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Sammanfattning 
 
Saab Aerosystems anser sig har i dagsläget problem med leveransprecision från 
leverantörer in till produktion. Tidsfönstret leverantörerna har att förhålla sig till är en 
vecka före och efter det utlovade datumet. En stor del av leveranserna faller utanför den 
givna tidsramen i dagsläget. Detta är bakgrunden till att detta examensarbete har utförts. 
Saab Aerosystems var i initieringsfasen av detta projekt inte säkra på var den 
bakomliggande orsaken låg till denna låga leveransprecision och därför är det där 
projektet börjar. Projektets syfte är att undersöka flödet av material från leverantörer till 
Saab Aerosystems samt identifiera bakomliggande orsaker som påverkar 
leveransprecision. För att möjliggöra detta krävs en utförlig nulägesbeskrivning. 
Nulägesbeskrivningen utarbetas med hjälp av metoder såsom dokumentstudier samt 
intervjuer. När faktorer som påverkar leveransprecisionen tagits fram och undersökts kan 
rekommendationer och förslag till förbättringar inom leveransprecision ges. 
Undersökningen gällande leveransprecisionens bakomliggande orsaker visade att det var 
leverantörernas ledtid som orsakade förseningar och inte leveransernas ledtid. Slutsatsen 
där är att Saab Aerosystems behöver se över sina leverantörer samt relationer till dessa. 
För att komma med förslag till Saab Aerosystems hur detta skulle möjliggöras gjordes en 
benchmarking mot Ericsson Katrineholm som också är ett verkstadsföretag och som har 
hög leveransprecision från sina leverantörer. Från benchmarking hämtades idéer gällande 
uppföljning samt hur anställda involveras i förbättringsarbete. Till följd av det arbete som 
beskrivits har vi kommit fram till att rekommendera; utskick av mätningar till 
leverantörer för att öka motivation, uppföljning med en rangordnad lista exempelvis gjord 
över leveransprecision med utsuddade konkurrenter, ordererkännande ska alltid fås hem 
samt att materialstyrningen behöver standardiseras så att resultat inte beror på en enskild 
individs prestationsförmåga. Förutom dessa rekommendationer bör Saab Aerosystems 
successivt snäva in tidsfönstret för leveransprecision gällande inleveranser. 
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Abstract 
 
Saab Aerosystems have difficulties with delivery precision from their suppliers delivering 
to Saab’s production. The time window that the suppliers must relate to is one week 
before and after the promised date of delivery. A huge part of the deliveries fall outside 
the time frame today. This is the background why this thesis was initiated. Saab 
Aerosystems where in the initiative phase of this project not certain what reason where 
behind the low delivery precision and therefore this project begun with investigating 
those reasons. The purpose of this project is to investigate the flow of material from 
supplier to Saab Aerosystems and identify what affects the delivery precision. To make 
this possible it takes a verbose description on how Saab Aerosystems work and functions 
today. This description uses methods such as studies of documents and interviews. When 
the factors that effect delivery precision are discovered recommendations and suggestions 
to improve delivery precision can be given. The investigation regarding delivery 
precision showed that it’s the lead time of the suppliers that is causing delays and not the 
deliveries. The conclusion is that Saab Aerosystems need to investigate their suppliers 
and the relations they have with them. To come up with successions for Saab on how this 
would be possible a benchmark was done in comparison with Ericsson Katrineholm. 
Ericsson Katrineholm have high delivery precision from their suppliers. From the 
benchmark to the analysis ideas regarding the follow-up work and how to involve 
employees in the work of improvement were taken. What we decided to recommend is; 
send performance measurements to suppliers to increase their motivation, follow-up for 
example with a list of hidden competitors, order acknowledgements should always be 
prioritized and the division of material handling should be standardized. Saab 
Aerosystems also need to gradually decrease their time frame for delivery precision. 
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1 Introduktion 
 
I introduktionen beskrivs bakomliggande orsaker till att examensarbetet initieras, vilka 
avgränsningar som gjorts samt hur upplägget för arbetet ser ut. 
 
Till bakgrund och syfte har information hämtats från intervjuer av anställda på Saab 
Aerosystems. 

1.1 Bakgrund 
Vid flygplanstillverkning handlar det om stora projekt med långsiktiga mål. Saab 
Aerosystems producerar få produkter med högt värde där i stort sett varje produkt i sig är 
unik. Ett företag som tillverkar krigsmateriel skiljer sig mot ett vanligt producerande 
företag. I vissa fall behövs godkännande från svenska staten och utländska kunder har 
ofta krav på motköp i egna landet. Speciella tillstånd krävs många gånger för att införa 
och föra ut produkter som kan användas till vapen. Leverantörer måste sekretessgranskas 
och det är av yttersta vikt att viss information hålls hemlig. Dessutom finns det alltid ett 
krav att ligga längst fram i leden av nyproducerad teknologi.  
 
Förutom serietillverkning görs omarbetningar och modifieringar som även de ska pusslas 
in i produktionen. Många av Saab Aerosystems leverantörer är unika och har valts för att 
de är det enda företag som klarar att tillverka den spjutspetsteknologi Saab kräver. Allt 
detta tillsammans gör att beslut på Saab Aerosystems måste genomgå många led och att 
leverantörer med kontinuerligt dåliga prestanda i många fall inte kan bytas ut.  
 
Saab Aerosystems har problem med leveransprecision av internt och köpt material i 
produktionen av stridsflygplan. Tidsfönstret leverantörerna har att förhålla sig till är en 
vecka före och efter det utlovade datumet. Flera viktiga leveranser faller utanför denna 
tidsram i dagsläget. Nyckeltal som används vid uppföljning av leveransprecision och 
servicegrad är enligt Saab Aerosystems själva ej tillförlitliga då de inte är 
standardiserade. Vidare meddelade Saab Aerosystems vid examensarbetets start att 
initiativ tidigare tagits för att förbättra leveransprecisionen från leverantörer, men endast 
marginella förbättringar har kunnat påvisas bland annat beroende på att initiativen sällan 
slutförs. Dessa faktorer är anledningar till att detta examensarbete initierats och ligger till 
grund för denna rapport. 
 

 
1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka flödet av material från leverantörer till Saab 
Aerosystems och identifiera bakomliggande faktorer som påverkar leveransprecisionen. 
För att kunna göra detta ska en utförlig nulägesbeskrivning utarbetas på uppdrag av Saab. 
De faktorer som påverkar leveransprecision analyseras för att ge rekommendationer och 
förslag till förbättringar inom leveransprecision. 
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Syftet har i sin tur preciserats att handla om följande frågor som besvaras i analysen: 
 

• Hur ser ansvarsfördelningen ut på Saab Aerosystems? 
• Hur arbetar Saab Aerosystems med uppföljning av leverantörer? 
• Var i flödet ligger den bakomliggande orsaken till låg leveransprecision? 
• Hur kan verksamheten se ut på ett företag med hög leveransprecision? 
• Vilka problem gällande leveransprecision har identifierats under arbetets gång? 

 

1.3 Metod 
För att svara på ovanstående frågor i syftet kapitel 1.2 valde vi att använda oss av 
intervjuer, observationer, enkäter samt dokumentstudier som metoder. Till en början 
gjordes en nulägesbeskrivning med hjälp av intervjuer och dokumentstudier från Saab 
Aerosystems intranät. Undersökning av följesedlar gjordes för att särskilja ledtider i 
transporter från ledtider hos leverantör. Då det visade sig att ledtider hos leverantör var 
bidragande orsak till låg leveransprecision gjordes en benchmark hos Ericsson med hjälp 
av intervju och observation. Vidare utfördes utskick av frågeformulär till leverantörer för 
att slutligen göra en analys av insamlat material som ledde fram till rekommendationer. 
Mer utförlig metodbeskrivning avhandlas i kapitel 3.  
  
1.4 Avgränsningar 
 
 
Arbetet har avgränsats till att handla om mätning av leveransprecision i materialflöde från 
leverantör till Saab Aerosystems och dess bakomliggande aktiviteter vilket ses nedan i 
figur 1. Gällande de bakomliggande aktiviteterna har fokus riktats mot avdelningarna 
Inköp och Materialstyrning på Saab Aerosystems samt leverantör och transportör. 
Avgränsningen har gjorts så att underleverantörer till Saabs leverantörer samt interna 
processer och ledtider efter mottagning inte inkluderats i examensarbetet. 

 Figur 1 – Gränsdragning gällande rapportens omfattning 
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Under- 
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1.5 Företagsbeskrivning 
Saab är en förkortning för Svenska Aeroplan AB och är ett företag som grundades 1937 
för att möta behovet av en inhemsk militär flygplanstillverkning. Idag används namnet av 
Saab AB samt Saab Automobile AB. Saab Automobile AB står för biltillverkning och är 
helägt av General Motors (www.saabgroup.com, 2007).  
 
Saab AB är ett företag med ca 13 600 anställda och har sin huvudsakliga verksamhet 
inom försvar, flyg, rymd och säkerhetslösningar. I dagsläget är Saab verksamt i flera 
länder i Europa såväl som Sydafrika, Australien och USA. Planer finns för att vidare 
utvidga verksamhet till andra länder (www.saabgroup.com, 2007)..  
 
År 1998 noterades Saab AB på Stockholmsbörsen och dess största ägare är idag Investor 
AB och BAE Systems med 20 % respektive 21 % av aktierna. För 2006 var 
nettoomsättningen 10 940 mkr och soliditeten 30,6 %. Vidare skedde mer än 65 % av 
Saabs försäljning utanför Sverige och av nya order 2006 kom nära tre fjärdedelar från 
utländska marknader (Saab årsredovisning, 2006). 
 

1.5.1 Affärsenheter 
I Saabs verksamhet används tre affärssegment: Defence and Security Solutions, Systems 
and Products samt Aeronautics. 
 

 
Figur 2 - Översikt affärsenheter (Källa: www.saabgroup.com, 2007) 
 
Defence and Security Solutions 
Verksamhet inom detta segment innefattar avancerade lednings- och 
kommunikationssystem för civil och militär användning samt kvalificerade 
konsulttjänster, integrationstjänster samt integrerade support- och logistiklösningar. 
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Systems and Products  
Detta segment tillhandahåller produkter och komponenter inom försvar, flyg, rymd och 
samhällssäkerhet samt erbjuder tjänster för underhåll och drift av befintliga system (Saab 
årsredovisning, 2006). 
 
Aeronautics  
Aeronautics innefattar Saabs flygverksamhet för civilt och militärt bruk. I den civila 
verksamheten har Saab tillverkning av struktur och delsystem bland annat till Airbus och 
Boeing. Den miltära avdelningen domineras för tillfället av Gripen-programmet. Saab 
Aerosystems som ingår i denna gren av Saabfamiljen är verksamheten detta 
examensarbete handlar om (Saab årsredovisning, 2006).  
 

1.5.2 Saab Aerosystems 
Saab Aerosystems tillverkar och utvecklar militära flygsystem. Största målgruppen är 
försvarsmarknaden. Huvudprodukten är JAS 39 Gripen och dess produktion genererar 
kunskapsområden såsom taktiska system, pilotutbildning, simulatorer, nätverksbaserat 
försvar etc. I nuläget är Saab Aerosystems indelat i en programledning, linjeavdelningar 
och stabsenheter. 
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2 Teoretisk referensram 
 
Detta är en teoretisk referensram i vilken alla väsentliga begrepp som använts i 
nulägesbeskrivning och analys tas upp och förklaras utförligt. 
 

2.1 Nyckeltal och uppföljning 
Utan uppföljning vet oftast inte en organisation var den är och vart den är på väg. Sådant 
som inte följs upp blir sällan genomfört. Tidseffektiva företag mäter tider på alla nivåer i 
sin organisation. Ett användbart hjälpmedel för uppföljning, jämförelser och analyser av 
olika funktioner hos ett företag är nyckeltal. Nyckeltal kan konstrueras på olika sätt 
beroende på ändamål. Det är för varje företag av vikt att själva skapa och använda 
nyckeltal och tidsmått som anpassas till organisationens specifika behov, struktur och 
verksamhet. Måtten för uppföljning kan både vara av ekonomiska och kvantitetsmässiga 
slag (Segerstedt, 1999). 
 
Vid styrning av materialflöden är nyckeltalen i första hand leveransprecision (kapitel 
2.2.1) och kapitalbindning (kapitel 2.3). Ett företag är som regel på rätt väg om 
leveransprecisionen förbättrats samtidigt som kapitalbindningen minskas. Förutom dessa 
måste naturligtvis produktionsvolym och kostnader kontrolleras (Andersson et al, 1997). 
 

2.2 Leveransservice 
Leveransservice är ett övergripande begrepp som innefattar ett företags prestation mot 
kund. Bra leveransservice kan innebära allt från att leveranser sker på kort tid och alltid 
på utsatt tid till att transportskador aldrig förekommer för att distributionen är så säker. 
Begreppet kundservice används ofta inom marknadsföring och innefattar allt som har att 
göra med kundrelationer. De delar av kundservice som avser det fysiska flödet kallas 
leveransservice (Lumsden, 2006).  

2.2.1 Leveransprecision 
Antal verkliga leveranser i förhållande till antal utlovande leveranser är ett mått på hur 
stor del av leveranserna som kommer fram när de ska. Ofta behövs ett mer precist mått 
och då beräknas antal order som levererats i rätt tid i förhållande till den totala mängden 
order som levererats under samma period. Leveransen är beroende av ett antal faktorer 
och kan sällan anlända hos mottagaren exakt den tid som utlovats. Därför anges en 
tidsperiod inom vilken försändelsen måste anlända för att komma i rätt tid. Vanligtvis 
anges leveransprecision i procent av hur många försändelser som kommer inom 
förutbestämd tidsram. För att ytterligare finfördela måttet på leveransprecision kan andel 
order som levererats för sent respektive för tidigt särredovisas. Det går att särskilja 
informationen för de tidiga och sena leveranserna ytterligare förutom att de hamnar 
utanför tidsramen, till exempel genom att ange order med antal veckors försening 
(Matsson, 2002). Saab Aerosystems sätt att bestämma leveransprecision beskrivs i 
nulägesbeskrivningen kapitel 4.8. 
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Restnoteringar och förändring av överenskomna leveranstider försvårar mätning av 
leveransprecision. Något som är särskilt problematiskt är då kunden själv önskar en 
tidigare- eller senareläggning av leveranstiden. Det går inte att förbestämt säga vilket som 
är bästa sätt att redovisa precision vid dessa typer av problem, det vill säga om till 
exempel restnotering ska räknas som försening men inte överenskommen senareläggning 
(Matsson, 2002).  
 

