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Sammanfattning	  
Försvarets	  materielverk	  (FMV)	  står	  inför	  en	  omfattande	  ominriktning	  av	  
verksamheten	  med	  tillhörande	  omorganisation.	  Den	  nya	  verksamheten	  
innefattar	  att	  leverera	  tjänsten	  försvarslogistik	  till	  Försvarsmakten	  (FM).	  Då	  det	  
inte	  finns	  någon	  entydig	  definition	  för	  vad	  försvarslogistik	  är	  så	  har	  detta	  arbete	  
inriktats	  att	  utarbeta	  ett	  förslag	  till	  en	  sådan	  definition.	  Dessutom	  har	  en	  
procedur	  skapats	  som	  identifierar	  relevanta	  prestandamått	  för	  ett	  godtyckligt	  
försvarslogistiskt	  system,	  s.k.	  Key	  Performance	  Indicators	  (KPI),	  som	  kan	  
användas	  för	  att	  påvisa	  om	  försvarslogistiken	  är	  effektiv	  eller	  inte.	  	  
	  
För	  att	  skapa	  en	  definition,	  så	  undersöktes	  först	  vad	  teorin	  säger	  om	  
tillvägagångssättet	  för	  uppbyggandet	  av	  definitioner.	  Därefter	  gjordes	  en	  större	  
litteratursökning	  för	  att	  se	  hur	  och	  vad	  andra	  organisationer,	  verksamheter	  och	  
teorier	  avser	  med	  försvarslogistik	  och	  använder	  termen	  försvarslogistik	  till.	  Den	  
metod	  för	  definition	  som	  bedömts	  mest	  lämpad	  är	  den	  s.k.	  Förbättringsmetoden,	  
vilken	  med	  litteratursökningen	  som	  underlag	  har	  används	  för	  att	  skapa	  ett	  
definitionsförslag.	  	  
	  
Sedan	  har	  en	  procedur	  skapas	  som	  identifierar,	  för	  försvarslogistik,	  relevanta	  
KPI.	  Det	  utfördes	  genom	  att	  först	  genomföra	  en	  litteratursökning	  avseende	  vilka	  
logistiska	  mått	  som	  finns,	  därefter	  för	  att	  besvara	  frågan	  vad	  KPI	  är	  och	  hur	  de	  
används.	  De	  logistiska	  måtten,	  tillsammans	  med	  mått	  framtagna	  och	  härledda	  
från	  definitionen,	  bildar	  en	  "bruttolista"	  med	  möjliga	  Performance	  Indicators	  
(PI).	  	  
	  
Vid	  utformandet	  av	  proceduren	  uppenbarade	  det	  sig	  att	  det	  inte	  gick	  att	  skapa	  
en	  generisk	  metod,	  för	  alla	  möjliga	  försvarslogistiska	  system.	  Därför	  föreslogs	  ett	  
vidare	  arbete	  som	  innebär	  att	  kategorisera	  system	  med	  liknande	  egenskaper	  i	  
olika	  systemtyper.	  Med	  förslagsvis	  en	  totalkostnadsanalys	  och	  annan	  empirisk	  
erfarenhet	  som	  grund	  kan	  PI	  för	  varje	  systemtyp	  väljas,	  för	  att	  på	  så	  sätt	  skapa	  
"nettolistor"	  av	  generiska	  KPI	  för	  varje	  systemtyp.	  Är	  systemägaren	  intresserad	  
av	  att	  ytterligare	  gallra	  bland	  dessa	  generiska	  KPI,	  så	  har	  ett	  frågebatteri	  skapats	  
som	  sållar	  på	  basis	  av	  vad	  som	  är	  intressant	  att	  mäta.	  
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Abstract	  
The	  Swedish	  Defence	  Materiel	  (Försvarets	  Materielverk	  -‐FMV)	  faces	  a	  major	  
redirection	  of	  its	  activities	  with	  an	  associated	  with	  reorganization.	  The	  new	  
business	  is	  to	  deliver	  Defense	  Logistics	  Services	  to	  the	  Swedish	  Armed	  Forces	  
(Försvarsmakten	  -‐	  FM).	  There	  is	  no	  existing	  Swedish	  definition	  for	  the	  term	  
Defense	  Logistics.	  One	  purpose	  of	  this	  study	  has	  been	  to	  provide	  a	  proposed	  
definition.	  FMV	  also	  requires	  a	  procedure	  for	  identifying	  relevant	  measurements,	  
Key	  Performance	  Indicators	  (KPI),	  for	  arbitrary	  defense	  logistics	  systems,	  which	  
can	  indicate	  whether	  the	  Defense	  Logistics	  Services	  delivered	  are	  effective	  or	  
not.	  
	  
In	  order	  to	  create	  a	  definition,	  the	  first	  step	  in	  this	  study	  is	  has	  been	  to	  examine	  
what	  the	  theory	  says	  about	  methods	  for	  crafting	  definitions.	  There	  implied	  a	  
need	  for	  a	  large	  literature	  review,	  with	  the	  purpose	  of	  identifying	  how	  and	  what	  
other	  organizations,	  business	  and	  theories	  relate	  to	  and	  how	  they	  use	  the	  term	  of	  
Defense	  Logistics.	  The	  information	  from	  the	  literature	  review	  was	  used	  as	  
inspirational	  input	  when	  applying	  the	  improvements	  method,	  which	  is	  one	  of	  the	  
methods	  available	  when	  crafting	  definitions.	  
	  
The	  second	  purpose	  of	  this	  study	  has	  been	  to	  develop	  a	  procedure	  for	  identifying	  
KPI:s	  related	  to	  Defense	  Logistics.	  This	  was	  also	  solved	  by	  a	  large	  literature	  
review	  that	  identified	  existing	  logistical	  measurements	  and	  explained	  what	  KPI:s	  
are	  and	  how	  they	  are	  used.	  The	  above	  logistical	  measurements	  together	  with	  
measurements	  developed	  and	  derived	  from	  the	  definition	  were	  used	  to	  form	  a	  
"comprehensive	  list"	  of	  possible	  Performance	  Indicators	  (PI).	  
	  
