling. 

Oavsett val av vad som ska inkluderas i prisutvecklingen bör denna uppföljning ske på 

en kontinuerlig basis.    

I vilken ordning som KPI:erna, ett till sex, ska implementeras måste styras av det 

faktiska behovet hos respektive AO samt vilka resurser som finns att tillgå.  
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8.3 Problematik vid enad användning 
När en ensad definition av KPI:er tas fram finns det en risk att denna definition inte 

passar alla AO på ett tillräckligt specifikt sätt utan till viss del blir oanvändbart. Då det 

är en stor koncern som tillhandahåller produkter och tjänster av olika karaktär till både 

användningsområde och producerad volym finns det en risk att KPI:erna som börjar 

användas inte räcker till för att fånga upp och beskriva hur en leverantör presterar. 

Oavsett val av definition kommer det alltid finns undantagsfall där en annorlunda 

definition eventuellt skulle vara bättre lämpad. Men fördelarna som en gemensam 

definition kan möjliggöra överväger, enligt författarna till denna rapport, de eventuella 

positiva undantag som kan förekomma med att inte ha en gemensam definition. 

Oavsett val av KPI:er måste ett kontinuerligt arbete ske gällande utformning och 

utvärdering av dessa mätetal. Detta för att upprätthålla och kontrollera behovet av 

KPI:erna vilket exempelvis skulle kunna innefattas av att nya KPI:er behövs under en 

begränsad tidsperiod. 

8.4 Systembegränsningar 
För att koncerngemensamma KPI:er ska bli användbara krävs att det finns system som 

underlättar användningen och ökar användbarheten. På Saab sker i dagsläget ett arbete 

med att förbättra denna typ av system, bland annat genom QlikView som ska kunna 

visualisera KPI:er för olika AO och leverantörer. Beroende på hur pass bra detta arbete 

fortskrider kommer resultatet av gemensamma KPI:er att variera. För att 

implementeringen ska få genomslag måste samtliga AO aktivt delta i processen vid 

både utformning av KPI:er och den kontinuerliga uppföljningen av dessa. 

Trots att bedömningen efter kartläggning av KPI:er och de anställdas inställning på 

samtliga AO anses positiv finns det alltid en risk att nya arbetssätt inte alltid uppfattas 

positivt. För att implementeringen av denna typ av förändringar ska fungera krävs det 

att medarbetarna i respektive AO är förändringsbenägna och inser möjligheterna med 

ett gemensamt arbetssätt. Om allför mycket motstånd existerar bland medarbetarna 

finns det risk att resultatet inte blir det önskade. 
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8.5 Besvarande av syfte 
För att avgöra tillförlitligheten i studiens slutsatser och rekommendationer måste först 

en diskussion ske huruvida författarnas lyckats besvara studiens syfte. Studiens syfte 

är enligt följande: 

• Att utifrån Saabs inköpsstrategier undersöka vilka Key Performance Indicators 

som är användbara i en indelning av leverantörer enligt Kraljics matris 

Studiens slutsatser är att det för Saab är möjligt att arbeta på ett differentierat sätt 

genom att mäta och följa upp leverantörer utifrån Kraljics matris. Utöver detta har 

författarna till detta examensarbete påvisat att de KPI:er som används på Saab i 

dagsläget med fördel kan användas för olika typer av leverantörer, fördelat på olika 

kvadranter i Kraljics matris. Detta tillsammans med att studien tar hänsyn till vilka 

förutsättningar som finns att tillgå på Saab som koncern men även för respektive AO, 

anser författarna medföra att studiens syfte är besvarat.  

8.6 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i studiens slutsatser och rekommendationer kan tolkas på ett flertal 

sätt där användbarheten för Saab är av mest väsentlig karaktär. En rapport kan 

omöjligt spegla alla undantag utan försöker påvisa i vilken riktning som ett fortsatt 

arbete, i det här fallet gällande KPI:er, ska fortskrida. Då det på Saab finns ett stort 

intresse av att anpassa nuvarande arbetssätt anses eventuella problem eller felaktiga 

tolkningar möjliga att lösa under en eventuell implementering. En viktig aspekt som 

diskuterades i kapitel 8.4 Systembegränsningar var vilka verktyg som finns att tillgå, 

samt är under utveckling, på Saab och möjligheterna till att ha ett gemensamt verktyg 

för att kunna extrahera data från befintliga affärssystem. Om detta verktyg inte är 

möjligt att använda för samtliga AO eller ingen annan lösning möjliggörs kommer de 

KPI:er som föreslagits bli svårare att implementera på ett koncernövergripande sätt. 