2.2.2 Ledtid 
Begreppet ledtid kan ha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang det används. 
Enligt Ohlager (2000) finns dock följande generella definition: Med ledtid avses den tid 
som förlöper från det att behovet av en artikel eller grupp av artiklar uppstår till dess 
man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteterna har utförts. Beroende på ur vilket 
perspektiv och hur en aktivitet tolkas får definitionen olika betydelse. 
 
Den generella ledtiden kan vidare delas upp i tre huvudtyper: ledtid för utveckling av 
produkt, tider för olika led i produktionen utifrån det producerande företagets perspektiv 
samt ledtid för leverans utifrån kundens perspektiv. Produktutvecklingsledtid har inte 
tagits med bland ledtiderna nedan då det inte är intressant för denna rapport. 
 
Leveransledtid 
Tid från lagd beställning till leverans benämns leveransledtid. En sådan ledtid kan 
antingen gälla leverans av råmaterial från leverantör till producerande företag eller 
leverans av färdig produkt från producent till kund. Även inom produktionen kan 
leveransledtider existera, till exempel tiden det tar att producera en kvantitet som beställts 
internt för påfyllnad av färdigvarulagret (Ohlager, 2000). 
 
Genomloppstid och produktionsledtid 
Den totala tid det tar att producera en produkt kallas genomloppstid. Genomloppstiden 
kan vidare brytas ned i flera ledtider (Ohlager, 2000):  
 
Förrådsledtid Med förrådsledtid menas tiden från då råmaterial och komponenter 

läggs in i förråd till dess de plockas ut för produktion.   
 
Inköpsledtid Om råmaterial eller komponenter inte lagerförs utan köps direkt 

mot kundorder används begreppet inköpsledtid, vilket är detsamma 
som leveransledtid från leverantör. 

 
Produktionsledtid Produktionsledtid är tiden från att ingående komponenter eller 

råmaterial plockas från förråd eller ankomst in i produktionen till 
färdigvarulager eller direkt utleverans av färdig produkt. Produkter 
som ligger i denna fas brukar kallas produkter i arbete, PIA. 
Eftersom alla produktionens aktiviteter inkluderas i denna ledtid 
kan produktionsledtiden ytterligare brytas ned i ett antal steg som i 
sin tur har sina egna ledtider.  
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Lagerledtid  Tiden en produkt ligger i färdigvarulagret benämns lagerledtid. 
 

2.2.3 Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet avser dels leverans av rätt kvantitet, dels leverans av rätt produkt. Med 
rätt kvantitet menas huruvida den kvantitet som finns angiven på leveransdokumentet 
också i verkligheten blev levererad. Med den andra delen av leveransprecision, rätt 
produkt, menas dels leverans av rätt produkt i sig, dels leverans av kvalitetsmässigt rätt 
produkt (Ohlager, 2000).  
 
Enligt Matsson (2002) kan följande effektivitetsvariabel användas som ett mått på 
leveranssäkerhet: Antal kundorder utan anmärkning från kund i förhållande till totalt 
antal levererade kundorder. Med detta avses antalet kundorder som levererats utan 
påpekanden om felaktigheter eller avvikelser från överenskomna kvaliteter i förhållande 
till det totala antalet levererade kundorder under samma period. Variabeldefinitionen kan 
förändras till att i stället avse levererade orderrader. Då erhålls utöver en kundorienterad 
uppföljning möjligheter till mätning av verklig leveranssäkerhet genom produktvis 
uppföljning. 
 
Enligt Lumsden (2006) minskas generellt lagerhållningen i dagens industri och detta 
medför att det inte finns utrymme för felaktiga leveranser. Vidare ger han exemplet att ett 
kylskåp som levereras skadat inte längre är ett kylskåp utan endast ett stycke skrot. 
 

2.2.4 Servicegrad 
Servicegrad, även känd som lagertillgänglighet, är ett mått som avser förmågan att 
omgående leverera från lager. Mätning av denna variabel sker genom att ange den 
procentuella sannolikheten att en vara finns tillgänglig för leverans från lager. En stark 
koppling finns mellan vilken servicegrad som väljs och definierad storlek på 
säkerhetslager (Lumsden, 2006). 

2.2.5 Flexibilitet 
Med flexibilitet menas hur bra ett företag är på att anpassa sig då marknadens 
förutsättningar förändras. På längre sikt rör flexibilitet företagets system. Det ska kunna 
hantera nya teknologier, men även delvis återanvända tidigare produktionssystem för nya 
generationer av produkter. Inom kortare tidsaspekter handlar flexibilitet främst om volym 
och produktmix (Ohlager, 2000).  
 
Produktmixflexibilitet innebär möjligheterna för ett företag att ändra typ av produkter 
eller inbördes mängd av de olika typer av produkter som ingår i en bestämd totalvolym. 
Volymflexibilitet handlar om förmågan att öka och minska den totala 
produktionsvolymen vid bestämd produktmix. Korta omställningstider och mångkunnig 
personal är de viktigaste verktygen för att möta flexibilitetsbehoven (Ohlager, 2000). 
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2.3 Kapitalbindning 
Tillgångarna hos ett företag kan delas upp i anläggningstillgångar och 
omsättningstillgångar. Tillgångar som inte är av varaktig karaktär utan är avsedda att 
ständigt omsättas benämns omsättningstillgångar. Två poster dominerar i regel helt 
omsättningstillgångarna, kundfordringar samt lager och material i flöden. 
Kapitalbindning i kundfordringar kan påverkas genom mer eller mindre effektivt styrda 
materialflöden. En kunds betalningstid kan till exempel påverkas av om en order kan 
fullevereras eller inte. Alltså har materialstyrningssystemets leveransförmåga även ett 
inflytande på kapitalbindningen i kundfordringar (Matsson, 2002). 
 
Kapital binds dels i flöden av material, dels i olika typer av lager längs flödena hos 
tillverkande och distribuerande företag. I materialflödena finns kapitalbindning i 
huvudsak i transitlager för varor som är under hantering och transport samt i PIA i 
samband med pågående värdeförädling genom tillverkning (Matsson, 2002). 
 
Enligt Matsson (2002) är följande tre effektivitetsvariabler allmänt använda för 
uppföljning: 

2.3.1 Kapitalbindning i absoluta tal 
Direkt angivelse av lagervärdet i kronor är det enklaste sättet att redovisa 
materialflödeseffektivitet i form av kapitalbindning. Detta kan till exempel anges genom 
värdet för färdigvarulager, transitlager, produkter i arbete respektive kapitalbindningen 
totalt sett (Matsson, 2002). 
 

2.3.2 Omsättningshastighet i lager 
Jämförelsemöjligheterna är mycket begränsade vid användning av kapitalbindning i 
absoluta tal då den inte sätts i relation till någonting. Genom att i stället använda 
kapitalbindningens omsättningshastighet som effektivitetsvariabel åstadkoms jämförbara 
kapitalbindningsmått (Matsson, 2002).  
 
Generell formel för omsättningshastighet 
Utleveransvärde / kapitalbindning i materialflöden = omsättningshastighet 
 
Detta beskriver förhållandet mellan värdet av det totala materialflödet under en viss 
tidsperiod och ett medelvärde av det kapital som under samma period var bundet i flödet.  
 
Separata beräkningar för omsättningshastigheter kan även göras för förråd, produkter i 
arbete, transitlager och färdigvarulager. 
 
Omsättningshastighet i förråd 
Förbrukning av råmaterial eller köpkomponenter / kapitalbindning i förråd = 
Omsättningshastighet i förråd 
 
 
Omsättningshastighet i PIA 
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Produktionsvärde / kapitalbindning i produkter i arbete = Omsättningshastighet i PIA 
 
 
Omsättningshastighet i transitlager 
Transporterade volymvärden / kapitalbindning i transitlager = Omsättningshastighet i 
transitlager 
 
 
Omsättningshastighet i färdigvarulager 
Utleveransvärde / kapitalbindning i färdigvarulager = Omsättningshastighet i 
färdigvarulager 
 
(Källa: Matsson, 2002) 
 

2.3.3 Lagrets täcktid 
Lagrets täcktid är ett annat mått på kapitalet bundet i lager och materialflöden som även 
uttrycker ett förhållande till verksamhetsomfattning.  
 
Täcktid för den totala kapitalbindningen 
Kapitalbindning i materialflöden * 52 / Utleveransvärde per år 
 
Faktor 52 används för att uttrycka antalet veckors utleveranser täljaren motsvarar. Andra 
tidsenheter än veckor och därmed andra faktorer går också bra att använda. ”Ju kortare 
täcktid desto gynnsammare kapitalbindningssituation” (Matsson, 2002). 
 
Lagertäcktid är ett användbart mått för dimensioneringsändamål vid materialstyrning och 
ger i jämförelse med omsättningshastighet vissa fördelar eftersom måttet är något mer 
greppbart och lättare att få en storlekskänsla för. Täcktider kan på samma sätt som för 
omsättningshastigheter beräknas separat för förråd, produkter i arbete, transitlager samt 
färdigvarulager (Matsson, 2002).  
 

2.4 Klassificering 
Typer av artiklar som skiljer sig i egenskaper som värde och volym och som lagerförs 
hos ett företag kan inte kostnadseffektivt hanteras på samma sätt. Detta beror på att olika 
lagringsmetoder kräver olika storlek på insatser i arbets- och/eller informationskapacitet, 
vilket är förenat med kostnader. Det kan därför vara intressant att indela artiklarna efter 
någon metod. Artiklar kan delas in efter mätning av exempelvis volym, tyngd eller 
volymvärde (Lumsden, 2006).  
 

2.4.1 ABC-analys 
ABC-analys över artikelnummer har sin grund i det s k volymvärdet (Vv). 
Definition: 
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Vv = n · p 
 
där 
n = artiklar av ett visst artikelnummer under en preciserad tidsperiod (st) 
p = artikelns värde (kr) 
 
Efter mätning klassificeras artiklarna i en A-, B- och C-klass beroende på volymvärde. I 
grupperingen kan ofta den så kallade 80-20 regeln uttydas. Med detta menas att 20 % av 
artikelsortimentet står för 80 % av det totala volymvärdet (Lumsden, 2006). 
 
Med ovan givna klassificering kan styrningen av ett lager delas upp i olika delar. C-
artiklar ges lägst prioritet och kan med enklare beställningsprinciper och styrteknik uppnå 
en acceptabel leveransservice samtidigt som kostnader hålls nere. Eftersom A-produkter 
har högst volymvärde skall fokus riktas mot dessa. För att öka lageromsättningshastighet 
hos dessa artiklar är det av intresse att öka frekvenser, reducera ledtider samt reducera 
orderkostnader och osäkerhet i dessa (Lumsden, 2006).  
 

% av årlig 
omsättning 

% av antal 
kunder 

20

40

60

80

100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

A B C

 
Diagram 1 - ABC-klassificering (Källa: Storhagen, 1995) 
 
Nedan följer tre punkter ABC-klassificering kan användas till förutom lagerstyrning. 
 

• Differentiering av leveransservice efter täckningsbidrag 
• Som grund för val av fysisk placering av lagerförda artiklar (ABC-

klassificeringen är lämpligen gjord på plockfrekvens) 
• Indelning av leverantörer, där tätare samarbete inleds med A-leverantörer medan 

affärer med C-leverantörer sköts med hjälp av enklare rutiner. 
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2.5 Logistikkostnader  
Administrativa processer för styrning av materialflöden är förknippade med och kan 
påverka en rad kostnadsposter som finns i ett företag. Kostnaderna kan delas i två 
huvudposter, kostnader som har med produktion/värdeförädling att göra och kostnader 
som har direkt med materialflödet att göra (Matsson, 2002). Kostnadselement som har 
anknytning till produktion och värdeförädling behandlas inte här då det ej är av intresse 
för denna rapport. Däremot behandlas kostnader med anknytning till transport, hantering, 
lagerföring, brist, försening samt administration nedan. 
 

2.5.1 Transport- och hanteringskostnader 
Kostnader finns både externt och internt knutna för transport och hantering hos ett 
företag. Transport- och hanteringskostnader av externt slag påverkas till största del av 
materialförsörjning- och distributionssystemen. Produktionssystemet har även en viss 
påverkan, till exempel genom storleken på tillverkningsordrar och antalet transporter med 
eventuella förseningar av dessa samt delleveranser de genererar. Interna transport- och 
hanteringskostnader innefattar interna transporter och förflyttningar som i sin tur 
inkluderar kapitalkostnader för in- och utplockning ur lager samt transport- och 
hanteringsutrustning (Matsson, 2002).  
 

2.5.2 Lagerföringskostnader  
Förvarings-, kapital- och värdeminskningskostnader är de tre huvudtyper 
lagerföringskostnader består av. Försäkring, hanteringsutrustning, lagerhyllor, drift av 
lager och lagerlokaler är exempel det som utgör förvaringskostnader. Kapitalkostnader 
innefattar det kapital som är bundet i lager på olika ställen i materialflödet. Med 
värdeminskningskostnader menas att de artiklar som läggs på lager av olika anledningar 
blir mer eller mindre osäljbara eller oanvändbara över tid. Ju större kvantitet som lagras 
desto större risk för värdeminskning och inkurans. Det finns flera orsaker som kan bidra 
till värdeminskning, exempel på dessa är begränsad hållbarhet samt modeförändringar 
och konstruktionsförbättringar som bidrar till minskad efterfrågan (Matsson, 2002).  
 

2.5.3 Brist- och förseningskostnader 
När en vara inte kan levereras på grund av bristande tillgång eller försenad leverans från 
produktionen uppstår det som kallas brist- och förseningskostnader. Extrakostnaderna 
som uppstår då varorna inte kan levereras som förutsatt är exempelvis kostnader för 
specialtransporter, goodwillförluster, skadeståndskostnader till kund och intäktsbortfall 
på grund av utebliven försäljning. Kostnader beroende på bister och förseningar uppstår 
även i produktionen där det handlar om produktionsbortfall eller produktionsstörningar 
på grund av brist på råmaterial i lager eller försenade inleveranser. Förseningar och 
brister kan även leda till andra kostnader i produktion som exempelvis 
övertidsersättningar och försenad produktionsstart (Matsson, 2002). 
 