During	  the	  design	  of	  the	  procedure	  it	  was	  recognized	  that	  it	  was	  not	  feasible	  to	  
create	  a	  generic	  method	  for	  every	  possible	  defense	  logistic	  system.	  It	  was	  
therefore	  proposed,	  as	  future	  work	  is,	  to	  categorize	  systems	  with	  similar	  
characteristics	  into	  system	  types.	  With	  e.g.	  total	  cost	  analysis	  and	  other	  empirical	  
experience	  as	  a	  basis,	  KPI	  can	  be	  chosen	  for	  each	  system	  type	  and	  thereby	  
forming	  "net	  lists"	  for	  each	  generic	  system	  type.	  If	  the	  part	  interested	  in	  
measuring	  a	  defense	  logistics	  service	  is	  interested	  in	  further	  narrowing	  the	  "net	  
list"	  of	  KPI,	  a	  couple	  of	  questions	  are	  provided	  to	  assist	  in	  this,	  based	  on	  the	  
concerns	  of	  the	  interest	  party.	  	  
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Förord	  
Med	  detta	  examensarbete	  avslutar	  jag	  mina	  civilingenjörsstudier	  från	  
Kommunikations-‐	  och	  Transportsystemprogrammet	  (KTS)	  med	  huvudområde	  
inom	  Industriell	  ekonomi	  och	  profilinriktning	  inom	  Kvantitativ	  logistik	  från	  
Linköpings	  universitet.	  Det	  har	  varit	  många	  slitsamma	  år	  som	  nu	  har	  avslutats	  
med	  20	  veckors	  arbetande	  i	  en	  rolig	  och	  inspirerande	  organisation,	  som	  är	  mitt	  
en	  omfattande	  förändring.	  	  
	  
Arbetet	  har	  jag	  gjort	  på	  uppdrag	  av	  Försvarets	  Materielverks	  (FMV:s)	  enhet	  för	  
Test	  och	  Evaluering	  (T&E)	  med	  ansvarig	  handledare	  Lars-‐Ola	  Andersson.	  Till	  
min	  hjälp	  har	  även	  handledaren	  Johan	  Bendz	  bidragit	  med	  mycket	  tid,	  stort	  
engagemang	  och	  bra	  vägledning.	  Dessa	  två	  handledare	  vill	  jag	  rikta	  ett	  stort	  tack	  
till	  som	  möjliggjorde	  det	  här	  examensarbetet	  och	  hjälpte	  till	  att	  få	  de	  genomfört.	  
	  
Dessutom	  vill	  jag	  tacka	  min	  handledare	  på	  Linköpings	  universitet,	  Maria	  
Björklund,	  och	  min	  opponent	  Jacob	  Bjärkmar	  för	  snabb	  och	  bra	  feedback.	  Utöver	  
dessa	  nyckelpersoner	  vill	  jag	  även	  tacka:	  
	  
Jan	  Engman	  -‐	  Chef	  FMV	  T&E	  Led	  
Johan	  Edlund	  -‐	  Konsult	  på	  CAG	  Novus	  Consulting	  
Lars	  Velander	  -‐	  Systemingenjör	  FMV	  SPL	  Metodstöd	  	  
	  
Studierna	  har	  varit	  en	  stor	  utmaning	  för	  mig	  men	  nu	  är	  jag	  redo	  för	  ännu	  större.	  
Trevlig	  läsning!	  
	  
	  
	  

	  
Christopher	  Widerståhl	  
Stockholm,	  2014	  
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Terminologi	  
Här	  redovisas	  nyckeltermer	  som	  förekommer	  i	  detta	  examenarbete	  samt	  termer	  
vars	  definition	  inte	  självklart	  ansluter	  till	  deras	  lexikala	  betydelse.	  	  
	  	  
Begrepp	  =	  Mental	  föreställning	  om	  en	  ett	  eller	  en	  grupp	  av	  abstrakta	  eller	  
konkreta	  fenomen	  i	  en	  uppfattad	  verklighet	  (Rikstermbanken,	  2014a)	  
Definiendum	  =	  Det	  som	  ska	  definieras	  (Hansson,	  2007)	  
Definiens	  =	  Det	  som	  definierar	  (Hansson,	  2007)	  
Definition	  =	  Språkligt	  utformad	  beskrivning	  av	  ett	  begrepp	  som	  ska	  avgränsa	  
detta	  mot	  andra	  begrepp	  (Rikstermbanken,	  2014c)	  
Förnödenheter	  =	  Allt	  ett	  förband	  behöver	  för	  att	  kunna	  fungera	  (FM,	  2014j).	  
Not,	  definitionen	  avser	  i	  huvudsak	  materiel	  och	  ej	  t.ex.	  personal	  
Förnödenhetsförsörjning	  =	  Förnödenhetsförsörjning	  omfattar	  att	  
hjälpa/stödja	  den	  egna	  enheten	  eller	  andra	  enheter	  med	  förnödenheter,	  som	  
drivmedel,	  reservdelar,	  ammunition	  och	  vatten.	  (FM,	  2014k) 
Försvarslogistik	  =	  Är	  ena	  delen	  av	  vad	  detta	  examensarbete	  syftar	  till	  att	  
bestämma	  (se	  resultatet	  i	  avsnitt	  9.1)	  
Key	  Performance	  Indicator	  (KPI)	  =	  nyckelvärde/nyckeltal	  alternativt	  
effektivitetsvariabel/effektivitetsmått,	  används	  för	  de	  relevanta	  måtten	  som	  är	  
kritiska	  att	  mäta	  för	  att	  avgöra	  effektiviteten	  	  
Logistik	  =	  I	  denna	  rapport	  kommer	  definitionen	  från	  Council	  of	  Supply	  Chain	  
Management	  Professionals	  (CSCMP)	  att	  användas	  (se	  Definition	  1	  och	  2).	  	  
Materiel	  =	  Produkter	  som	  används	  i	  militära	  sammanhang,	  t.ex.	  skor,	  ryggsäck,	  
fartyg,	  flygplan	  etc.	  (Bendz,	  2014)	  
Performance	  Indicator	  (PI)	  =	  Då	  nyckeltal/nyckelvärde	  alternativt	  
effektivitetsvariabel/effektivitetsmått	  är	  ett	  för	  vagt	  uttryck	  på	  svenska	  så	  
kommer	  PI:er	  användas	  för	  de	  värden	  som	  inte	  är	  nyckeltal	  men	  kvalificerar	  sig	  
på	  något	  sätt	  som	  ett	  nyckeltal/nyckelvärde	  alternativt	  
effektivitetsvariabel/effektivitetsmått.	  Skillnaden	  är	  att	  ett	  PI	  inte	  behöver	  vara	  
relevant	  för	  det	  undersökta	  systemet.	  PI	  är	  alltså	  den	  generella	  termen	  medan	  
KPI	  är	  det	  som	  uttrycker	  de	  relevanta	  nyckeltalen/nyckelvärdena	  alternativt	  
effektivitetsvariablerna/effektivitetsmåtten	  för	  det	  undersökta	  systemet.	  
Produkt	  =	  Resultatet	  av	  produktion,	  typisk	  vara	  eller	  tjänst.	  (Bendz,	  2014)	  
Supply	  Chain	  Management	  (SCM)	  =	  I	  denna	  rapport	  kommer	  definitionen	  från	  
Council	  of	  Supply	  Chain	  Management	  Professionals	  (CSCMP)	  att	  användas	  (se	  
Definition	  3	  och	  4).	  
System	  =	  "En	  sammansättning	  av	  samverkande	  element	  organiserade	  att	  uppnå	  
ett	  eller	  flera	  uttalade	  syften"	  (ISO/IEC/IEEE	  15288,	  2008). 
Term	  =	  Benämning	  för	  ett	  begrepp	  inom	  ett	  visst	  fackområde	  
	  (Rikstermbanken,	  2014b)	  
Tjänst	  =	  Ett	  protokoll	  (en	  överenskommelse)	  som	  reglerar	  utbyte	  av	  
prestationer	  mellan	  samverkande	  parter	  (Bendz,	  2014)	  
Validering	  =	  "En	  produkts	  beteende	  stäms	  av	  mot	  efterfrågat	  beteende	  vid	  
användning"	  (ISO/IEC/IEEE	  15288,	  2008).	  
Vara	  =	  Artefakt	  som	  är	  föremål	  för	  handel	  (Bendz,	  2014)	  
Verifiering	  =	  "En	  produkts	  egenskaper	  stäms	  av	  mot	  produktspecifikationen"	  
(ISO/IEC/IEEE	  15288,	  2008)	  
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Denna	  sida	  har	  med	  avsikt	  lämnats	  tom.	  
	  