8.7 Metodval 
Metodvalet i detta examensarbete bygger till största del på att intervjuer och 

seminarier har genomförts för att samla in dataunderlag. Då samtliga AO var 

representerade bland respondenterna anses dataunderlaget beträffande vilka KPI:er 
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som används på Saab vara tillförlitligt och metodvalet anses tillfredsställande. De 

efterkommande seminarierna användes för att få möjlighet att diskutera det resultat 

som analysen påvisat. Dock medverkade tyvärr endast ett fåtal representanter från 

varje AO vilket medförde att det var svårt att diskutera hur användbart studiens 

resultat är. Därmed hade möjligtvis andra metoder för uppföljning, såsom mail och 

telefonintervjuer, resulterat i ett mer omfattande resultat.  

8.8 Avgränsningars påverkan 
Studiens avgränsningar har påverkat resultatet på olika sätt som både innefattar att 

vidare studier kan behöva utföras men även att vissa betingelser måste tas i beaktning 

om en implementering ska genomföras. Då studien endast behandlar produktingående 

material och har avgränsat bort icke-produktingående material medför det dels att det 

behöver genomföras en utredning för icke-produktingående inköp gällande KPI:er 

men även om det finns möjlighet att jobba utifrån Kraljics matris för denna typ av 

inköp. Studien har dessutom endast fokuserat på KPI:er som avspeglar en leverantörs 

prestation vilket bland annat har resulterat i att den interna kostnadsuppföljningen inte 

har behandlats, vilket är av oerhörd vikt för att kontrollera om inköpsfunktionen på 

Saab är lönsam. En ytterligare avgränsning som kan ha påverkat slutsatserna är att 

endast befintliga KPI:er som finns på Saab har behandlats primärt. Även om ett flertal 

problemområden med definitioner och utformning har diskuterats kan det mycket väl 

finnas andra KPI:er som kan vara viktiga för att mäta en leverantörs prestation. 

Slutligen genomförs ingen utvärdering gällande de inköpsstrategier som används på 

Saab likväl som den klassificering som har genomförts på den befintliga 

leverantörsfloran. Detta medför att även om resultaten som studien påvisat är 

användbara för Saab kanske en felaktig klassificering av leverantörer resulterar i att en 

leverantör följs upp efter felaktiga premisser, således utefter KPI:er som inte är 

anpassade efter den  leverantörstypen.  

8.9 Framtida forskning och generaliserbarhet 
Då informationen, enligt författarna till detta examensarbete, är knapphändig gällande 

kopplingen mellan Kraljics matris och olika typer av mätningar och uppföljningar, kan 

det behövas framtida forskning på vilken koppling som verkligen finns. Detta bör i 
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allmänhet utföras på andra typer av företag, inte industriföretag, och i synnerhet på 

hela branscher för att synergieffekter gällande hur företag ska mäta och följa upp 

leverantörer på ett differentierat sätt utifrån Kraljics matris ska hittas. 

Då studien endast betraktat ett företag är det svårt att avgöra om det finns en 

generaliserbarhet utifrån det faktiska resultatet. Dock borde det använda synsättet 

gällande att fördela KPI:er utifrån vilken karakteristik som de besitter, resultat eller 

beteende, kunna vara användbart för andra företag oavsett typ och bransch. Om KPI:er 

ska kopplas ihop med andra typer av strategier än de som baseras på Kraljics 

inköpsmatris kommer KPI:erna behöva anpassas efter de nya strategierna.  
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Bilagor 

Här samlas rapportens samtliga bilagor; Sökord (Bilaga 1-3), Intervjuguide (Bilaga 4), 

Respondenter (Bilaga 5), Ömsesidig utvärdering (Bilaga 6) och KPI:er på Support and 

Services (Bilaga 7).   



 

 
 

Bilaga 1- Sökord Scopus 
Nedan presenteras de sökord som användes vid sökning av litteratur i Scopus. 

Sökord 

Balanced scorecard 

Evaluating logistics metrics 

Evalute supplier 

Key performance indicator 

KPI 

KPI purchasing 

Measurment system 

Performance measurement system 

design 

Procurement 

Purchase performance 

Purchasing 

Purchasing performance 

Purchasing portfolio 

Supplier performance 

Supplier relationship 

Supply Chain performance 



 

 
 

Bilaga 2 - Sökord Business Source Premier 
Nedan presenteras de sökord som användes vid sökning av litteratur i Business Source 

Premier. 