Enligt Matsson (2002) är brist- och förseningskostnader är mycket svåra att beräkna och 
att använda som effektivitetsvariabel. Detta beror på att det inte är möjligt att generellt 
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bestämma noggrannheten hos kostnadsberäkningarna då posterna varierar kraftigt från 
fall till fall. 
 

2.5.4 Administrativa kostnader 
Alla kostnader som är knutna till själva styrningen av värdeförädling och materialflöden 
kallas administrativa kostnader. Exempel på dessa kostnader är anskaffning av system för 
materialstyrning samt kostnader för administrativ personal, det vill säga personal för till 
exempel planering, orderbehandling och lagerredovisning (Matsson, 2002). 
 

2.6 Inköp 
Möjligheterna hos ett företag att bedriva effektiv logistik beror delvis på hur 
materialförsörjningen in till företaget fungerar. Risk för störningar i distribution till kund 
och produktion finns om ledtid från leverantör är lång, flexibiliteten är dålig och 
leveranspålitligheten låg. Med detta som bakgrund anger Aronsson et al (2003) 
standardisering, val av leverantörer och att sluta avtal som inköpsenhetens viktigaste 
uppgifter. 
 

2.6.1 Standardisering 
Genom tidig involvering i inköpsprocessen kan inköp bidra till att standardiserade 
material och komponenter väljs i högre utsträckning. Med standardisering köps större 
volymer av färre produkter vilket för med sig följande vinster (Aronsson et al, 2003): 
 
Minskad administration Varje order är förknippad med vissa kostnader, 

ordersärkostnaden. Färre olika produkter innebär fler 
beställningar per gång, varför antalet order per produkt 
ökar medan de totala beordringskostnaderna minskar. 

 
Lägre lagernivåer Ett minskat antal artiklar i sortimentet innebär att 

säkerhetslagren kan minskas.  
 

2.6.2 Val av leverantörer 
En mycket viktig uppgift för inköp är att söka leverantörer och bedöma deras lämplighet. 
Det är viktigt att inte bara pris lyfts fram i bedömningen utan även de logistiska 
aspekterna. Utöver de konkreta serviceelementen som leveranssäkerhet, 
leveranspålitlighet, lagertillgänglighet och ledtid, är det viktigt att se till hur flexibel 
leverantören är vid exempelvis variationer i efterfrågan (Aronsson et al, 2003). 
 

2.6.3 Sluta avtal 
Då avtal skrivs med leverantören är det viktigt att inkludera logistikaspekter. Om inte de 
logistiska leveranskraven står med blir det svårt att få leverantören att uppfylla företagets 
krav (Aronsson et al, 2003). 
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2.7 Leverantörsrelationer 
Konkurrensförmågan och den egna effektiviteten hos ett företag påverkas direkt av valet 
att leverantörer samt utformning av policy för hur företaget skall agera i förhållande till 
dessa. Attityden och inställningen till leverantörer är ofta väsentligt annorlunda än till 
kunder. Något generaliserat kan sägas att den präglas av en inställning som innebär att 
det är lättare att hitta nya leverantörer än nya kunder och därför gäller det att måna mer 
om kunderna. Förhållningen gentemot leverantörer har också inslag av motsats snarare än 
gemenskap (Matsson, 2002). 
 
Ett företag har inte samma typ av förhållande till alla leverantörer. Vanligtvis finns ett 
spann där nära samarbete (ibland till och med partnerskap) bedrivs med viktiga 
leverantörer, medan mindre betydelsefulla leverantörer hålls på ”armslängds avstånd” 
(Harrison, van Hoek, 2002). 
 

2.7.1 Försörjningsstrategier 
Ett företags behov av strategi för försörjning från leverantörer beror på två faktorer, 
betydelsen av inköp samt leverantörsmarknadens komplexitet. Inköp är förknippat med 
till exempel kostnad för material, totalkostnad, värdeadderande tjänster samt förtjänst. 
Leverantörsmarknadens komplexitet handlar bland annat om huruvida det finns ett eller 
flera alternativ, logistiska kostnader och komplexitet samt initiella kostnader för att införa 
nya artiklar.  
 
Nya möjligheter eller eventuella sårbarheter kan åskådliggöras med följande frågor enligt 
Kraljic (1983): 
 

1. Sker samarbete mellan företagets olika avdelningar/partners fullt ut i situationer 
med fördelaktiga inköpstillfällen? 
Det kan till exempel handla om att slå samman försörjningsbehoven från flera 
avdelningar för att skapa ett bättre förhandlingsläge vid inköpstillfället. 

 
2. Är det möjligt att undvika förutsägbara flaskhalsar och störningar i leveranser? 

Handlar om exempelvis att sprida ut samma artikel på flera leverantörer eller att 
hitta inhemska alternativ då politisk instabilitet uppstår i ett land med en 
leverantör.  

 
3. Vilka risker är acceptabla i samband med leveranser? 

Risken beror bland annat på vilken blandning av tillverkare som används, vad 
som bör tas med i kontrakt, hur den geografiska spridningen av leverantörer ser ut 
samt tillgängligheten i försörjning av kritiska råmaterial.   

 
4. Vilken strategi gällande att köpa eller tillverka skapar bäst balans mellan kostnad 

och flexibilitet? 
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Om ett företag äger största delen av försörjningen blir förhandlingsläget 
fördelaktigt vid anskaffning av återstående råmaterial i jämförelse med 
konkurrerande företag som inte äger större delen av försörjningen. Å andra sidan 
kan det vara lönsamt att köpa huvuddelen från leverantörer om dessa har konstant 
överkapacitet. 
 

5. I vilken utsträckning bör samarbete med leverantörer eller till och med 
konkurrenter bedrivas för att stärka försörjning långsiktigt eller skapa förtjänst 
på delade resurser?  
Genom att involvera leverantören tidigt i utvecklingsfasen kan företaget ofta 
förvissa sig om att bättre kvalitetsmått hålls. Ibland kan vissa kritiska 
komponenter inte produceras kostnadseffektivt inom företaget. Då kan det vara en 
lösning att dela denna produktion med en konkurrent.  
 

2.7.2 Partnerskapsförhållande 
Att utveckla och vidmakthålla nära samarbeten med leverantörer kräver stora insatser, 
både vad gäller tidsåtgång och förbrukning av resurser. Det är dessutom inte lämpligt 
eller ekonomiskt försvarbart att integrera materialflöden och den värdeförädlande 
verksamheten med ett större antal leverantörer. För att begränsa insatserna till de kritiska 
materialflödena kan företagen antingen minska antalet leverantörer och utveckla 
partnerskaprelationer med samtliga eller dela upp leverantörerna och fokusera på denna 
typ av relationer till de leverantörer som svarar för de stora materialflödena. Denna 
uppdelning kan t ex vara ABC-klassificering av materialflödenas volymvärde (Matsson, 
2002). 
 
Ömsesidigt förtroende, gemensamt åtagande och risktagande samt en delaktighet i 
varandras aktiviteter karaktäriserar ett partnerskapsförhållande. Förutom dessa punkter 
har partners gemensamt utbyte av information, varor och tjänster i större uträckning än 
vad som är vanligt i traditionella kund-/leverantörsförhållanden. Denna typ av 
förhållande har stor betydelse för att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet samt för att 
tillämpa resurssnål styrning av materialflöden som blir allt vanligare (Matsson, 2002).  
 

2.7.3 Maktförhållanden 
Kundens och leverantörens styrkeförhållande till varandra påverkar förhållandet oavsett 
om de ingått partnerskap eller inte. Prissättning och leveransvillkor påverkas i stor 
utsträckning eller till och med avgörs av den starkare parten i ett traditionellt leverantörs-
/kundförhållande. Vid partnerskapsförhållande är påverkan inte lika stor men finns där 
ändå (Matsson, 2002). I tabell 1 ses faktorer som styr maktförhållandet mellan kunder 
och leverantörer. 
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Leverantörens styrkefaktorer 
 
• Få alternativa leverantörer finns 
 
• Substitutprodukter saknas 
 
• Kundföretagets bransch av mindre 

intresse 
 
• Leverantörens produkt väsentlig för 

kundproduktens kvalitet och image 

 
Kundens styrkefaktorer 
 
• Kunden svarar för en stor del av 

leverantörens omsättning 
 
• Produkterna är priskänsliga 
 
• Produkterna är av commodity-typ 
 
• Kunden har lätt att finna alternativ och 

till låg omställningskostnad 
 
 

Tabell 1- Faktorer som styr maktförhållandet mellan kund och leverantör (Källa: Matsson, 2002) 
 
 

2.7.4 Flerkomponentleverantörer 
För att minska behovet och därmed sprida riskerna har utvecklingen gått mot att företag 
anlitar färre leverantörer. Ett begränsat antalet leverantörer innebär att företagen undviker 
mycket koordinationsarbete och medföljande kostnader. Med ett minskat antal 
leverantörer samtidigt som antalet produkter och produktionsvolymen är konstant ökar 
antalet komponenter från varje leverantör (Lumsden, 2006).  
 
En negativ aspekt med att välja flerkomponentsleverantörer är att den som är mest 
lämpad att leverera en produkt inte är den som får uppdraget om den inte har möjlighet 
att leverera fler än en. En lösning på sådant problem kan vara att använda sig av en 
flerkomponentleverantör som i sin tur anlitar den mest lämpade leverantören för aktuell 
artikel (Lumsden, 2006). 
 

2.7.5 Systemleverantörer 
Förutom att minska antalet leverantörer kan kostnader reduceras genom att anlita 
leverantörer som levererar hela system, systemleverantörer. Det finns ett flertal kostnader 
förenade med varje enskild artikel förutom artikelpriset i sig självt. Exempel på detta är 
leveransbevakning, mottagningskontroll, materialhantering samt administration av 
fakturor. Merkostnader som dessa uppstår även hos leverantörer varför det är till fördel 
för båda parter att förändra inköpsstrategin mot hela system och reducera antalet artiklar. 
Ansvaret för att komponenter köps in, monteras och systemen utvecklas enligt köparens 
specifikationer ligger helt hos leverantören vid systemköp (Lumsden, 2006). 
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2.8 Partiformning 
Partiformning innebär hur mycket som ska köpas eller produceras vid varje tillfälle. Stora 
inköpsvolymer innebär låga ordersärkostnader men höga lagringskostnader och tvärt om. 
Inköpsstorlek kallas orderkvantitet, medan motsvarande vid produktion både kan 
benämnas orderkvantitet, partistorlek, satsstorlek eller batchstorlek (Ohlager, 2000). En 
rad olika partiformningsalgoritmer har utvecklats för varierande syften och behov. 
 

2.8.1 Ekonomisk orderkvantitet 
Den vanligaste och enklaste modellen för optimering av partistorlek är ekonomisk 
orderkvantitet. Modellen benämns även EOQ, från engelskans economic order quantity, 
och Wilsonformeln och utgår ifrån följande förutsättningar. 
 

• Antalet efterfrågningar per tidsenhet (D) är känt och konstant 
• Ordersärkostnaden (K) är känd och oberoende av orderkvantiteten 
• Lagerhållningskostnaden per artikel och tidsenhet (H) är konstant och känd. 
• Inleverans till lagret sker av hela orderkvantiteter på en gång 

 
Den optimala orderkvantiteten (Q*) har då formeln: 
 

H
KDQ 2

=∗  

(Källa: Ohlager, 2000) 
 
Formeln för ekonomisk orderkvantitet kan vidare byggas på med ytterligare variabler för 
att hantera olika variationer. 
 

2.9 Beställningspunktsystem 
 
Med beställningspunktsystem fastställs en beställningspunkt för varje enskild artikel. Då 
beställningspunkten nås eller underskrids av den fysiska lagernivån ges en signal om 
påfyllnad för artikeln (Segerstedt, 1999). 
 
Formel för beställningspunkt (BP): 
BP = förväntad efterfrågan under ledtiden (+ inspektionsintervall) + säkerhetslager 
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Kvantitet 

BP 

Tid 
LT LT LT 

Q Q Q 

SL 

 
Diagram 2  – Beställningspunktsystem (Källa: Lumsden 2006) 
 
 
Kvantiteten (Q) bestäms normalt med en formel för inköpskvantitet (till exempel EOQ), 
men kan i praktiken anta vilket värde som helst. Många gånger avgörs storleken av given 
multipel baserad på leverantörens definition, till exempel en fylld förpackning eller helt 
kolli. För en leverantör med ett sådant system av artiklar är det fördelaktigt då den 
beställda partistorleken, när den en gång är bestämd, förblir konstant samtidigt som det är 
till nackdel att det aldrig går att förutsäga exakt tidpunkt för beordring (Lumsden, 2006). 
 
En fördel med beställningspunkt är att den osäkra tiden mellan senaste beställning och 
inleverans enbart omfattar ledtiden (LT). Detta medför att säkerhetslagret (SL) kan hållas 
förhållandevis lågt (Lumsden, 2006). 
 

2.10 Återfyllnadsnivå 
Återfyllnadsnivå innebär att samma mängd (Q) beställs som förbrukningen varit sedan 
senaste beställning, täcktiden (DTBO). I praktiken betyder detta att man alltid fyller upp 
lagret till en och samma nivå, återfyllnadsnivån (bortsett från eventuella störningar i 
ledtid från beställning till inleverans). Genom att avläsa aktuellt lagersaldo och beställa så 
mycket att lagret återställs till återfyllnadsnivån behövs inte den senaste periodens 
förbrukning studeras (Aronsson et al, 2003).  
 

 - 22 -



Antal (st) 

Tid 

TBO

LTx

SL

DTBO

Åf
DX

DLT

 
 
Diagram 3 – Återfyllnadsnivå (Källa: Aronsson et al, 2003) 
 
Orderstorleken fås fram genom Q = DX + DLT, där Dx är efterfrågan för vald period och 
DLT är medelvärdet för lagret under ledtiden över en längre tid, exempelvis ett år.  
 
Återfyllnadsnivån tas fram genom Åf = SL + DTBO(Medel) 
 
(Källa: Aronsson et al, 2003) 
 
 

2.11 Materialbehovsplanering 
Materialbehovsplanering benämns ofta även nettobehovsberäkning eller MRP (Material 
Requirements Planning), och är en metod för materialstyrning som i huvudsak bygger på 
att tidpunkter för inplanering av nya inleveranser görs då lagertillgången beräknas bli 
negativ, det vill säga en beräkning av när i tiden nettobehov av material uppstår. Senare 
uppkom systemkonceptet Manufacturing Recource Planning vilket fick benämningen 
MRP II och gjorde att Material Requirements Planning blev MRP I (Matsson, 2002). 
 