	  



	   Öppen/Unclassified	   14FMV5614-‐3:1	  
	  

	   1	  

1 Inledning	  
I	  detta	  inledande	  kapitel	  beskrivs	  först	  bakgrunden	  till	  den	  aktuella	  uppgiften	  
och	  varför	  den	  har	  tillkommit	  och	  formulerats.	  Bakgrunden	  ligger	  sedan	  som	  
grund	  till	  syftet	  med	  examensarbetet	  och	  rapporten.	  De	  avsnitt	  som	  följer	  på	  
syftet	  klargör	  ytterligare	  vad	  som	  ska	  utredas.	  För	  att	  uppgiften	  ska	  vara	  
genomförbar	  under	  den	  tillgängliga	  tiden	  har	  ett	  antal	  avgränsningar	  gjorts,	  vilka	  
beskrivs	  i	  avsnittet	  med	  samma	  namn.	  Därefter	  kommer	  en	  uppgiftsprecisering	  
som	  ställer	  frågor	  kring	  vad	  som	  ska	  undersökas.	  Slutligen	  beskrivs	  vilka	  
personer/enheter	  rapporten	  riktar	  sig	  till	  och	  vilken	  uppbyggnad	  rapporten	  har.	  

1.1 Bakgrund	  
2010	  beslutade	  Regeringen	  att	  tillsätta	  en	  utredning	  (Statens	  Offentliga	  
Utredningar,	  2011)	  för	  att	  undersöka	  hur	  en	  mer	  ändamålsenlig	  och	  
kostnadseffektiv	  stödverksamhet	  för	  försvarsområdet	  skulle	  kunna	  utformas.	  
Utredningen	  blev	  klar	  2011	  och	  bedömdes	  kunna	  reducera	  Försvarsmakten	  
(FM)	  kostnader	  med	  ca	  760	  miljarder	  kronor	  (FMV,	  2014c)	  genom	  att	  slå	  ihop	  
materiel-‐	  och	  logistikförsörjningsverksamheterna	  till	  försvarslogistik	  (Statens	  
Offentliga	  Utredningar,	  2011).	  Därför	  står	  nu	  Försvarets	  materielverk	  (FMV)	  och	  
FM	  inför	  en	  omfattande	  organisatorisk	  förändring	  som	  bl.a.	  innebär	  ny	  ansvars-‐	  
och	  arbetsfördelning	  inom	  logistikverksamheten.	  FMV	  har	  i	  och	  med	  
förändringen	  tagit	  över	  de	  tjänsteverksamheter	  som	  inte	  bedöms	  som	  
insatsnära,	  t.ex.	  Försvarsmaktens	  Logistik	  (FMLOG)	  samt	  Förråd,	  Service	  och	  
Verkstäder	  (FSV),	  i	  syfte	  att	  möjliggöra	  för	  en	  effektivare	  försvarslogistik	  
(Redovisning	  av	  regeringsuppdrag,	  2012).	  	  
	  
I	  samband	  med	  att	  FM	  och	  FMV	  reformerar	  principerna	  för	  sitt	  samarbete	  så	  har	  
FMV	  som	  en	  konsekvens	  omformulerat	  sin	  affärsidé.	  FMV:s	  affärsidé	  lyder	  från	  
och	  med	  1	  januari	  2014:	  
	  
	   "Effektiv	  försvarslogistik	  -‐	  När	  och	  där	  den	  behövs"	  
	  
Denna	  nya	  affärsidé	  och	  omorganisation	  innebär	  att	  FMV	  behöver	  utökad	  
kunskap	  för	  hur	  logistikens	  effektivitet	  ska	  mätas.	  Med	  effektiv	  menas	  här	  att	  
försvarslogistiken	  ska	  vara	  effektiv,	  både	  för	  sitt	  syfte	  och	  sitt	  genomförande.	  
Detta	  kan	  liknas	  vid	  engelskans	  effectiveness	  (hur	  nyttig	  eller	  användbar	  
materielen	  är)	  och	  efficiency	  (hur	  väl	  en	  produktion	  utförs).	  
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Vad	  som	  däremot	  inte	  framkommer	  vare	  sig	  i	  utredningen	  eller	  i	  beslutet	  för	  
omorganisationen	  är	  en	  entydig	  definition	  av	  termen	  försvarslogistik	  (Statens	  
Offentliga	  Utredningar,	  2011).	  Men	  en	  beskrivande	  förklaring	  av	  vad	  termen	  
försvarslogistik	  används	  till	  inom	  FM	  och	  FMV	  lämnas.	  Beskrivningen	  kan	  ses	  
som	  en	  icke	  formaliserad	  begreppsförklaring.	  Anledningen	  till	  att	  det	  inte	  räcker	  
med	  att	  bara	  att	  förklara	  termen	  är	  för	  att	  det	  kan	  råda	  besvärande	  oklarheter	  
kring	  vad	  termen	  innebär	  om	  det	  inte	  är	  väl	  definierat.	  En	  definition	  avgränsar	  
termen	  till	  dess	  exakta	  användning.	  I	  många	  sammanhang	  fungerar	  en	  term	  som	  
en	  bekvämare	  benämning	  som	  annars	  skulle	  behövas	  refereras	  på	  ett	  mer	  
omständligt	  sätt.	  Med	  andra	  ord,	  när	  användaren	  nämner	  termen	  så	  menas	  ett	  
fastställt	  uttryck	  i	  ett	  särskilt	  sammanhang	  (Nationalencyklopedin,	  2014a).	  	  
	  