Sökord 

Balanced scorecard 

Evaluating logistics metrics 

Evalute supplier 

Gelderman 

Key performance indicator 

KPI 

KPI Library 

KPI purchasing 

Measurment system 

Performance measurement system design 

Procurement 

Professionellt inköp 

Purchase performance 

Purchasing 

Purchasing performance 

Purchasing portfolio 

Supplier performance 

Supplier relationship 

Supply Chain performance 

van Weele 



 

 
 

Bilaga 3 - Sökord Libris 
Nedan presenteras de sökord som används vid sökning av litteratur i Libris. 

Sökord 

Balanced scorecard 

Inköp 

Key performance indicator 

KPI 

KPI purchasing 

Measurment system 

Mått och mätmetoder 

Performance measurement system design 

Procurement 

Professionellt inköp 

Purchase performance 

Purchasing 

Purchasing performance 

Supplier relationship 

Supply Chain performance 

Utvärdering leverantör 

 

  



 

 
 

Bilaga 4 - Intervjuguide 
Vi heter Mårten Fristedt och Andreas Hansson, vi gör detta arbete som ett 

examensarbete efter att ha läst Civilingenjör inom Industriell Ekonomi vid Linköpings 

Universitet. Vi kommer att kartlägga och utreda möjligheterna med att använda KPI:er 

inom verksamheten på ett samordnat sätt. Vårt arbetssätt kommer att gå ut på att hitta 

KPI:er som lämpar sig olika bra i olika delar av Kraljics matris. Tanken med detta är 

att olika KPI:er troligtvis kan vara olika relevanta för olika typer av leverantörstyper. 

Vi gör arbetet åt inköpsrådet (Procurement Council) och det kommer att fortlöpa fram 

till slutet av maj. 

Allmänt 
1. Vilken funktion har du inom organisationen? 

a. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

b. Vilka är dina ansvarsuppgifter? 

 
2. Vårt uppdrag är, som sagt att studera användandet av KPI:er (Key 

Performance Indicators) inom inköpsarbete. Hur pass bekant är du med 

detta? 

Vad som mäts 
3. Vilka KPI:er används i respektive AO i dagsläget? 

 
4. Innehåller samlingen av mätetal även mått som inte är av rent ekonomisk 

eller kvantitativ art? 

 
5. Är KPI:erna lättförståeliga? 

a. Är det lätt att förstå vad som mäts? 

 
6. Är KPI:erna tydliga vid beslut? 

a. Varför genomförs mätningar av dessa KPI:er? 

i. Vilka effekter (eventuella förbättringar) får det för er verksamhet? 



 

 
 

 
7. Kan hela värdekedjan mätas eller behandlar mätetalet endast den egna 

leverantören? 

a. Får leverantören ta del av resultatet? 

b. Sker utvecklingen av KPI:erna gemensamt med leverantör? 

 
8. Är KPI:erna nyligen definierade? 

 
9. Görs definitionerna av KPI:erna ofta om? 

a. Varför? 

 
10. Används mätetalen över hela organisationen, om inte; på vilka grunder 

har en uppdelning gjorts? 

 
11. Hur ska KPI:erna kategoriseras enligt Kraljics matris? 

a. Behöver inte utredas noga vid intervjutillfället (se även fråga 13) 

 
12. Varför måste KPI:erna vara anpassade efter en specifik inköpsstrategi? 

a. Eller finns det vissa leverantörstyper (ex strategisk) där det är viktigare? 

b. Finns det någon annan indelning eller anpassning som du anser vara 

bättre? 

 
13. Vilken koppling finns mellan inköpsstrategier och KPI:er på Saab? 

a. På koncernnivå är Kraljics inköpsmatris en del av strategiarbetet. Hur 

pass mycket använder ni er av Kraljics inköpsmatris i ert arbete? 

i. Har olika inköpare olika ansvar inom matrisen? 

ii. Har ni olika handlingsplaner för olika typer av leverantörer utefter 

Kraljic? 

 
 
 
 



 

 
 

14. Finns det KPI:er hos Saab inom samtliga dimensioner? 

a. Teknik 

b. Tid 

c. Sociala relationer 

d. Ekonomiska mått 

e. Kunskapsmässiga bindningar 

f. Information 

g. Kvalitet 

h. Miljö- och säkerhet 

Hur mätetalet mäts 
15. Vilka förutsättningar krävs för att kunna använda specifika KPI:er? 

a. Vad krävs för indata för att kunna genomföra dessa mätningar? 

b. Vilka genomför mätningarna i ert AO? 