Tre typer av orderkvantiteter kan användas inom principen för materialbehovsplanering: 
fasta, halvfasta och varierande. De varierande orderkvantiteterna tas fram genom att 
lägga samman de nettobehov som stegvis beräknats i perioder framåt i tiden. Fasta och 
halvfasta orderkvantiteter tas fram och hanteras på samma sätt som för 
beställningspunktsystem (Matsson, 2002). 
 
För att säkra mot variationer i behov och tillgångar ingående i materialbehovsplaneringen 
används vanligen säkerhetstid eller säkerhetslager. Med säkerhetstid sätts 
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inleveranstidpunkten för den inplanerade ordern lika med beräknad behovstidpunkt 
minskad med vald säkerhetstid. Då säkerhetslager används reduceras ingående 
lagertillgång med vald säkerhetskvantitet innan beräkning av nettobehov sker (Matsson, 
2002). 
 
Följande är enligt Matsson (2002) beslutsregeln för materialbehovsplanering: 
Planera en ny order för inleverans vid första nettobehov. Beräkna beordringstidpunkt 
som leveranstidpunkten minskad med artikelns ledtid. 
 
MRP I går att använda till såväl beroende som oberoende behov. Vid planering av 
oberoende materialbehov kallas metoden även tidsfasad beställningspunkt. Härledda 
behov, det vill säga komponenter i produkter, utgår från en produktionsplan som talar om 
i vilka kvantiteter och när företagets slutprodukter skall tillverkas. I metoden finns en så 
kallad behovsnedbrytning med hjälp av produktstrukturer som talar om hur många av 
varje detalj som skall tillverkas för att sedan ingå i slutprodukten (Matsson, 2002). 
 

2.12 ERP - Enterprise Resource Planning 
ERP som har sitt ursprung i MRP II är ett system som har för avsikt att interagera all data 
samt alla processer från de olika avdelningarna i en organisation till ett enat system. I 
ERP-systemet används en databas för att lagra data till de olika systemmodulerna. 
Fördelen med detta är att det blir lättare för olika avdelningar att dela information med 
varandra och på så sätt kan de kommunicera bättre (Monk et al, 2006).  
 
Företag är ofta indelade i olika avdelningar. Dessa avdelningar påverkar varandra men 
trots detta är de åtskilda. Detta skapar svårigheter i att styra företaget i ett 
helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet gör det lättare att se hur förändringar påverkar 
företaget i alla led och på så sätt blir det lättare att fatta välgrundade beslut (Monk et al, 
2006). 
 
Iden med ERP-systemet är alltså att det ska vara ett enat system som stödjer varje 
affärsprocess inom en organisation. ERP-systemet består av moduler som stödjer följande 
affärsprocesser: 
 
- Produktplanering 
- Inköp av material 
- Lagerkontroll 
- Interaktion med samarbetspartners 
- Kundservice 
- Finans  
- Redovisning 
- statistik 
Källa: Monk et al (2006) 
 
I praktiken innebär det här att då ett tillstånd förändras i en process påverkas samhörande 
processer direkt. Exempel på detta kan vara att en kund lägger en order vilket får till följd 
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att en materialbeställning genereras, vidare skapas en produktionsplan och så vidare 
(Monk et al, 2006). 
 
Idag behöver företagsledare tänka på att integrera olika processer inom 
affärsverksamheten för att uppnå hög effektivitet och för att vara konkurrenskraftiga på 
marknaden. ERP-mjukvara är dyrt att inskaffa, tidskrävande att implementera och det tar 
tid att lära upp personal men trots allt detta kan vinsten med ERP-system vara 
spektakulär. Enligt Monk et al (2006) förutspår experter att ERP i framtiden även 
kommer att handla om hantering av kundrelationer, förbättra planering och 
beslutsfattande samt länka verksamhet till Internet (Monk et al, 2006). 
 

2.13 Logistisk effektivitet  
Logistisk effektivitet delas i de tre huvudtermerna kapitalbindning, service och kostnader 
vilka i sin tur ytterligare kan brytas ned i delkomponenter. Räntabilitetstänkande fungerar 
på liknande sätt där lönsamheten påverkas av alla de olika delarna. Ett problem med 
insatser som görs för att förbättra verksamheten inom ett område är att de ofta genererar 
negativa effekter på andra områden. Det gäller dock att inte avskräckas från förändringar 
på grund av detta utan i stället se hur helheten påverkas (Lumsden, 2006).  
 
Enligt Matsson (2002) finns det tre principfrågor som komplicerar den logistika 
effektiviteten.  
 

• Finns någon gräns för hur långt servicegraden bör förbättras? 
• Hur bör motsatsförhållandet mellan de olika effektivitetsvariablerna hanteras? 
• Hur kan effektivitetsvariablerna optimeras på bästa möjliga sätt? 

 
 

2.13.1 Lämplig nivå på leveransservice 
De flesta marknader har en minsta acceptabel leveransservice vilken leverantören bör 
överskrida för att överhuvudtaget vara med och konkurrera. Så länge denna gräns 
underskrids märks knappt efterfrågepåverkan av ökad kundservice. Då leverantören 
passerar tröskelnivån ökar efterfrågan allt mer i takt med ökande leveransservice. Lagen 
för avtagande gränsnytta börjar dock verka när en viss servicenivå nåtts. Vidare ökning 
av leveransservice ovanför denna gräns genererar allt mindre påverkan i efterfrågan 
(Matsson, 2002). 
 
Servicenivån då den avtagande gränsnyttan spelar in beror av vilken servicegrad 
konkurrenterna valt att lägga sig på. Därför bör ett företag enligt Matsson (2002) sträva 
efter att lägga sig på en leveransservicenivå som är likvärdig eller helst något högre än 
konkurrenternas.  
 
Val av nivå för leveransservice påverkas även av kostnader förknippade med ökad 
service. Dessa kostnader ökar ofta linjärt med ökad leveransservice. Generellt bör 
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leveransservicenivån väljas så att skillnaden mellan utbyte av service och kostnader som 
genereras av vald servicenivå maximeras (Matsson, 2002). 
 

Utbyte/kostnad 

Leveransservice 

Utbyte 

Kostnad 

 
Diagram 4 – Jämförelse mellan kostnader och utbyte mot leveransservice (Källa: Matsson, 2002) 
 
 

2.13.2 Hantering och optimering av effektivitetsvariabler 
Som tidigare nämnts är ett problem med effektivisering är att åtskilliga variabler 
motverkar varandra. I figuren nedan står minustecken för att variablerna motverkar 
varandra och plustecken för att de stödjer varandra. Många av motsatsförhållandena kan 
balanseras i beräkningar. Ekonomiska orderstorlekar är ett exempel på detta med en 
balansering av lagerstorlekar (kapitalbindning) mot omställningskostnader och andra 
administrativa ordersärkostnader. Många gånger måste dock variabler rangordnas efter 
bedömningar och beslut (Matsson, 2002). 
 
      1 2 3 4 5 6 
1. Låg kapitalbindning   0 - - - - - 
2. Hög lagerservicenivå   - 0 + - + + 
3. Kort leveranstid    - + 0 - + + 
4. Högt resursutnyttjande   - - - 0 - - 
5. Hög produktmixflexibilitet   - + + - 0 + 
6. Stor leveransflexibilitet   - + + - + 0  
Tabell 2 - Exempel på motverkande och samverkande effektivitetsvariabler (Källa: Matsson, 2002) 
 
Att göra prioriteringar mellan olika effektivitetsvariabler kan vara ett svårt beslut då det 
inom samma företag kan råda delade meningar om vad som är det bästa sett till helheten. 
Ett exempel på detta är att marknadsavdelningen ofta tycker att hög leveransservice och 
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kapacitetstillgång är det viktigaste medan produktionsavdelningen förespråkar låga 
produktionskostnader och högt kapacitetsutnyttjande (Matsson, 2002). 
 
 

2.14 Produktionsstrategier 
 
Nytt och gammalt produktionstänkande enligt Segerstedt (1997):
 
 
Konventionellt produktionstänkande 
 
• Kläm åt och pressa leverantörer maximalt 
 
• Mät produktivitet som direkt lön per 

tillverkad enhet 
• Skyll kvalitetsproblem på ”slappa 

medarbetare” 
• Dämpa störningar – utnyttja lager som 

buffert och stötdämpare 

 
Nytt produktionstänkande 
 
• Behandla leverantörer som affärspartners 
 
• Mät produktivitet som totalproduktivitet 
 
• Se kvalitetsproblem som resultat av 

systemineffektivitet 
• Producera utan lager och utan 

störningsdämpare och buffertar 
 
I det nya produktionstänkandet handlar det alltså om att sträva mot direktleveranser där 
produkterna håller hög kvalitet samt att jobba med att hjälpa leverantörerna i stället för att 
utnyttja dem. 
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3 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs de tillvägagångssätt som använts för att samla in information till 
detta examensarbete.  
 

3.1 Studiens trovärdighet 
I många metodböcker nämns tre begrepp då en studies trovärdighet diskuteras. Dessa 
begrepp är reabilitet, validitet och objektivitet (Andersen, 1994). 

3.1.1 Reabilitet  
För att få ett pålitligt resultat i en studie är det viktigt att de fakta som samlas in är 
pålitliga. En studie ska kunna utföras flera gånger på olika sätt och trots det generera 
likvärdiga resultat. Reliabilitet kan delas in i intersubjektiv reabilitet och intrasubjektiv 
reabilitet. Intersubjektiv reabilitet är ett mått på hur olika forskares mätningar på samma 
fenomen överensstämmer och intrasubjektiv reabilitet är ett mått på hur en forskares olika 
mätningar av samma fenomen överensstämmer (Andersen, 1994). 
 

3.1.2 Validitet 
Validitet mäter i vilken utsträckning studien mäter det som studiens syfte är att mäta. 
Validitet kan delas upp i extern och intern validitet. Intern validitet är detsamma som 
definitionen ovan medan extern validitet mäter resultatets överensstämmelse med 
verkligheten. Extern validitet kan enbart tas fram av empirisk prövning (Andersen, 1994). 
 

3.1.3 Objektivitet 
Objektivitet är ett mått på hur värderingar hos dem som utför studien påverkar arbetet. Då 
forskarens värderingar inte påverkar studien nämnvärt är objektiviteten hög och vice 
versa. Målet bör vara att uppnå så hög reabilitet, validitet och objektivitet som möjligt vid 
genomförandet av en studie (Andersen, 1994).  
 

3.2 Faktainsamlingsmetoder 
Det finns olika sätt att samla in data till en studie. I dagens informationssamhälle är det 
ofta enkelt att ta fram information. Svårigheten ligger i att ta fram relevant information 
för den undersökning som ska göras. Nedan beskrivs de faktainsamlingsmetoder som är 
relevanta för vår studie (Andersen, 1994). 
 

3.2.1 Dokumentstudier 
Att studera dokument innebär att observera sociala fenomen indirekt. Ett kännetecken för 
dokumentstudier är att innehållet är fastlagt. Dokumentstudier används alltid vid 
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planering eller förstudier av en undersökning. Vid undersökning av det förflutna är 
möjligheterna begränsade. Intervjuer kan då användas men bara till en viss del. Att ta del 
av dokument kan spara både tid och pengar. Istället för att göra allt jobb från början är det 
bättre att ta del i vad andra har gjort för att inte ödsla tid. Exempel på dokumenterat 
material är litteratur, årsredovisningar, statistik samt audiovisuellt material (Andersen, 
1994). 
 
Vid en undersökning då man använder sig av dokumentstudier uppstår många 
källkritiksproblem. Dessa problem måste identifieras innan analys av materialet kan 
utföras. Exempel på frågor som bör ställas är: 
 
- Vem har tagit fram materialet? 
 
- Vad är syftet med materialet? 
 
- Skulle man få samma resultat om man gjorde undersökningen en gång till? 
(Källa: Andersen, 1994) 
 

3.2.2 Litteraturstudier 
En viktig fråga vid litteraturstudier är hur man ska finna relevant material. Ett sätt att gå 
tillväga är att börja med allmän litteratur för att sedan fortsätta med specialiserad 
litteratur. På bibliotek finns ofta ämnesbibliografier som anger vilka böcker m.m. som 
skrivits inom ett visst ämne. I dessa bibliografier finns ofta sammanfattningar där man 
kan läsa om vad som ingår och på så sätt välja ut vilken litteratur som är relevant 
(Andersen, 1994).  
 

3.2.3 Observationsmetoder 
I observationsmetoder iakttas socialt agerande direkt. Observatören står i direktkontakt 
med vad som ska observeras. Dessa metoders fördelar är enligt Holme et al (1997) 
exempelvis: 
 
- Observatören är inte beroende av deltagarnas förmåga att förstå och komma ihåg 
 
- Observatören kan själv avgöra vilka fakta som ska tas med och hur han eller hon ska 
klassificera dessa 
 
Exempel på metodernas nackdelar är: 
 
- Det går inte att samla in fakta från förfluten tid 
 
- Observatören kan bara täcka in vad han eller hon kan se eller höra vilket är en 
begränsning 
 
- Observatören kan omedvetet påverka den social situation som han eller hon undersöker 
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(Källa: Holme et al, 1997) 
 
Antingen ingår observatören vid deltagande observation eller vid icke deltagande 
observation. Icke deltagande observation innebär att det ej finns någon samverkan med 
de personer som ingår i situationen. Vid deltagande observation samlar observatören in 
fakta samtidigt som han eller hon deltar i samspelet inom den grupp som undersöks. I 
observationssituationen utsätts observatören för en mängd olika intryck och därför måste 
observatören kunna vara selektiv (Holme et al, 1997). 
 

3.3 Utfrågningsmetoder 
Dessa metoder innebär att frågor ställs till en person från den grupp som ska undersökas. 
Detta kan ske skriftligt eller muntligt. Det finns två typer av frågemetoder. Dessa är 
intervjuer och frågeformulär/enkäter (Andersen, 1994). 
 

3.3.1 Intervjuer 
I en intervju önskar intervjuaren genom samtal med den intervjuade att få svar på sina 
frågor. Intervjuaren styr därför samtalet och han eller hon kan använda sig av olika 
hjälpmedel såsom bandspelare, frågeförteckningar, intervjuguider med mera (Andersen, 
1994).  
 