När	  antalet	  fast	  anställda	  på	  FMV,	  i	  och	  med	  omorganisationen,	  nu	  ökar	  från	  ca	  
1600	  fast	  anställda	  till	  totalt	  ca	  3400	  fast	  anställda	  (FMV,	  2014b;	  FMV,	  2014c)	  är	  
det	  viktigt	  att	  all	  personal	  arbetar	  efter	  samma	  definition.	  Därmed	  kan	  
missförstånd	  undvikas	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  ett	  mer	  konfliktfritt	  arbete	  både	  
internt	  och	  i	  samarbetet	  mellan	  myndigheterna.	  	  
	  
Inom	  avdelningen	  Test	  och	  Evaluering	  (T&E)	  vid	  FMV,	  utförs	  s.k.	  Verifiering	  och	  
Validering	  (VoV)	  för	  att	  pröva	  materielens	  egenskaper	  inför	  
leveransgodkännandet.	  Eftersom	  arbetet	  vid	  T&E	  tidigare	  endast	  avsett	  
materielen	  ligger	  nu	  stora	  utmaningar	  i	  att	  även	  förstå	  hur	  VoV-‐arbetet	  ska	  
kunna	  utföras	  på	  det	  som	  den	  nya	  försvarslogistiken	  syftar	  till.	  
Försvarslogistiksystem	  som	  provobjekt	  är	  ett	  hittills	  obekant	  arbetsområde.	  
	  
I	  VoV-‐verksamheten	  för	  materielförsörjning	  används	  KPI	  (Key	  Performance	  
Indicators,	  eller	  nyckeltal/nyckelvärden	  på	  svenska)	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  mäta	  
egenskaper	  hos	  den	  undersökta	  materielen.	  Anledningen	  till	  att	  KPI	  används	  är	  
för	  att	  avgöra	  materielens	  effektivitet.	  KPI	  är	  alltså	  ett	  hjälpmedel	  vid	  analys-‐	  och	  
beslutssituationer	  då	  materielens	  egenskaper	  ska	  värderas	  vid	  olika	  mätpunkter.	  
Mätpunkterna	  som	  kan	  gälla	  för	  både	  olika	  tidpunkter	  och	  för	  olika	  system,	  
syftar	  till	  att	  göra	  kontrollerade	  trendanalyser	  och	  relativa	  jämförelser	  inom	  och	  
mellan	  system.	  	  
	  
Sammanfattningsvis	  har	  FMV	  därför	  ett	  behov	  av	  en	  entydig	  definition	  av	  termen	  
försvarslogistik	  för	  att	  kollektivt	  förstå	  vad	  den	  syftar	  till	  och	  för	  vilken	  kontext.	  
Definitionen	  kommer	  sedan	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  det	  kommande	  arbetet	  då	  en	  
procedur	  för	  att	  identifiera	  försvarslogistiska	  KPI	  ska	  skapas	  i	  syfte	  att	  kunna	  
mäta	  försvarslogistikens	  effektivitet	  såväl	  i	  dess	  genomförande	  som	  för	  sitt	  syfte.	  	  

1.2 Syfte	  
Förse	  FMV:s	  VoV-‐verksamhet	  med	  förslag	  på	  en	  definition	  av	  termen	  
försvarslogistik	  samt	  en	  procedur	  för	  att	  identifiera	  KPI	  relaterade	  till	  
försvarslogistisk	  effektivitet.	  
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1.2.1 Förtydligande	  av	  syftet	  
Med	  procedur	  menas	  här	  ett	  tillvägagångsätt	  för	  att	  reducera	  det	  totala	  antalet	  
försvarslogistiska	  PI	  (Performance	  Indicators)	  till	  de	  KPI	  som	  är	  relevanta	  för	  ett	  
provobjekt	  (logistiksystem).	  De	  relevanta	  KPI	  speglar	  de	  försvarslogistiska	  
prestationerna	  som	  efterfrågas	  av	  FM.	  Med	  logistiksystemet	  menas	  de	  aktiviteter	  
i	  ett	  flöde	  som	  transformerar	  material,	  från	  råvara	  till	  slutvara,	  från	  leverantör	  
till	  slutkund	  (Oskarsson	  et	  al,	  2006),	  där	  slutkunden	  i	  det	  här	  fallet	  är	  FM	  
och/eller	  den	  person/förband	  som	  förbrukar	  varan.	  

1.2.2 Syftesnedbrytning	  
För	  att	  enklare	  förstå	  syftet	  görs	  här	  en	  nedbrytning	  av	  de	  delar	  som	  syftet	  
består	  av.	  Syftet	  består	  av	  två	  delar,	  som	  illustreras	  i	  Figur	  1.1	  nedan,	  där	  
procedurens	  KPI	  bygger	  på	  bl.a.	  KPI	  relaterade	  från	  definitionen.	  
	  

	  
Figur	  1.1	  -‐	  Syftesnedbrytning	  

Den	  första	  delen	  av	  syftet	  innebär	  att	  ge	  ett	  förslag	  på	  en	  definition	  för	  termen	  
försvarslogistik.	  Definitionen	  kommer	  sedan	  användas	  då	  en	  procedur	  för	  att	  
identifiera	  relevanta	  försvarslogistiska	  KPI	  ska	  skapas.	  Proceduren	  kan	  liknas	  
vid	  en	  "bruttolista"	  för	  samtliga	  logistiska	  PI	  som	  sedan	  identifierar	  och	  
kvalificerar	  de	  försvarslogistiska	  PI,	  utgående	  från	  definitionen	  av	  
försvarslogistik.	  De	  KPI	  som	  proceduren	  sedan	  identifierar	  ska	  vara	  de	  mest	  
relevanta	  (därav	  "Key"	  =	  Nyckel)	  för	  försvarsverksamheterna,	  vilket	  illustreras	  i	  
Figur	  1.2	  nedan.	  	  
	  