 
16. Är KPI:erna enkla att använda? 

a. Hur genomförs mätningarna? 

i. Handpåläggning eller per automatik i ett system? (Qlikview eller 

egenutvecklat) 

ii. Hur ofta sker mätningarna? 

b. Anser ni att mätningar av KPI:erna är betungande? 

 
17. Är mätningen ekonomiskt försvarbar? 

a. Har verksamheten reflekterat över kostnaden för mätningen kontra 

besparning som sker tillföljd av mätningen? 

 
18. Hur samlas informationen in till de olika KPI:erna och finns det en 

specifik metod beskriven för varje KPI? 

a. Om du fick möjlighet att förändra er verksamhet, kanske med hjälp av 

KPI:er, hur skulle du utforma verksamheten då? 

b. Vad definierar du som en bra KPI? 

Denna frågeställning kommer 

att fungera som en kontroll för 

att samtliga KPI:er blir 

insamlade. 



 

 
 

Effekter av KPI:er 
19. Vad används KPI:erna till för respektive AO i dagsläget? 

a. I vilken utsträckning använder ni KPI:er vid bedömning och uppföljning 

av leverantörer? 

i. Använder du KPI:er som på något sätt speglar olika inköpares 

prestationer? 

b. Har ni KPI:er som ni använder mot samtliga leverantörer? (vilka) 

c. Har ni KPI:er som ni endast använder mot vissa? (vilka) 

i. Känner du något behov av att göra någon sådan indelning? 

 
20. Är befintliga KPI:er tillräckliga för att få en bra bild av leverantörerna? 

 
21. Är mätetalet utvecklat utifrån företagets inköpsstrategi och avspeglar 

mätningen verkligheten? 

a. Vad anser du vara inköpsstrategin för Saab i allmänhet och ditt AO i 

synnerhet? 

 
22. Är mätetalen på rätt detaljnivå till rätt beslutsfattare? 

a. Har ni förslag på hur mätningarna kan förbättras? 

 
23. Är KPI:erna så pass generella att de möjliggör jämförelser med andra 

företag eller delar av den egna koncernen? 

a. Eventuellt inte ställa denna fråga 

 
24. Används KPI:erna vid prognoser av olika slag? 

a. Vad för typ av prognoser? 

 
25. Används inköpsstrategierna för att skapa mätbara mål? 

a. Hur mäts dessa mål?  
  



 

 
 

Bilaga 5 - Respondenter 
Namn Affärsområde Ort 

Aldén, Christer AER Linköping 

Biewendt, Kristina  AER Linköping 

Brown-Ek, Karen AER Linköping 

Falk, Johan AER Linköping 

Fiege, Thomas  AER Linköping 

Forsell, Per AER Linköping 

Heelge, Mikael AER Linköping 

Lind, Tommy AER Linköping 

Molin, Kent-Åke AER Linköping 

Ross, Elisabeth AER Linköping 

Wallin, Malin AER Linköping 

   
Augustsson, Jörgen CORP Linköping 

Bolling, Andreas CORP Linköping 

   
Franz, Adam DYN Karlskoga 

Owén, Johan  DYN Karlskoga 

Reutermo, Torbjörn DYN Linköping 

Åström, Bert  DYN Karlskoga 

   
Andersson, Mathias  EDS Göteborg 

Bengtsson, Helena EDS Göteborg 

Brengesjö, Olle  EDS Jönköping 

Harnesk, Carina EDS Göteborg 

Henricsson, Björn  EDS Järfälla 

Lindahl, Åsa EDS Göteborg 

Råsberg, Daniel EDS Jönköping 

Sahlin, Lena EDS Göteborg 

Trygg, Inger EDS Göteborg 

   
Carsk, Peter S&S Linköping 

Fernström, Carine  S&S Linköping 

Galijasevic, Mirza S&S Linköping 

Jansson, Thomas S&S Linköping 

Norlin, Dan  S&S Linköping 

   
Billow, Thomas SDS Järfälla 

Lindberg, Maria SDS Järfälla 

Marthinson, Stefan SDS Huskvarna 
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Bilaga 6 – Ömsesidig utvärdering 
 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

Bilaga 7 – KPI:er på Support and Services 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