Intervjuer kan vara strukturerade och ickestrukturerade och dessa begrepp handlar om 
ifall svarsmöjligheterna är öppna eller slutna. Slutna frågor har väldigt begränsade 
svarsmöjligheter. Vid användning av öppna frågor har den intervjuade möjlighet att svara 
på en mängd olika sätt beroende på erfarenheter, attityder, språkvanor med mera 
(Andersen, 1994).  

3.3.2 Frågeformulär 
Ett frågeformulär innehåller olika frågor som har gemensamt att de är viktiga för den 
gällande undersökningen. Det går att särskilja tre typer av frågor och dessa är 
undersökningsfrågor, bakgrundsfrågor och identifieringsfrågor. Undersökningsfrågor ska 
generera information som direkt gäller det som ska undersökas. Bakgrundsfrågor har till 
uppgift att dela in de intervjuade personerna i huvudgrupper, t.ex. kön, ålder, hemvist 
osv. Identifieringsfrågors syfte är att identifiera den intervjuade personen och på så sätt 
förvissa sig om att det är den utvalda personen som besvarat frågorna. En huvudregel 
som används vid frågeformulär är att frågorna ska vara så få som möjligt och att alla 
frågor som är relevanta tas med (Andersen, 1994). 
 

3.4 Tillvägagångssätt  
Här beskrivs hur examensarbetet utformades genom att använda ovanstående metoder. 
Därefter diskuteras de valda metoderna samt deras tillförlitlighet. 
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3.4.1 Förberedelser 
Inriktning för studie valdes tillsammans med ansvariga på Saab Aerosystems efter intern 
diskussion och godkändes av handledare. Olika förslag togs fram och slutligen valdes ett 
examensarbete om leveransprecision. Efter en kortare förundersökning gjordes 
litteraturstudier för att skapa teoretisk referensram. Möjlighet att söka bland artiklar samt 
lån av relevant litteratur fanns på universitetsbiblioteket. Viss litteratur köptes även in. 
Internt på Saab gavs möjlighet till att söka på intranät bland statistik och 
processbeskrivningar. Förutom detta fanns även möjlighet till diskussioner med anställda 
samt att göra eventuella egna observationer.  
 

3.4.2 Väg till slutligt mål 
Avgränsningen gjordes genom att enbart ta med leveransprecision från leverantörer till 
Saab Aerosystems. Till en början var det relevant att ta reda på vad den rådande 
leveransprecisionen berodde på. Det gick att anta att det berodde på transporterna eller på 
leverantörerna varpå transporterna undersöktes först. Eftersom Saab Aerosystems ej mätt 
transporttiderna togs dessa fram genom undersökning av transportsedlar. Genom att 
jämföra transporttiden som framkom genom analys av transportsedlarna med 
schablontider för respektive transport kunde transporterna uteslutas som orsak till låg 
leveransprecision. Eftersom transporterna uteslöts så drogs slutsatsen att den låga 
leveransprecisionen berodde på leverantörerna och arbetet kring dessa.  
 
Vidare beslutades att utföra en benchmarking mot verksatsföretaget Ericsson 
Katrineholm, ett företag med hög leveransprecision. Från en intervju och utförda 
observationer på Ericsson i Katrineholm framgick tydliga skillnader i arbetssätt jämfört 
med Saab Aerosystems.  
 
För att ta reda på vad leverantörerna ansåg om sin kund Saab Aerosystems gjordes en 
enkätundersökning med frågor till vederbörande. Svaren på enkätundersökningen ledde 
till ökad kunskap om vad leverantörerna behöver för att leverera i tid till Saab 
Aerosystems och på så sätt öka sin leveransprecision. 
 
En sammanställning av nuläge och observerat arbete med leverantörer hos Saab 
Aerosystems, skillnader i arbetssätt vid jämförelsen med Ericsson, svar i 
enkätundersökning och litteratur kring ökad leveransprecision sammanfördes och 
analyserades. Utifrån denna bakgrund och analys drogs slutsatser och rekommendationer 
som Saab Aerosystems kan använda i sitt arbete mot ökad leveransprecision. 

3.4.3 Metoddiskussion 
Teorierna som använts i referensramen är i de flesta fall väl beprövade och tillförlitliga. 
Det handlar om kända logistikbegrepp som funnits ett antal år. Vid intervjuer kan som 
alltid objektivitet ifrågasättas. I denna rapport bygger nulägesbeskrivningen till stor del 
på intervjuer vilka gjordes med personer från olika områden för att höra olika 
infallsvinklar. Dessa intervjuer kompletterades i sin tur med nedskrivna 
processbeskrivningar och observationer för att minska möjliga felkällor ytterligare.  
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Följesedlarna som studerats i kapitel 4.13.2 kan vara utskrivna ett antal dagar före 
leverans och därmed bidra till att leveranser antas ta längre tid än de i verkligheten gör. 
Denna felkälla borde dock väga ännu mer till fördel åt slutsatsen som dras, då 
transporterna trots denna möjliga felkälla inte bidrar närmelsevis lika mycket till 
förseningar som tiden hos leverantör visade sig göra. 
 
Enkätundersökningen, kapitel 4.14, var inte anonym, vilket kanske medförde att 
leverantörer inte vågade säga sin mening. Förutom detta erhölls inte svar nog för att 
använda undersökningen till statistiskt säkrat underlag, vilket heller inte gjorts. Från 
enkätundersökningen hämtades endast rekommendationer givna av leverantörer som 
kommentarer. 
 
De flesta av rekommendationerna som ges i slutet av examensarbetet är varken 
kostsamma eller innebär avancerade omställningar. Detta för att de ska stöta på så lite 
friktion som möjligt ute hos företaget då det är lättare att se fördelar i mindre omständliga 
omstruktureringar. 
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4 Nulägesbeskrivning 
 
I nulägesbeskrivningen finns beskrivningar av relevanta områden inom den gjorda 
avgränsningen. 
 
Till kapitel 4 användes observationer, intervjuer från Saab Aerosystems, Saab 
Aerostructures samt UAE logistics. Processbeskrivningar från intranät på Saab 
Aerosystems har också studerats för att göra denna beskrivning av nuläget så utförlig som 
möjligt. 
 

4.1 Supplier Team 
I flera av Saabs processer arbetar olika enheter tillsammans i så kallade leverantörsteam. 
Ett leverantörsteam har följande permanenta representanter: inköpare, materialstyrare, 
kvalitetsingenjör samt teknisk handläggare. Andra representanter kan även ingå som har 
att göra med den aktuella leverantörsrelationen. Inköpare är huvudansvarig i 
leverantörsteamet. Förutom de enskilda uppgifter medlemmarna i leverantörsgruppen 
svarar mot har de gemensamt ansvar för:  
   

• Samordning av information till och från leverantör  
 

• Samordning av besök hos eller av leverantör  
 

• Mätning och utvärdering av leverantörsprestanda 
 

• Uppföljning av utvärdering för att förbättra leverantörens förmåga att svara mot 
Saabs mål 

 
• Rapportering till styrgrupp för leverantörsteam och delgivande av information 

rörande leverantörers prestanda till intressenter 
 

4.2 Inköp 
Huvuduppgiften för inköp kan enkelt beskrivas vara att se till att alla förutsättningar finns 
för att köpa hem material, såsom vilken leverantör som ska användas, till vilket pris 
materialet ska köpas och hur lång tid det högst får ta.  
 
Inköp är indelat i tre avdelningar: 

• Nyupphandling – Arbetar med att upphandla nya leverantörer. Avhandlas 
ytterligare i kapitel 4.11 nedan. 

 
• Befintliga leverantörer – Arbetar med hantering av strategiskt viktiga 

leverantörer. Produkter tillhörande dessa leverantörer är av typen apparat och 
system som ofta är tekniskt avancerade. 
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• Komponentleverantörer – Arbetar med icke-strategiska leverantörer som vid 

problem enklare kan bytas i jämförelse med leverantörer tillhörande avdelningen 
Befintliga leverantörer. Produkter tillhörande dessa leverantörer är av enklare typ 
som ofta kan massproduceras, till exempel skruvar och muttrar. 

 
Det är Inköps uppgift att se huruvida licenser, säkerhetsavtal och dylikt för införsel av 
material behövs och är undertecknade. Inköp ska även utforma kontrakt tillsammans med 
leverantör där alla aspekter kring inköpet bör ingå. Kontraktsgenomgång sker med de 
andra avdelningarna i supply team, ibland sker genomgången efter att avtal redan är 
undertecknat. Tidig involvering i inköpsprocessen (kapitel 2.6.1) är viktig för 
inköpsavdelningen för att se till att standardiserade material och komponenter väljs. I 
Saab Aerosystems fall är det mycket specialkomponenter och system som utgör de 
viktiga inköpen. 
 
Då något behövs köpas utanför avtal kan anskaffningen inte delegeras till 
Materialstyrning utan måste ske hos Inköp. Vid hantering av de stora leverantörerna som 
Saab haft nära samarbete med i många år liknas förhållandet vid förvaltning snarare än 
inköp. För dessa leverantörer gäller det att försöka snabbt åtgärda problem genom att 
hjälpa till på olika kreativa sätt, till exempel att erbjuda hjälp från tekniskt kunniga på 
Saab för att lösa en teknisk detalj hos leverantören. 
 

4.3 Materialstyrning 
Materialstyrarens uppgift är att försöka få hem material till förutbestämt lämpligt datum 
för användning i produktion. För tillfället finns nio anställda materialstyrare som alla har 
ett antal leverantörer tilldelade för materialanskaffning. Det är upp till materialstyraren att 
bestämma hur stora kvantiteter som skall köpas samt säkerhetslagernivån. För vissa 
artiklar används beställningspunkt (kapitel 2.9.1). 
 
Ordererkännande förväntas ges från leverantör inom en vecka från lagd order. Om 
leveransbesked inte lämnats från en leverantör ska materialstyraren skicka påminnelse. 
Det händer att materialstyraren missar detta, oftast beroende på tung arbetsbörda. Vid 
förseningar i inleverans som skapar problem ska materialstyraren använda sig av en 
färdig mall för handlingar, en så kallad eskaleringsmodell. Eskaleringsmodellen används 
i dagsläget, men den kunde användas oftare. Detta medför risk för förseningskostnader 
(kapitel 2.5.3). På det hela taget är materialstyrningen i dagsläget mycket beroende av 
den enskilda materialstyrarens kapacitet och förmåga att kommunicera.  
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4.4 Orderns resa 

 
Figur 3 – Flöde, från planering till produktion (Källa: processbeskrivning från Saabs intranet) 
 
 
 
1 - Start 
Orderns väg börjar med att Saab Aerosystems vinner ett kontrakt hos en kund. Saab 
Aerosystems tar sedan fram en affärsplan där bland annat verksamhetsplan ingår och 
skickar denna vidare till Huvudplanering.  
 
2 - Huvudplanering 
I huvudplaneringen planeras produktionsverksamheten. Program skapas för 
serietillverkning och underhåll. Då huvudplaneringen är genomförd skickas 
produktionsprogrammet till Generera order.  
 
3 - Generera order 
I Generera order görs en så kallad MRP-körning (kapitel 2.11), med hjälp av 
produktionsprogram. Beräkning av brutto- och nettobehov skapas med lagersaldon, 
uteliggande order, planeringsgrunddata och produktionsstrukturer som grund. Efter 
genomförd MRP-körning granskas resultaten på de nivåer där program lagts av 
Programplanering. Kontroll görs av orderförslag gällande tid och kvantitet. De högsta 
strukturnivåerna kontrolleras först och efter dessa godkänts inväntas svar från lägre 
nivåer. Om behovsberäkningen anses korrekt på alla nivåer så godkänns den. I annat fall 
kan MRP-körningen antingen godkännas med reservationer för mindre felaktigheter som 
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bedöms hanterbara till nästa körning, eller så korrigeras indata och körningen görs om. 
Resultatet av behovsberäkningen är orderförslag med start och färdigpunkt som skickas 
till enheten som planerar och beordrar tillverkning samt till Materialsäkra för köp av 
material. Orderförslaget som skickas till Materialsäkra kallas inköpsanmodan. 
 
4 - Materialsäkra 
Då Materialsäkra erhåller en systemgenererad inköpsanmodan (IA) betraktas denna vara 
godkänd av behörig personal och sekretessmässigt värderad. Inköpsanmodan innehåller 
antalet artiklar som bör köpas in och vid vilken tidpunkt dessa artiklar bör vara på plats. 
Materialstyraren granskar inköpsanmodan för att kontrollera om den stämmer. En 
avvikande inköpsanmodan kan bero på felaktig produktionsstruktur eller felaktig 
planeringsgrunddata. Felaktig produktionsstruktur rapporteras till produktutvecklingen. 
Om planeringsgrunddata är felaktig ansvarar materialstyraren för att åtgärda detta före 
nästa MRP.   
 
I vanliga fall genereras en inköpsanmodan automatiskt. Detta sker dock inte om ett behov 
av en komponent uppstår innan den lagts in i strukturen. I sådant fall skapar 
materialstyraren inköpsanmodan manuellt. Då inköpsanmodan granskats och anses 
korrekt ”frisläpps” denna i Saabs affärssystem. 
 
Därefter kontrolleras var behovet ligger och om befintligt kontrakt existerar för någon 
leverantör. I fall giltigt kontrakt existerar eller om materialstyraren blivit delegerad 
anskaffning kan denne själv utfärda en inköpsorder. Annars anskaffas artikeln av 
ansvarig inköpare i Anskaffa produkter. Inköpsorder skickas direkt till leverantörer via 
post, fax eller e-mail, varvid de förväntas ge ordererkännande inom högst en vecka. 
Ordererkännandet innehåller leveranstid och kvantitet. Eventuell avvikelse från önskad 
tid och kvantitet ska vara noterade på bekräftelse från leverantören. I de fall 
leveransbeskedet innebär att material ej finns tillgängligt vid behov förväntas 
materialstyraren agera enligt givna instruktioner för uppföljning.  
 
Materialstyraren övervakar inleveranser till Saab och gör noteringar för försenade 
artiklar. Leveransstatus från leverantörer gällande aktuella inköpsorder noteras i ERP. I 
de fall materialstyraren anser det nödvändigt skickas leveranspåminnelse innan planerad 
leverans med begäran att leverantören åter ska bekräfta leveransdag. Om leveranser inte 
är tillfredsställande och leverantören ej förbättrar sig inom sex månader skickas ärendet 
över till processen ”anskaffa produkter”.   
 