	  
Figur	  1.2	  -‐	  Illustration	  av	  den	  s.k.	  "bruttolistan"	  	  
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1.3 Uppgiftsprecisering	  
Nedan	  förklaras	  de	  frågeställningar	  som	  kommer	  med	  arbetet.	  Målet	  med	  dessa	  
frågor	  är	  att	  de	  ska	  förklaras	  i	  och	  med	  detta	  arbete.	  

1.3.1 Huvudfrågor	  
Så	  som	  bakgrunden	  tydligt	  beskriver	  så	  är	  FMV	  i	  behov	  av	  en	  definition	  av	  den	  
nya	  termen	  försvarslogistik.	  Detta	  för	  att	  samtlig	  personal	  ska	  förstå	  vad	  termen	  
betyder	  och	  för	  vilken	  kontext.	  Detta	  leder	  fram	  till	  frågan:	  Vad	  bör	  ingå	  i	  en	  
definition	  av	  termen	  försvarslogistik?	  
	  
Med	  definitionen	  som	  grund	  ska	  en	  procedur	  tas	  fram	  som	  identifierar	  de	  
relevanta	  försvarslogistiska	  KPI.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  FMV	  har	  behov	  av	  
att	  kunna	  mäta	  effektiviteten	  av	  och	  inom	  den	  nya	  verksamheten	  
försvarslogistik.	  Frågan	  som	  då	  är	  intressant	  att	  undersöka	  är:	  Vad	  ska	  mätas	  för	  
att	  uppnå	  effektiv	  försvarslogistik?	  
	  
Förutom	  att	  undersöka	  de	  övergripande	  målen	  med	  studien,	  som	  beskrivs	  ovan,	  
med	  studien	  så	  finns	  ett	  par	  underliggande	  mål.	  Dessa	  underliggande	  mål	  
förklaras	  i	  kommande	  avsnitt	  och	  kommer	  fungera	  som	  hjälp	  att	  kunna	  utreda	  
de	  övergripande	  målen.	  

1.3.2 Likheter	  och	  skillnader	  mellan	  logistik	  och	  försvarslogistik	  
Gemensamt	  för	  logistik	  i	  industrin	  och	  militärt	  är	  att	  båda	  planerar	  och	  
implementerar	  flöden	  (jämför	  Definition	  2	  och	  5).	  Men	  det	  finns	  även	  stora	  
skillnader.	  Den	  största	  skillnaden	  är	  att	  den	  militära	  verksamheten	  genomför	  
stridande	  insatser	  med	  de	  konsekvenser	  som	  det	  för	  med	  sig.	  Exempel	  på	  
konsekvenser	  där	  försvarslogistiken	  berörs	  till	  följd	  av	  stridande	  insatser,	  som	  
skiljer	  från	  industriella	  logistikflöden,	  är	  risken	  att	  verka	  i	  stridszoner	  och	  
kostnadens	  låga	  betydelse	  under	  vissa	  omständigheter.	  Dessa	  konsekvenser	  
skapar	  frågor	  som:	  Vad	  är	  det	  för	  likheter	  och	  skillnader	  mellan	  termerna	  logistik	  
och	  försvarslogistik?	  

1.3.3 Skillnaden	  mellan	  att	  utföra	  VoV	  på	  materiel	  respektive	  
försvarslogistik	  

Då	  det	  traditionella	  VoV-‐arbetet	  med	  att	  testa	  materiel	  nu	  ska	  kompletteras	  med	  
att	  även	  testa	  försvarslogistik	  krävs	  ett	  förändrat	  arbetssätt.	  Anledningen	  till	  
testerna	  är	  för	  att	  mäta	  hur	  bra	  effektiviteten	  är.	  Skillnaden	  kan	  liknas	  vid	  att	  
utföra	  VoV	  på	  varor	  kontra	  tjänster,	  där	  tjänster	  ofta	  innebär	  att	  mer	  personal	  
involveras,	  lösningarna	  måste	  skräddarsys	  för	  att	  matcha	  heterogena	  krav	  och	  
behov,	  de	  är	  framtagna	  i	  samband	  av	  både	  kund	  och	  leverantör	  samt	  att	  de	  är	  
immateriella	  (Andersson	  et	  al,	  1997).	  För	  att	  kunna	  mäta	  effektiviteten	  kommer	  
därför	  en	  procedur	  skapas	  som	  identifierar	  de	  relevanta	  KPI	  för	  det	  undersökta	  
försvarslogistiska	  systemet.	  Problemet	  som	  övergången	  till	  försvarslogistik	  
innebär	  väcker	  frågan:	  Vad	  skiljer	  mellan	  VoV	  av	  materiel	  och	  VoV	  av	  
försvarslogistik?	  

1.4 Avgränsning	  
Arbetet	  kommer	  inte	  omfatta	  några	  beräkningar	  som	  t.ex.	  totalkostnadsanalys	  
eller	  värden	  för	  PI/KPI.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  det	  är	  ett	  för	  tidskrävande	  
arbete	  och	  kommer	  inte	  kunna	  täckas	  av	  de	  20	  veckor	  som	  står	  till	  förfogande.	  	  
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1.4.1 Systemgräns	  
För	  att	  få	  en	  större	  förståelse	  var	  gränsen	  går	  för	  detta	  arbete	  visas	  
systemgränsen	  i	  Figur	  1.3	  nedan.	  Den	  visar	  att	  systemgränsen	  är	  flödet	  från	  
leverantör	  till	  FMV	  samt	  det	  flöde	  som	  är	  från	  FMV	  till	  FM,	  men	  också	  de	  
aktiviteter	  som	  FMV	  ansvarar	  för.	  Detta	  innebär	  att	  aktiviteter	  hos	  
leverantörerna	  och	  hos	  FM	  inte	  berörs	  av	  detta	  arbete.	  Däremot	  kommer	  FM:s	  
verksamhet	  förklaras	  eftersom	  den	  påverkar	  FMV:s	  verksamhet.	  	  
	  