5 – Leverantör 
Leverantören tillverkar och lämnar ut artiklar på kaj som därefter plockas upp av 
transportör inhyrd av Saab. För de allra flesta transporter från Leverantör till 
Aerosystems används FCA (Free Carrier). FCA innebär att leverantörens skyldigheter 
upphör när varorna är deklarerade för export och har överlämnats till transportör. 
Därefter övergår risken för skador och förlust av varorna på Saab. 
 
6 – Godsmottagning 
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Godsmottagningen tar emot och genomför en övergripande kontroll av inkommande 
material. Eventuella transportskador eller avvikelser rapporteras till spedition och 
beställare. Först görs en kontroll att medföljande information stämmer, såsom certifikat, 
packlista och/eller medföljande faktura. Sedan räknas antal kollin samt görs eventuellt en 
uppskattning av antalet artiklar i dessa. Efter genomförd mottagning och snabbkontroll 
görs en ankomstrapport in i ERP och godset transporteras till en pallplats för 
färdigkontrollerat (översiktlig ankomstkontroll) gods. Denna lagring mellan 
godsmottagning och ankomstkontroll kallas ”infackning”. Målet är att allt inkommande 
material ska ankomstrapporteras inom 24 timmar. 
 
7 – Ankomstkontroll 
Från ”infackning” tas material ut för kontroll. Omfattningen på denna kontroll styrs av 
flera aspekter såsom produktens tekniska komplexitet, leverantörens kvalitetsnivå, 
leverantörens egen verifiering av levererad produkt, konstruktionskrav med mera. Då ett 
parti komponenter eller en apparat är färdigkontrollerad och godkänts registreras detta i 
ERP för att sedan lämnas ut för lagring.  
 
8 – Förråd/Produktion 
Materialet lagras eller går ut i produktion. 
 

4.5 Hantera externa parter 
Hantera externa parter är den process som sköter kontakter med leverantörer. Här 
bestäms för vilka leverantörer samarbete ska påbörjas, utökas eller avslutas. Hantera 
externa parter mäter och presenterar även leverantörsprestanda samt bestämmer 
omfattning av ankomstkontroll för olika materiel.  
 
Hos inköp plottas leverantörerna in enligt modellen nedan, kallad Kraljic matris. Därefter 
delas de upp i grupperna partners, strategiska leverantörer och icke-strategiska 
leverantörer (flaskhals-, hävstångs-, icke-kritiska).  
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Figur 4 – Klassning av leverantörer (Källa: Material tillhandahållet av Saab) 
 
Målet är att ha ett nära samarbete alternativt partnerskap med leverantörer i övre högra 
hörnet och mindre nära samarbete med dem som ligger nere till vänster. Detta stämmer 
väl in med hur litteraturen beskriver relationer med leverantörer i kapitel 2.7. 
 
Även kvalitet delar in leverantörerna i olika grupper. De använder sig av klassningen A-
D där A är sämst och D är bäst. Denna klassning bestämmer omfattning av kontroll vid 
ankomst samt huruvida kvaliteten hos leverantören måste följas upp och förbättras.  
 
Respektive leverantörsteam ansvarar för att kontinuerligt följa upp sina leverantörers 
prestanda. I enstaka fall saknas leverantörsteam för leverantörer, då är det i huvudsak 
ansvarig inköparens uppgift att sköta uppföljning.  
 

4.6 Extern speditör 
Företaget UAE Logistics ansvarar för speditionsverksamheten med externa 
transporttjänster hos Saab. De har som uppgift att handlägga tull, hantera deklarering 
mellan länder, handlägga skadereglering och upphandla transporttjänster. 
 
Saab har styrt transportavtalen och har dem direkt med leverantörerna. För närvarande 
handhas inrikes transporter av DHL, utrikes transporter (sjö, flyg och land) av Kuehne & 
Nagel och expressleveranser av UPS. Detta innebär i verkligheten att leverantörerna har 
färdiga instruktioner för vilka leverantörer som ska väljas. Normala leveranser har därför 
UAE Logistics endast att göra med vid handläggning av tull eller speciell deklarering. 
 

 - 38 -



Då Saab anser att en försändelse är viktig kan UAE Logistics ombes bevaka inleverans. 
UAE kontaktas även då sändningar gått iväg från leverantör men vid utsatt tid fortfarande 
inte har anlänt hos godsmottagning.  
 
Transportprestanda mäts av UAE Logistics. Dock är UAE Logistics fortfarande under 
uppbyggnad hos Saab och informationsutbytet i dagsläget anses inte vara på den nivå 
som skulle behövas för att vidare utveckla och förbättra transportörers prestanda. 
 

4.7 Saab Aerostructures 
Saab Aerostructures står för Saabs civila flygplanstillverkning, men tillverkar även vissa 
delar till produktionen av Gripen. Det finns material som både används av Saab 
Aerosystems och Saab Aerostructures. Dessa artiklar hålls i de flesta fall i gemensamt 
lager där den enhet som förbrukar mest ansvarar för anskaffning och lagernivå. För vissa 
artiklar som behövs hos Saab Aerosystems kan detta innebära att dessa måste införskaffas 
genom Saab Aerostructures och tvärtom. Vid flera intervjuer har det påtalats problem i 
kommunikationen vid uttag ur dessa gemensamma lager och vid anskaffning. Brister 
skrivs ut på separat lista och kan ej ses i systemet på samma sätt som produkter från 
externa leverantörer. En gång i veckan gås bristlistan igenom gemensamt mellan 
Aerosystems och Aerostructures. Vid anskaffning till gemensamma lager tillskrivs endast 
leveransprecisionen den avdelning som är ansvarig för anskaffningen, den andra 
avdelningens uttag räknas som en intern överföring. Saab Aerostructures 
leveransprecision för inleveranser var vid senaste mätning ungefär densamma (ca 60 %) 
som för Saab Aerosystems. 
 

4.8 Mätning av leveransprecision 
Saab Aerosystems har mätt leveransprecision enligt andel försändelser inkomna plus 
minus en vecka från veckan då de skulle anlända. Det vill säga om materiel kommer 
inom en tidsram av tre veckor där veckan i mitten innehåller lovat ankomstdatum så har 
leverantören uppnått 100 % leveransprecision för denna leverans. Artiklar som tillverkas 
och köps inom Saab räknas som interna överföringar och tas inte med i 
leveransprecisionsmätningarna. I den senaste mätningen som gjordes låg den totala 
leveransprecisionen från Saab Aerosystems leverantörer på runt 60 %.  
 
Som tidigare nämnts använder Saab Free Carier, FCA innebär att leverantörens 
skyldigheter upphör när varorna är deklarerade för export och har överlämnats till 
transportör. Därefter övergår ansvaret till Saab. Detta kompenserar Saab Aerosystems 
med att lägga på en schablon för tidsåtgång från respektive land och med respektive 
transportslag. Med detta menas att om angivet leveransdatum från leverantören är 10/5 
och transporten beräknas ta fem dagar så läggs dessa dagar till och ankomstdatumet blir 
15/5. Leveranser från Saab Aerostructures till Saab Aerosystems räknas som intern 
överföring och tas inte med i leveransprecisionsmätningarna. Precisionen i dessa 
leveranser upplevs hos materialstyrning inte heller vara tillfredsställande.  
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Komponenttillverkare har ofta bättre leverantörsprestanda än de som tillverkar apparater. 
Detta beror till stor del på att apparater fortfarande kan vara under utveckling långt efter 
påbörjad flygplansproduktion.  
 

4.9 Utvärdering och uppföljning av leverantör 
Leverantörer bedöms utifrån fyra områden: kvalitet, leveransprecision, kommersiell 
prestanda samt kommersiellt och tekniskt samarbete. Utvärdering av dessa områden är 
bland annat tänkt att användas till att bestämma hur vidare affärer med leverantören ska 
bedrivas och omfattning på mottagningskontroll. Grundligare bedömning görs av de 
största leverantörerna (mätt på inköpsvolym), medan de andra bedöms med en enklare 
utvärdering. Utvärderingen görs gemensamt i leverantörsteam cirka en gång om året och 
följs upp med gemensamt möte tillsammans med de största leverantörerna. I annat fall 
möts leverantörsteamet först när problem med leverantör uppstår. Handlingsplaner som 
tas fram vid leverantörsteamets möten följs bara fullt ut hos vissa leverantörer. En gång 
vartannat år gör kvalitetsansvarig besök hos de större leverantörerna och tar vid sådant 
besök även med sig frågor från övriga medlemmar i leverantörsteamet.  
 
Målet har varit att månadsvis skicka aktuell leveransprecision till utvalda leverantörer, så 
har dock inte skett sedan hösten 2006 beroende på systembyte. Som nämns i kapitel 2.1 
är det svårt för ett företag att veta läget utan uppföljning, vilket naturligtvis är allvarligt. 
Det finns i dagsläget ingen anställd som enbart ser till leverantörsutvecklingsfrågor, alla 
som arbetar med dessa frågor har andra huvuduppgifter. 
 
I de flesta fall finns bötesklausul i kontrakt med leverantör om en viss servicegrad inte 
tillhandahålls. Denna utnyttjas sällan. 

 

4.10 Val av ny leverantör 
Den tekniska aspekten har traditionellt varit helt avgörande för huruvida en leverantör 
kontrakterats till Saab Aerosystems eller inte. Teknisk mognad hos leverantören talar ofta 
om huruvida de kan tillverka produkterna Saab Aerosystems önskar. Om flera 
leverantörer klarar de tekniska kraven är nästkommande faktorer som synas kvalitet och 
tidigare erfarenheter om sådana finns. Logistiska aspekter kommer långt ner på listan för 
kriterier vid val av ny leverantör. 

 

4.11 Införande av affärssystem 
Hösten 2006 infördes IFS ERP-system (Kapitel 2.12) hos Saab Aerosystems och ersatte 
flera tidigare använda system. Bytet innebar omställningar för ett stort antal anställda 
med kurser möten och i vissa fall extra personal. Inga statistiska mätningar av 
leverantörsprestanda har hittills (2007-09-24) sammanställts sedan bytet genomfördes. 
Detta har i sin tur medfört att arbetet med uppföljning inte kunnat bedrivas korrekt inom 
någon av Saab Aerosystems avdelningar.  
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4.12 Leveransprecision i transporttider 
Någonstans i flödet mellan lagd order och inkommet material måste en störning ligga 
eftersom det så ofta finns en differens mellan av leverantören lovat ankomstdatum och 
verkligt ankomstdatum. Mätningar har endast utförts av den totala tiden mellan lagd 
order och inkommet material, för att veta var i flödet störningar inträffar var det av 
intresse att separera precision i ledtid för tillverkning och precision i ledtid för transport.  

 

4.12.1 Felkällor i flödet 

 
Figur 5 – Övergripande beskrivning av ledtider i leveransprecision 
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Som tidigare nämnts i kapitel 4.8 sker de flesta leveranser med FCA varvid Saab 
Aerosystems själva lägger på tiden för transport. Då transporttiderna av de flesta på Saab 
Aerosystems har ansetts som en liten del i den totala ledtiden från leverantör har en 
generaliserad modell använts där begärd vecka använts som ankomsttid. Den i systemet 
begärda veckan ska vara av leverantören utlämnad ankomstvecka plus beräknad 
transporttid, vilket är fem veckor för transport med båt och en vecka vid alla andra 
transportslag. Då det är upp till materialstyraren själv att skriva in begärd vecka i 
systemet kan dock egna tolkningar av transporttid utifrån exempelvis erfarenhet ha skett 
ibland. Detta försvårar naturligtvis jämförelser med verklig transporttid eftersom det i 
enskilda fall inte går att få reda på huruvida materialstyraren använt sig av de 
förbestämda tiderna som grund för sina påslag eller inte. 
 
För att mäta precision i leveranstid krävs tidsangivelse då godset hämtas hos leverantör 
samt tidsangivelse då godset anländer hos Saab. Någon egentlig angivelse då godset 
hämtas finns inte. Fraktsedlarna som materialet förses med då godset är färdigt att 
levereras brukar dock vara märkta med utskriftsdatum. Undersökning gjordes av 
leveranser med ej tillfredsställande leveransprecision för att se hur stor del i dess 
avvikelse leveranstiden utgjorde. Alltså – dagarna mellan utskrift av fraktsedel och 
ankomstregistrering jämfördes med ungefärligt beräknad tid avsedd för transport och den 
totala tidsavvikelsen från lovat ankomstdatum.  
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4.12.2 Insamlade data 
I en lista över leveransprecision för de tre första kvartalen 2006 plockades leverantörer ut 
med precision sämre än 50 %. Detta visade sig handla om 35 leverantörer från sju länder 
där lastbil var överlägset vanligaste transportslaget, följt av båt och flyg. För att täcka 
flest möjliga antal aspekter gjordes tio stickprov per transportslag och land spritt över så 
många leverantörer som möjligt. Stickproven utfördes bland leveranser ej ankomna inom 
utsatt tidsram. Antalet leveranser som ingick i undersökningen kom att reduceras något 
då det visade sig att några fraktsedlar saknades. 
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Diagram 5 – Staplar med andelar i försenade transporter 
 
I diagram 5 ses försenade leveranser och hur stora andelar i förseningen som ligger före 
(blå stapel) respektive efter (röd stapel) utskriven fraktsedel. Den blå stapeln är framtagen 
genom att se till antal dygns försening mot lovat datum minus eventuell försening i 
transport. Den röda stapeln är antal dygn över bestämd schablon för transporttid. Det är 
känt hos Saab att flera artiklar blev liggandes för länge hos leverantörer i USA på grund 
av problem med licenser under 2006, vilket skulle kunna förklara några förseningar efter 
utskriven fraktsedel. Med detta i tankarna plus att en snabb titt i diagrammet visar att de 
blå staplarna är överrepresenterade (endast i ett fall av 48 utgör röd stapel större del än 
blå) tyder på att tiden efter utskriven fraktsedel inte verkar utgöra det stora problemet i 
förseningarna. Dessa saker pekar på att förseningarna som utgör problem i mätningar av 
leveransprecision ligger hos leverantörerna. Vad dessa förseningar i sin tur beror av samt 
vad som eventuellt kan göras för att rätta till dem blir ämnet för resterande del av denna 
rapport. 
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4.13 Enkätundersökning 
För att studera hur leverantörer ser på försenade leveranser och vari dess orsaker ligger 
samt relationen till Saab skapades ett frågeformulär för utskick. Alla materialstyrare 
ombads lämna kontaktuppgifter till samtliga leverantörer så att enkäten kunde skickas till 
så många som möjligt. Valet av frågor diskuterades med ansvariga på inköp och 
materialstyrning. 
 
Frågeformuläret skickades som flervalsfrågor i Excel-dokument via e-post, så att svar 
kunde ges snabbt och enkelt. Förutom de valbara svarsalternativen skapades textfält där 
leverantören kunde lämna egna kommentarer till varje fråga om så önskades. Utseendet 
på formuläret och frågorna kan ses i bilaga 1. Med något undantag erhölls 
kontaktuppgifter till leverantörer från de flesta materialstyrarna.  
 
Frågeformulär skickades till drygt 80st leverantörer tillsammans med en förklarande text. 
Efter flera veckors väntan hade endast ett fåtal enkäter kommit åter, varpå ny förfrågan 
skickades till ett urval bestående av strategiskt viktiga leverantörer. Totalt svarade 16st 
leverantörer. Frågeformuläret besvarades inte anonymt. På så sätt var tanken att det 
kunde spåras så att jämförelser till exempel kunde utföras mellan svar och 
prestandamätningar samt se hur strategiskt viktiga leverantörer svarade i jämförelse med 
icke-strategiska.  
 
Av de mottagna svaren är den kanske minst förvånade trenden att de flesta leverantörer 
vill ha en ökad frekvens av utskick av prestandamätningar. Detta med tanke på att det alls 
inte sker i dagsläget. Hur ofta leverantörerna ville ha mätningar skickade till sig varierade 
dock rejält. Det kändes även ganska självklart att de flesta leverantörer skulle uppge att 
Saab var en av deras mest uppskattade kunder då svaret inte var anonymt. Däremot kan 
det tyckas finnas en motsägelse i att flera leverantörer uppgav att Saab var en fordrande 
kund samtidigt som de uppgav att de i regel accepterar ändrat leveransdatum och att det 
inte var Saabs fel då förseningar uppstår. De flesta leverantörer uppgav vidare att deras 
underleverantörer var vanligaste orsak till förseningar. Kommentarer värda att notera var 
exempelvis att en leverantör önskade mätning av fler nyckeltal än leveransprecision, 
såsom track quality och TAT. En leverantör tipsade om att Saab kunde förbättra sin 
prestanda genom att skaffa sig bättre koll på exportlicenser. Några leverantörer önskade 
tidigare utskick av prognos för att bättre kunna möta Saabs efterfrågan i tid. 
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5 Benchmarking 
 
Detta kapitel handlar hur inköpsavdelningen Nod hos Ericsson i Katrineholm arbetar med 
leveransprecision samt närliggande områden.  
 
Till kapitel 5 användes observationer, intervju samt samtal med anställda på Ericsson i 
Katrineholm. Teorin till kapitel 5.1 kommer från Van Weele (2005) samt Kasilingam 
(1998). 
 

5.1 Bakgrund 
Allt fler företag intresserar sig för att mäta prestanda hos sin inköpsavdelning och 
jämföra med konkurrenter eller ett företag som anses ”best-in-class”. Benchmarking kan 
användas till att utvärdera ett företags strategier, planering och processer. Med denna 
identifiering kan företaget vidare upptäcka felaktigheter i strategi och se om vissa 
processer kan behöva omkonstrueras för att genom detta förbättra produktiviteten.  
 
Benchmarking handlar huvudsakligen om tre fundamentala frågor. 
 

1. Vad ska jämföras? 
2. Hur ska det jämföras? 
3. Vilka förändringar bör göras baserat på resultatet av jämförelsen? 

 
Efter att ha funderat kring vilka jämförelser som skulle studeras uppkom följande 
kärnfrågor till intervju med ansvarig för avdelningen Secure Material Node: 
 

• Hur ser inköpsprocessen på ert företag ut? 

• Vad krävs för att en inköpare ska ta hjälp av sin chef vid problem med inleverans? 

• Vad sker när en leverantör meddelar förändrat leveransdatum? 

• Hur klassas de olika leverantörerna? (Kraljic matris?) 

• Uppföljning av leverantörer (leveransprecision) - Hur ofta skickas 
prestandamätningar till leverantörer? Hur ofta sker en mer detaljerad uppföljning? 

• Hur mäter ni leveransprecision? Hur stort är ert tidsfönster för inleverans? 

• Är ni nöjda med er leveransprecision? Når ni uppsatta mål? 

• Vilka kriterier prioriteras vid val av nya leverantörer? 

• Hur jobbar ni tillsammans med UAE-logistics? 

• Hur ser ert affärssystem ut? Använder ni ERP? 
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5.2  Ericsson Katrineholm 
Leveransprecisionen från leverantörer till Ericsson i Katrineholm varierar självklart som 
hos de flesta företag men ligger ofta kring 90 %, vilket gör företaget lämpligt som grund 
för jämförelse med Saab Aerosystems. Ericsson i Katrineholm tillhandahåller produkter 
och tjänster för både telekommunikation samt mobilt och fast Internet, vilket innefattar 
switchar, routrar, mediagateways och applikationer för slutanvändare. Huvudansvaret är 
försörjning av prototypverksamhet. I dagsläget är inköp (motsvarande Saab Aerosystems 
materialstyrning) uppdelat i två avdelningar, Nod och Modul. Då Nod bland annat 
innefattar anskaffning av material såsom dyra kretskort och servers som endast köps mot 
kundorder låg den avdelningen närmare det problematiska materialet (system och 
apparater) hos Saab än Modul och var mer intressant för studien.  
 
Ericsson har ett avtal med leverantörerna att få svar på order inom högst 48 timmar. 
Målet är dock att Ericsson i sin tur ska svara kunden inom 17 timmar vilket är på väg att 
arbetas ned ytterligare till 5 timmar. Detta innebär i sin tur att vissa produkter måste 
finnas tillgängliga och således lagerhållas. Hos inköp poängteras att ett snabbt svar från 
kund med besked om lång ledtid där senare förbättringar kanske kan göras är att föredra 
framför ett svar där berörda delar av Ericsson inte vet något i 48 timmar och sedan får 
besked om kort ledtid. Med ett snabbt svar från leverantör kan frågor från kundordersidan 
snabbt besvaras. En riktad insats har gjorts för att få ned tiden för svar från leverantörer 
som varit sena. Order och ordererkännanden skickas och mottages via EDI (Electronic 
Data Interchange, elektroniskt) eller fax. En applikation inrättades för några år sedan där 
inköparen kan välja att sätta en eller flera leverantörer på en lista för automatiska utskick 
av påminnelser om ordererkännande inte kommit inom avtalad tid. 
 
Två upplägg för beställning av material finns. Behov triggas antingen av kundorder eller 
MRP. Det är inköparens ansvar att se till att materialet kommer hem. Vid problem finns 
en strukturerad process för eskaleringar. Vilka åtgärder som vidtas kan se olika ut 
beroende på leverantör och leverantörsutvecklare. Det är viktigt att inköparen inte har för 
mycket stolthet, tänker ”det här ordnar jag själv” och drar en massa ledtid. Vid mycket 
problem med en leverantör infaller en punkt då inköparen måste inse att han/hon gjort allt 
som kan göras och be om hjälp. Om leverantörsutvecklaren inte heller kan tillföra något 
mer går ärendet vidare till Material management i Stockholm som har en central roll och 
känner till läget på samtliga Ericssons anläggningar. Material management har även till 
uppgift att fördela material då brist uppstår hos leverantör och behov finns på flera 
anläggningar. 
 
Vid förändrat leveransdatum från leverantör ändras datumet i systemet. Om det gäller 
försämring räcker det inte med ändring i system, inköparen måste då tala om det för 
kundorderhanteraren. Just denna kommunikation har Ericsson jobbat mycket med, alla 
ska jobba med fokus på kund. För några år sedan fungerade kommunikationen inte lika 
bra. Målet för leveransprecision till kund ligger på 98 %. Idag håller Ericsson i 
Katrineholm 99-100 % i leveransprecision mot första lovade datum till kund. Här upplevs 
att en förändring skett de senaste åren. En omställning har skett så att kunden står i fokus 
långt från försäljning idag.  
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Vad gäller leverantörsprestanda är leveransprecisionen det viktigaste verktyget för inköp. 
Tidsfönster för leveransprecision är tre dagar för tidigt till och med lovad leveransdag. 
Att i vissa fall ha material liggande i tre dagar i onödan kostar pengar och därför kan 
Ericsson komma att sträva efter att minska tidsfönstret från tre till noll dagar före lovat 
datum i framtiden. På ännu längre sikt skulle Ericsson även vilja veta när på dygnet 
transporter anländer för att slippa ha båda dag- och kvällsöppet på godsmottagningen. 
Detta upplevs dock som något av en utopi i dagsläget. Leveransprecisionen som skickas 
till leverantör mäts mot första lovade leveransdatum. Den skickas oftast veckovis eller 
månadsvis. Med några leverantörer finns inget utbyte alls. Förutom leveransprecision förs 
statistik över saknade ordererkännanden.   
 
På modulinköp har de extremt många leverantörer så där kan inte uppföljning ske särskilt 
ofta. Hos Nod däremot används ofta Monthly Bussiness Review (MBR) och Quartely 
Bussiness Review (QBR) som är ett slags utvärdering av leverantörerna där de graderas i 
olika aspekter. För flera leverantörer visas en lista där de får se vilken placering de har, 
där konkurrenterna suddats ut. På så sätt får leverantörerna reda på om hur de ligger till 
samt om de förbättrat eller försämrat sig sedan föregående möte. Förutom utvärdering 
tillsammans med leverantörerna sker varje månad uppföljning med ett antal leverantörer 
med ett verktyg Ericsson kallar Supplier Evaluation Tool. Leverantörer som följs upp är 
strategiskt viktiga eller har presterat dåligt i tidigare mätningar. Indelning av leverantörer 
gör i en matris med volymvärde kontra förbrukning. 
 
Veckovis sker möten i något som kallas ”ständiga förbättringar”. Där får de anställda 
själva ta upp problem och komma med förbättringsförslag. Varje avdelning har en mapp 
och ett antal blanketter som kan fyllas i med sådana förslag när som helst. Ständiga 
förbättringar har lett till ett antal förändringar som genomförts hos Ericsson. Det bästa 
förbättringsförslaget brukar varje år uppmärksammas med ett pris. Listan med 
automatiska utskick av påminnelser för ordererkännanden som nämnts ovan är ett 
exempel på ett sådant förbättringsförslag som genomförts. 
 
Val av nya leverantörer görs inte i Katrineholm, men det upplevs som en ändring av vilka 
aspekter som ligger i fokus skett under senare tid. Precis som tidigare ligger teknik och 
pris högt på listan men på senare tid har leveransprestanda givits högre prioritet. Det var 
tidigare mer vanligt att Ericsson i Katrineholm fick ritningar på nya produkter som 
fortfarande inte var färdigutvecklade, även om det händer fortfarande. 
 
UAE-logistics ansvarar för Ericssons transporter, precis som de gör för Saab. De har 
expertis som Ericsson vänder sig till vid problem. UAE kan kontaktas till exempel då det 
handlar om en leverans som är skickad från leverantör och borde ha anlänt hos Ericsson, 
där inköparen känner att han/hon varken har tid eller kunskap att ta reda på exakt var den 
är. UAE-logistics har även ett uppsamlingsforum där frågor tas upp. Vid normalfall, då 
transport sker på utsatt tid, har inköpare och UAE ingen kontakt. 
 
Katrineholmsenheten började använda sig av ERP-systemet SAP för några år sedan, men 
det fungerade inte så bra för Ericsson ville fortsätta att använda många speciallösningar 
vilket omöjliggjorde supportverksamhet. Som det ser ut idag kan dock SAP vara på väg 
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in igen, denna gång för att implementeras fullt ut med ett arbetssätt. Vid besöket sades att 
det vore mycket bra att en anställd kunde se hur det ser ut på en annan avdelning genom 
systemet och utan ingående kunskap förstå läget. 
 
Ett stort arbete med ekonomi i fokus pågår just nu på Ericsson. I detta arbete ska Lean-
konceptet tas in och implementeras på de delar av Ericsson i Katrineholm där det är 
möjligt. Lean anses annars vara anpassat till produktion i stora volymer, vilket inte 
stämmer i detta fall. Alla på Ericsson ska även genomgå utbildningen Ways of Working, 
vilken handlar om hur alla tillsammans vill förändra sättet att arbeta på. Förutom dessa 
arbeten ska inköpsavdelningarna Nod och Modul slås ihop inom en snar framtid för att 
sprida kompetens och öka samarbete. Att arbeta på Ericsson innebär ett arbete i ständig 
förändring, det är något viktigt man som anställd får ha förståelse för (Johanna Fridsén, 
2007-09-05). 
 
Ericsson arbetar kontinuerligt med en japansk metod kallad 5S för att hålla ordning och 
reda på arbetsplatsen. 5S utvecklades ursprungligen av Toyota och de fem S:en kan på 
svenska uttydas på följande vis: 

• Sortera verktyg och material på arbetsplatsen 
• Systematisera det som är nödvändigt så att det är lätt tillgängligt 
• Städa regelbundet 
• Standardisera de dagliga rutinerna 
• Se till att ordningen hålls 

 

5.3 Jämförelse 
Besöket hos Ericsson i Katrineholm gav tips till flera nya arbetssätt som skulle kunna 
vara lämpliga att använda även hos Saab Aerosystems. 5S är sedan tidigare redan på väg 
att användas. För att få genomslag plockades de enkla arbetssätten från Ericsson som 
skulle kunna implementeras utan större kostnader hos Saab. Till analysen i denna rapport 
användes framför allt Ericssons arbetssätt med att involvera alla de anställda i 
förbättringsarbete samt Ericssons idéer kring uppföljning. 
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6 Analys 
 
Analysen syftar till att svara på frågorna som ställdes i arbetets början genom 
resonemang som tagit hjälp av referensram, nulägesbeskrivning och benchmarking. 
 