Detta	  innebär	  att	  de	  berörda	  aktörerna	  för	  detta	  arbete,	  som	  kommer	  beskrivas	  
är:	  

• Försvarets	  materielverk	  (FMV)	  där	  även	  Förråd,	  Service	  och	  Verkstäder	  
(FSV)	  och	  Försvarets	  logistik	  (FMLOG)	  ingår	  

• Försvarsmakten	  (FM)	  	  
• North	  Atlantic	  Treaty	  Organization	  (NATO),	  eftersom	  NATO	  påverkar	  de	  

verksamheter	  som	  FM	  och	  FMV	  bedriver	  
	  
Övriga	  försvarsverksamheter,	  som	  t.ex.	  Totalförsvarets	  forskningsinstitut	  (FOI),	  
Försvarshögskolan	  (FHS),	  Fortifikationsverket	  (FortV)	  osv.,	  kommer	  inte	  
beröras	  av	  detta	  arbete.	  
	  

	  
Figur	  1.3	  -‐	  Systemgränsen	  för	  det	  studerade	  området.	  

1.5 Målgrupp	  
Rapporten	  riktar	  sig	  främst	  till	  två	  målgrupper,	  Sveriges	  försvarsmyndigheter	  
och	  akademin.	  Inom	  försvarsmyndigheterna	  är	  det	  främst	  FMV	  med	  
verksamhetsområdena	  för	  T&E,	  AL	  (Anskaffning	  och	  logistik)	  och	  SPL	  (System-‐	  
och	  Produktionsledning)	  som	  kan	  dra	  nytta	  av	  rapporten,	  men	  även	  
logistikavdelningen	  på	  FOI.	  Inom	  akademin	  kan	  rapporten	  vara	  användbar	  för	  
studenter	  som	  läser	  kurser	  som	  berör	  försvarslogistik	  samt	  forskare	  som	  har	  
hela	  eller	  delar	  av	  sina	  studier	  inom	  försvarslogistikområdet.	  Detta	  kan	  både	  
vara	  för	  de	  "civila"	  högskolorna/universiteten	  som	  för	  FHS	  (Försvarshögskolan).	  

1.5.1 Rekommendationer	  hur	  rapporten	  ska	  läsas	  
Beroende	  på	  vilken	  målgrupp	  som	  läser	  rapporten	  så	  finns	  olika	  intressen.	  
Nedan	  görs	  rekommendation	  för	  de	  två	  målgrupperna.	  



	   Öppen/Unclassified	   14FMV5614-‐3:1	  
	  

	  6	  

1.5.1.1 Försvarsverksamheterna	  
De	  i	  försvarsverksamheterna	  som	  är	  intresserad	  av	  detta	  arbete	  är	  förmodligen	  
mest	  intresserad	  av	  vad	  som	  undersöks	  och	  hur	  resultatet	  blev.	  För	  er	  är	  
framförallt	  kapitel	  7	  och	  framåt	  av	  intresse.	  Där	  beskrivs	  först	  hur	  definitionen	  
för	  hur	  försvarslogistik	  och	  proceduren	  har	  skapats.	  Sedan	  förklaras	  resultatet	  
hur	  det	  kan	  användas	  och	  vad	  det	  framtida	  arbetet	  kan	  vara.	  Dessutom	  beskrivs	  
bidraget	  av	  denna	  rapport	  till	  försvarskontexten.	  Slutligen	  har	  ett	  testfall	  (se	  
bilaga	  4)	  skapats	  där	  det	  blir	  tydligare	  hur	  arbetet	  kan	  komma	  till	  användning	  
och	  var	  fortsatt	  arbete	  kan	  ta	  vid.	  

1.5.1.2 Akademin	  
Denna	  rapport	  består	  av	  relativt	  många	  förkortningar	  som	  relaterar	  till	  
försvarskontexten.	  Därför	  kan	  det	  vara	  en	  god	  idé	  att	  bekanta	  sig	  med	  de	  
förkortningar	  som	  listats	  innan	  rapporten	  läses.	  En	  akademiker	  är	  förmodligen	  
intresserad	  av	  två	  saker,	  dels	  hur	  arbetet	  har	  utformats	  och	  dels	  för	  de	  
underbyggande	  teorierna.	  	  
	  
För	  den	  som	  är	  intresserad	  av	  utformningen	  bör	  rapporten	  läsas	  från	  toppen	  till	  
slut	  då	  den	  följer	  en	  röd	  tråd.	  Metodkapitlet	  förklarar	  teorierna	  om	  vilka	  
metoder	  som	  kan	  användas	  för	  denna	  typ	  av	  arbeten	  där	  sedan	  
tillvägagångssättet	  beskriver	  hur	  de	  använts	  och	  hur	  arbetet	  har	  utförts.	  	  
	  
För	  den	  som	  är	  intresserad	  av	  teorierna	  bör	  metodkapitlet	  och	  referensramen	  
läsas.	  För	  teorin	  om	  hur	  uppgiften	  löstes	  bör	  antingen	  kapitel	  7	  (Utformning	  av	  
Definition)	  eller	  8	  (Procedur	  för	  att	  identifiera	  försvarslogistiska	  KPI)	  läsas.	  
Dessutom	  kan	  resultatet	  och	  diskussionen	  vara	  av	  intresse.	  

1.6 Rapportens	  struktur	  
Nedan	  visas	  Figur	  1.4	  som	  visar	  rapportens	  struktur.	  Där	  visas	  att	  först	  beskrivs	  
introduktionen	  som	  består	  av	  kapitlen:	  

• Inledning	  
• De	  metoder	  som	  teorin	  beskriver	  och	  som	  kommer	  användas	  i	  arbetet	  
• Det	  praktiska	  tillvägagångsättet	  beskriver	  hur	  metoderna	  kommer	  

användas	  
• Beskrivning	  av	  de	  berörda	  aktörerna	  	  
• Nulägesbeskrivning	  av	  framförallt	  materielförsörjningen	  och	  logistiken	  i	  

FM	  och	  FMV	  
	  
Dessa	  delar	  kommer	  vara	  ett	  underlag	  till	  referensramen	  som	  beskriver	  vad	  
logistik,	  försvarslogistik	  och	  PI/KPI	  är.	  Men	  det	  kommer	  också	  vara	  underlag,	  
tillsammans	  med	  referensramen,	  till	  genomförandet	  av	  syftet,	  dvs.	  skapandet	  av	  
definitionen	  och	  proceduren.	  	  
	  
Slutligen	  kommer	  de	  avslutande	  delarna	  där	  först	  resultatet	  beskrivs.	  Därefter	  
ges	  en	  diskussion	  av	  resultatet	  och	  rekommendationer	  om	  vad	  T&E	  kan	  arbeta	  
vidare	  med	  utifrån	  examensarbetet	  samt	  hur	  resultatet	  kan	  användas.	  	  
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Figur	  1.4	  -‐	  Rapportens	  struktur
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2 Metoder	  till	  arbetet	  
Det	  finns	  ett	  fåtal	  mer	  eller	  mindre	  lämpade	  metoder	  för	  att	  definiera	  begreppet	  
försvarslogistik.	  T.ex.	  kan	  olika	  datainsamlingsmetoder	  användas	  som	  underlag	  
till	  definitionen	  eller	  så	  kan	  en	  egen	  definition	  formuleras	  utifrån	  erfarenhet	  
inom	  logistikområdet.	  Men	  då	  den	  senare	  endast	  är	  subjektiv	  är	  den	  ett	  sämre	  
alternativ.	  Däremot	  kan	  olika	  datainsamlingsmetoder	  tillämpas	  som	  kan	  anses	  
som	  mer	  objektiva.	  Då	  kan	  antingen	  en	  litteraturstudie	  tillämpas	  där	  delar	  ur	  
definitioner	  kan	  användas	  som	  inspiration	  till	  en	  egen,	  alternativt	  välja	  den	  mest	  
lämpade	  definitionen	  från	  en	  datainsamling.	  Eller	  så	  kan	  datainsamling	  via	  
intervjuer	  och/eller	  enkäter	  inspirera	  till	  en	  ny	  definition.	  Även	  olika	  former	  av	  
presentationer,	  som	  t.ex.	  studiebesök,	  föreläsningar,	  konferenser	  osv.,	  kan	  
användas	  som	  informationskälla.	  Men	  samtliga	  av	  dessa	  består	  av	  s.k.	  
sekundärdata,	  alltså	  att	  de	  uppgifter	  som	  framtagits	  har	  varit	  i	  annat	  syfte	  än	  för	  
den	  aktuella	  studien.	  Därför	  bör	  de	  användas	  med	  försiktighet	  då	  de	  riskerar	  att	  
vara	  objektiva.	  
	  
För	  den	  andra	  delen	  av	  syftet,	  där	  en	  procedur	  ska	  utformas	  för	  att	  identifiera	  de	  
mest	  relevanta	  försvarslogistiska	  KPI,	  är	  en	  datainsamling	  som	  inspirationskälla	  
också	  den	  mest	  lämpade	  metoden.	  
	  
Samtlig	  insamlad	  data	  måste	  sedan	  analyseras	  i	  syfte	  att	  välja	  ut	  de	  mest	  
relevanta	  delarna	  för	  studien.	  Det	  görs	  i	  dataanalysdelen	  (se	  avsnitt	  2.2).	  
	  
Detta	  metodavsnitt	  hänvisar	  till	  vad	  litteraturen	  ser	  på	  olika	  metoder	  för	  
datainsamling,	  dataanalys	  och	  trovärdighet	  som	  kan	  vara	  relevanta	  för	  denna	  
studie.	  Först	  förklaras	  de	  metoder	  som	  finns	  för	  datainsamling	  och	  dataanalys.	  
Sedan	  beskrivs	  de	  metoder	  som	  kan	  vara	  av	  relevans	  när	  en	  definition	  ska	  
skapas	  och	  efter	  det	  beskrivs	  de	  mätmetoder	  som	  kan	  användas	  när	  proceduren	  
ska	  skapas.	  Slutligen	  görs	  en	  beskrivning	  hur	  teorin	  anser	  att	  en	  studies	  
trovärdighet	  kan	  stärkas.	  	  

2.1 Datainsamling	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  de	  datainsamlingsmetoder	  som	  kan	  användas	  i	  en	  teknisk	  
undersökning.	  De	  är	  uppdelade	  i	  de	  två	  huvudgrupperna	  primär-‐	  och	  
sekundärdata.	  Huvudgrupperna	  består	  av	  fler	  undergrupper	  som	  beskrivs	  
närmare	  nedan.	  Datainsamlingen	  kommer	  ligga	  som	  grund	  till	  kapitlen	  om	  
Beskrivning	  av	  aktörer	  (se	  kapitel	  4),	  Nulägesbeskrivningen	  för	  
materielförsörjning	  och	  logistik	  (se	  kapitel	  5)	  samt	  Referensramen	  (se	  kapitel	  6).	  

2.1.1 Primärdata	  
Primärdata	  är	  den	  data	  som	  samlats	  i	  syfte	  att	  användas	  enbart	  för	  den	  aktuella	  
studien	  (Björklund	  &	  Paulsson,	  2010).	  Dahmström	  (2011)	  menar	  att	  primärdata	  
är	  användandet	  av	  ny	  data.	  De	  olika	  metoderna	  förklaras	  nedan.	  
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2.1.1.1 Intervjuer	  
Intervjuer	  är	  olika	  former	  av	  utfrågningar	  som	  antingen	  kan	  göras	  genom	  
personlig	  direktkontakt	  eller	  externt	  som	  t.ex.	  via	  telefon,	  sms	  eller	  e-‐post.	  
Informationen	  som	  fås	  från	  intervjuer	  är	  s.k.	  primärdata.	  	  
	  
Det	  finns	  olika	  varianter	  av	  intervjuer	  där	  valet	  av	  och	  antalet	  svarande	  
(respondenter)	  kan	  varieras.	  Frågorna	  kan	  vara	  bestämda	  innan	  intervjun	  och	  
följas	  i	  bestämd	  ordning	  (strukturerad	  intervju),	  som	  ett	  manus.	  Eller	  så	  kan	  
ämnesområdena	  vara	  förutbestämda	  men	  frågorna	  formuleras	  när	  
undersökaren	  anser	  de	  lämpliga	  beroende	  på	  exempelvis	  respondentens	  svar	  
eller	  reaktion	  på	  de	  tidigare	  frågorna	  (semi-‐strukturerad	  intervju).	  Men	  frågorna	  
kan	  också	  ha	  formen	  som	  ett	  vanligt	  samtal	  då	  frågorna	  formuleras	  slumpvist	  
(ostrukturerad	  struktur).	  Frågorna	  kan	  också	  vara	  ledande,	  men	  dessa	  bör	  
undvikas	  eftersom	  de	  kräver	  en	  hög	  medvetenhet	  från	  undersökaren	  att	  risken	  
för	  att	  subjektivitet	  växer.	  	  
	  