Efter utförd nulägesbeskrivning och benchmarking står det klart att det är någonstans i 
leverantörsrelationerna det finns en störning som utgör bakgrunden till låg 
leveransprecision. I kapitel 2.7.1 ställdes frågor ett företag bör ställa sig gällande 
försörjningsstrategier från Kraljic (1983). Den första frågan gällde huruvida samarbete 
sker fullt ut mellan företagets olika avdelningar i situationer med fördelaktiga 
inköpstillfällen. Ett sådant problem finns hos Saab mellan Aerosystems och 
Aerostructures i anskaffning till gemensamma lager. Detta behandlas ytterligare under 
observerade problem under arbetets gång nedan. 
 
Den andra frågan som ställdes var om det är möjligt att undvika förutsägbara flaskhalsar 
och störningar i leveranser. Att sprida ut de artiklar som oftast är kritiska på flera 
leverantörer är i de allra flesta av Saab Aerosystems fall inte möjligt på grund av 
sekretess och produkternas komplexitet. Samma sak gäller fråga tre som handlar om 
risker. Det begränsade urvalet av leverantörer som klarar den tekniska komplexiteten i 
system samt krav från kunder gör att Saab Aerosystems många gånger inte kan påverka 
den geografiska spridningen av leverantörer. I undersökningen av flödet (under kapitel 
4.12.2) står att läsa att material blivit liggande på grund av att giltiga exportlicenser 
saknades, något som även kommenterades av en leverantör i enkätundersökningen 
(kapitel 4.13). Detta är däremot, kan tyckas, ett förhållandevis enkelt problem att rätta till. 
 
Fråga fyra i kapitel 2.7.1 handlade om vilken strategi gällande att köpa eller tillverka 
material till produkter själv skapar bäst balans mellan kostnad och flexibilitet. Den frågan 
är omöjlig att besvara med de undersökningar som finns i denna rapport och utgör i stort 
sett underlag för ett eget examensarbete. Fråga fem behandlade samarbete med 
leverantörer. Den modell Saab Aerosystems använder för vilket samarbete med 
leverantörer som ska bedrivas (kapitel 4.5) stämmer väl överens med litteraturens 
beskrivning av leverantörsrelationer (kapitel 2.7.2). 
 
Vid jämförelse av Saab Aerosystems styrkeförhållande till sina viktigaste leverantörer 
enligt tabell 1, kapitel 2.7.3 ligger de flesta styrkefaktorerna hos leverantörerna. När det 
gäller produkter av typ system/apparat finns få alternativa leverantörer, substitutprodukter 
saknas, Saab är liten kund i jämförelse med de stora flygplanstillverkarna samt 
tillverkarens artikel är väsentlig för produktens färdigställande. För dessa leverantörer är 
det av stor vikt att nära samarbete bedrivs samt att inleveranserna noga följs så att 
kontrakterade leveranstider hålls. 
 
För att gå vidare i analysen besvaras här frågorna ställda i början av examensarbetet. 
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Hur ser ansvarsfördelningen ut på Saab Aerosystems? 
En redogörelse för avdelningar och processer finns i nulägesbeskrivningen, kapitel 4. 
Dokument som beskriver ansvarsfördelningen finns på Saab. Exakt var dessa dokument 
finns och hur dessa ser ut känner dock flera av de anställda inte till. Många gånger 
avviker verkligheten från de dokumenterade arbetsbeskrivningarna. Materialstyrarna har 
ett brett arbetsområde som innefattar både styrning av materialhantering med parametrar 
för säkerhetslager och partiformning samt materialanskaffning. Detta breda arbetsområde 
samt de inte alltid klara direktiven för hur arbetet ska bedrivas i detalj gör att vissa 
arbetsuppgifter såsom att påminna om ordererkännande inte alltid hinns med. Huruvida 
materialstyraren lyckas med påtryckningar av leverantörer och övriga uppgifter beror till 
stor del på hur driftig personen i fråga är. I referensramen nämns standardisering som en 
av inköps viktigaste uppgifter. Här skulle det kunna vara aktuellt med en mer 
standardiserad arbetsform för materialstyrning, för att minska beroendet av den enskilda 
individens prestationsförmåga.  
 
Hur arbetar Saab Aerosystems med uppföljning av leverantörer?  
I dagsläget finns inte data att tillgå att använda till uppföljning. Detta kommer dock 
ändras inom en snar framtid. Som beskrevs i kapitel 4.9 så görs uppföljning och 
utvärdering i leverantörsteam. Utskick av leveransprecision har i skrivande stund inte 
gjorts till leverantörerna sedan ett år tillbaka. I enkätundersökningen (kapitel 4.13) som 
gjordes önskade leverantörerna olika frekvens av sådana utskick, men de flesta ville ha 
dem. Några ville ha mätningar av andra värden med, något som inte borde vara problem 
att ordna med det nya ERP-systemet. Vikten av att få ut dessa mätningar till de viktigaste 
leverantörerna kan inte nog betonas, då det är av stort intresse både för leverantörer och 
Saab att veta hur de ligger till. Just leveransprecision nämns som ett viktigt nyckeltal för 
detta ändamål i referensramen kapitel 2.1. Inga oklarheter borde få finnas vad gäller 
exakt hur mätningen går till och de datum som noteras i system måste vara datum alla 
kan lita på gäller. Så är inte alltid fallet i dagsläget. Förutom utskicken skulle det vara 
lämpligt att vid möte med leverantör använda samma modell som Ericsson (kapitel 5.1). 
De använder en lista med aktuell leverantör och dess närliggande konkurrenter (vars 
namn är utsuddade) för att visa leverantören hur denne ligger till samt huruvida 
förbättring/försämring gjorts sedan tidigare lista visats.  
 
Var i flödet ligger den bakomliggande orsaken till låg leveransprecision? 
Som nämns i kapitel 4.12 är det av intresse att veta vilken del av flödet som utgör det 
största problemet för att veta vart insatser bör riktas för att öka precision i leveranser. 
Senare i samma kapitel förs även ett resonemang kring resultatet i mätningen där 
leveranser utesluts som största orsak till låg leveransprecision. Mätningarna har dock en 
del möjliga felkällor och det borde vara av intresse att då och då mäta tider i de olika 
delarna av flödet från leverantör till produktion. I referensramen, kapitel 2.1 nämns till 
exempel att tidseffektiva företag mäter tider i alla nivåer av sin organisation. Vid intervju 
med UAE Logistics nämnde de att de har klart mer resurser än vad som utnyttjas av Saab 
i dagsläget gällande transporter. Kanske skulle de kunna användas mer aktivt för att mäta 
tidsåtgång för transporter. 
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Leverantörens förseningar utgör den bakomliggande faktorn till låg leveransprecision. Då 
detta i verkligheten utgörs av en differens mellan verkliga leveranser i förhållande till 
lovade måste leverantörer kontinuerligt lova datum som sedan inte stämmer med 
leverans. Följaktligen finns något som inte stämmer i kommunikationen mellan 
leverantör och inköp/materialstyrning hos Saab.  
 
Tidsfönstret som använts i mätningar av leveransprecision hos Saab Aerosystems måste 
anses väl tilltaget. Ett fönster om totalt tre veckor för inleverans ger mycket utrymme för 
leverantören och utgör en möjlig brist- eller lagringskostnad för Saab. Detta fönster bör 
därför successivt snävas in. Saab Aerosystems borde hela tiden sträva efter ett mer 
förfinat mått på leveransprecision. 
 
Hur kan verksamheten se ut på ett företag med hög leveransprecision? 
Ericssons ständiga pådrivande gentemot viktiga leverantörer och arbete med 
leverantörsutveckling kan mycket väl vara den avgörande faktorn som utgör skillnaden i 
leveransprecision gentemot Saab. Arbetet med snabba besked från leverantörer har gett 
resultat hos Ericsson. Försenade ordererkännanden noteras i statistik och tas upp vid 
uppföljning med leverantör. Hos Saab däremot händer det att påminnelser om uteblivna 
leveransbesked inte skickas, vilket kan signalera till leverantören att de inte är så viktiga. 
Om leverantörerna kunde ge leveransdatum som till större grad gick att lita på så skulle 
lagringskostnader (kapitel 2.5.2) samt brist- och förseningskostnader (kapitel 2.5.3) 
minska.  
 
Leverantörsrelationer omnämns i referensramen kapitel 2.7, och arbete med 
leverantörsutveckling anses allmänt i litteratur som något viktigt. Hos Ericsson har alla 
operativa inköpare en leverantörsutvecklare att vända sig till vid problem och dessa 
jobbar ofta tillsammans även vid mindre händelser och stämmer av då och då för att ha 
samma bild av vad som pågår. Hos Saab däremot finns ingen som har 
leverantörsutveckling som huvudsaklig uppgift vilket gör att arbetet med utveckling fått 
en lägre prioritering. Någon eller några anställda hos Saab Aerosystems skulle kunna få 
leverantörsutveckling som huvudsaklig uppgift för att se huruvida detta påverkar 
utvecklingsarbete och leveransprecision positivt. 
 
En annan stor skillnad mellan Saab och Ericsson i jämförelsen var den mer positiva syn 
på förändring som fanns hos de anställda på Ericsson. Kanske kan detta bero på att 
anställda hos Ericsson själva kan påverka förändringar och vara delaktiga i och med 
diskussioner kring förbättringsförlag kallade ”ständiga förbättringar” (kapitel 5.1). En 
annan aspekt kan vara vanan att arbeta i ett företag som ständigt förändras, något som 
inte skett på Saab i samma utsträckning tidigare. ”Ständiga förbättringar” kan vara ett sätt 
även för Saab att få med alla avdelningar i ett positivt förändringstänkande, dessutom är 
det varken en kostsam eller riskfylld metod att prova i organisationen. 
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Vilka problem gällande leveransprecision har identifierats under arbetets 
gång? 
I dagsläget är Saab Aerosystems mycket flexibla gentemot kund och tillgodoser ofta 
kundens önskemål i sena skeden. Detta orsakar i sin tur förändringar av specifikationer 
och beställningar till leverantörer. I vissa fall skulle detta även kunna medföra minskad 
leveransprecision om materialstyraren missar att ändra datum för inleverans i system på 
Saabs egen begäran. Huruvida detta är ett stort problem är svårt att avgöra med insamlade 
fakta i denna rapport. De systemleverantörer som svarade på enkätundersökningen angav 
inte Saab som huvudsaklig orsak till försenade utleveranser. 
 
Teknik och pris utgör de stora kriterierna då inköp väljer nya leverantörer till Saab 
Aerosystems. Om andra aspekter såsom logistik fick större tyngd och fokus istället 
hamnade på totalkostnad skulle risk för problem med låg leveransprecision kunna göras 
mindre redan i ett tidigt skede (kapitel 2.6.2). 
 
Som nämndes i inledningen observerades ett problem gällande uttag och anskaffning för 
gemensamma lager mellan Saab Aerosystems och Saab Aerostructures. Problemet 
omtalades tidigare i kapitel 4.7. Detta skulle kunna undvikas genom en mer 
standardiserad kommunikation där den ena enheten alltid såg till att uttag alltid meddelas 
den andra då det sker samt att båda alltid har samma bild av lagersaldon.   
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7 Rekommendationer 
 
Sammanfattade slutsatser från tidigare kapitel innehållande råd till Saab Aerosystems för 
arbete riktat mot ökad leveransprecision.  
 
Till följd av resonemangen i analysen lämnas följande rekommendationer till Saab 
Aerosystems: 
 

• Utskick av mätningar - Fortsätt påbörjat arbete och se till att få ut mätningar av 
prestanda till leverantörer så fort som möjligt. Klargör exakt hur mätningen går 
till på Saab Aerosystems så att inget utrymme för feltolkning är möjligt. 
Komplettera leveransprecision med andra nyckeltal (exempelvis Turn Around 
Time eller kvalitetsmätningar) till dem som vill ha. För en dialog med 
leverantörerna och kom överens om en individuellt anpassad frekvens av utskick. 

 
• Förfinad precision – Snäva successivt in tidsfönstret för leveransprecision. 
 
• Ordererkännanden – Arbeta med att alltid få hem ordererkännanden inom 

kontrakterad tid samt säkra så att alla vet att de datum för inleverans som står i 
system går att lita på. 

 
• Uppföljning – Använd någon form av lista med utsuddade konkurrenter för att 

visa hur leverantören ligger till och hur de förbättrat/försämrat sig sen sist.  
 

• Materialstyrning – Standardisera och försök att på olika sätt minska beroende av 
enskild individs prestationsförmåga. 

 
• Leverantörsutveckling – Tillsätt kompetens där leverantörsutveckling har hög 

prioritering och arbeta mer med logistiska aspekter vid val av nya leverantörer. 
 

• Förändringar – Få med alla i kundfokusering och förändringstänkande genom att 
använda modell liknande Ericssons ”ständiga förbättringar”. 
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Bilagor 
 
Frågeformulär 
Frågeformuläret som skickades till Saab Aerosystems leverantörer gjordes i Excel och 
hade en femgradig skala till varje fråga där fem innebar ”strongly agree” och ett stod för 
”strongy disagree”. Till varje fråga fanns dessutom ett fält för kommentarer. 
 

 
Bild 1 – Frågeformulär till leverantörer 
 
Frågorna som ställdes var följande: 
 
 

1. We always deliver on confirmed delivery dates 
 
2. When confirmed delivery dates can not be met we inform Saab with new 

confirmation well within time before firs confirmed delivery 
 

3. If promised delivery date does not correspond to actual delivery date it is in most 
cases due to 

a. reasons caused by Saab 
b. reasons caused by our suppliers 
c. reasons caused by us 

 
4. If our suppliers continuously fail to deliver on time efforts are made to improve 

their delivery performance 
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5. We would like to receive performance measurements from Saab 

a. weekly 
b. monthly 
c. quarterly 
 

6. We summarise our measurements of delivery performance to Saab 
a. weekly-monthly 
b. monthly-quarterly 
c. quarterly-yearly 
d. less than yearly 

 
7. We receive forecasts from Saab early enough to satisfy the demands 

 
8. The forecasts we receive from Saab agrees with the orders sent out later 

 
9. Communication between our company and Saab is well  established and works 

smoothly 
 

10. Saab is one of our most valued costumers 
 

11. Saab is a demanding customer 
 

12. Saab accepts changed delivery dates 
 

13. Saab can help improve our delivery performance 
a. by using liquidated damages 
b. by sending us performance data more frequently 
c. own suggestion 

 
 
 
Formuläret skickades ut under början av hösten 2007 till totalt cirka 80 stycken 
leverantörer.  
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