Intervjuer	  kan	  antingen	  göras	  med	  en	  person	  eller	  med	  flera	  i	  grupp.	  Dessutom	  
kan	  det	  vara	  flera	  undersökare	  vid	  intervjuer.	  Antalet	  frågor	  och	  mängden	  tid	  är	  
också	  faktorer	  som	  varierar.	  Intervjuer	  kan	  bandas,	  antecknas	  eller	  memoreras.	  
Men	  vid	  känsliga	  uppgifter	  kan	  det	  vara	  lämpligt	  att	  varken	  banda	  eller	  anteckna	  
under	  intervjun.	  Då	  bör	  anteckningar	  göras	  efter	  intervjun	  istället.	  Det	  kan	  leda	  
till	  mer	  fullständiga	  svar.	  
	  
Fördelen	  med	  intervjuer	  är	  de	  ger	  tillgång	  till	  information	  som	  är	  av	  direkt	  
relevans	  för	  studiens	  syfte.	  Dessutom	  kan	  de	  ge	  en	  djupare	  förståelse	  då	  frågorna	  
kan	  anpassas	  under	  intervjun	  och	  att	  andra	  signaler,	  som	  t.ex.	  kroppsspråk,	  kan	  
tolkas.	  Nackdelen	  är	  att	  de	  oftast	  kräver	  mycket	  tid	  och	  kan	  vara	  kostsamma	  till	  
följd	  av	  resor.	  (Björklund	  &	  Paulsson,	  2010)	  

2.1.1.2 Enkäter	  
Dahmström	  (2011)	  listar	  olika	  varianter	  av	  enkäter	  som	  postenkäter,	  
webbenkäter,	  gruppenkäter	  och	  besöksenkäter.	  En	  enkät	  består	  av	  på	  förhand	  
standardiserade	  bestämda	  frågor	  och	  svarsalternativ.	  Det	  kan	  t.ex.	  vara	  svar	  på	  
en	  graderad	  skala	  från	  1-‐5	  eller	  ja/nej-‐alternativ.	  Dessutom	  kan	  respondenten	  få	  
möjlighet	  att	  motivera	  sina	  svar	  i	  löpande	  text.	  
	  
Enkäter	  har	  den	  fördelen	  att	  en	  relativt	  liten	  arbetsinsats	  ger	  ett	  stort	  underlag	  
av	  primärdata.	  Men	  nackdelen	  är	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  
vem	  respondenten	  är	  och	  dennes	  funktion.	  Det	  är	  också	  svårt	  att	  tolka	  signaler	  
som	  kroppsspråk.	  Risken	  för	  misstolkningar	  är	  också	  större	  då	  frågor	  inte	  kan	  
utbytas	  mellan	  observatören	  och	  respondenten.	  Dessutom	  finns	  risken	  att	  
enkäten	  blir	  liggande	  hos	  respondenten	  och	  att	  svaren	  blir	  mer	  kortfattade	  än	  
vid	  en	  intervju.	  (Björklund	  &	  Paulsson,	  2010)	  

2.1.2 Sekundärdata	  
Sekundärdata	  är	  att	  de	  uppgifter	  som	  framtagits	  har	  varit	  i	  annat	  syfte	  än	  för	  den	  
aktuella	  studien	  (Björklund	  &	  Paulsson,	  2010).	  Dahmström	  (2011)	  kompletterar	  
detta	  med	  att	  sekundärdata	  är	  data	  som	  finns	  sedan	  tidigare.	  De	  metoder	  som	  
går	  att	  använda	  beskrivs	  nedan.	  
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2.1.2.1 Litteraturstudie	  
En	  litteraturstudie	  görs	  utifrån	  all	  form	  av	  skrivet	  material.	  Det	  kan	  t.ex.	  vara	  
böcker,	  broschyrer,	  artiklar,	  publikationer	  och	  tidskrifter.	  Den	  samlade	  
informationen	  som	  kommer	  från	  litteraturstudien	  kallas	  sekundärdata.	  Då	  den	  
samlade	  informationen	  är	  av	  sekundärdatakaraktär	  är	  det	  viktigt	  att	  vara	  
objektiv	  eftersom	  den	  kan	  vara	  vinklad	  eller	  inte	  fullständigt	  täckande	  för	  alla	  
aspekter.	  Även	  de	  sökrutiner	  som	  används	  vid	  litteratursökningen,	  t.ex.	  vilka	  
databaser	  som	  används,	  kan	  vara	  ofullständiga.	  
	  
Fördelen	  med	  en	  litteraturstudie	  är	  att	  med	  små	  resurser	  och	  under	  kort	  tid	  kan	  
en	  stor	  mängd	  information	  samlas.	  En	  litteraturstudie	  kan	  vara	  en	  hjälp	  för	  att	  
kartlägga	  existerande	  kunskap	  inom	  området	  och	  för	  att	  bygga	  en	  teoretisk	  
referensram.	  Men	  en	  nackdel	  är	  att	  informationen	  är	  s.k.	  sekundärdata	  och	  att	  
det	  då	  oftast	  inte	  framkommer	  med	  vilka	  metoder	  informationen	  samlats	  och	  för	  
vilket	  syfte.	  Därför	  bör	  informationen	  och	  den	  egna	  användningen	  av	  materialet	  
alltid	  ifrågasättas.	  (Björklund	  &	  Paulsson,	  2010)	  
	  
Vid	  en	  litteraturstudie	  är	  det	  viktigt	  att	  avgränsa	  valet	  av	  innehåll	  så	  att	  det	  är	  
representativt	  för	  det	  område	  som	  arbetet	  sträcker	  sig	  över.	  Detta	  innebär	  att	  
litteratur	  inte	  ska	  inventeras	  och	  refereras	  utan	  snarare	  välja,	  strukturera	  och	  
sammanfatta.	  Det	  är	  författarnas	  frågeställningar	  som	  avgör	  vad	  litteraturen	  ska	  
återge.	  (Hartman,	  2003)	  

2.1.2.2 Presentationer	  
Vid	  deltagande	  av	  olika	  presentationer	  kan	  information	  som	  är	  användbar	  för	  
studien	  samlas.	  Presentationerna	  kan	  vara	  allt	  från	  stora	  föreläsningar	  till	  en	  
sammankomst	  av	  ett	  antal	  experter	  som	  t.ex.	  konferenser.	  Men	  gemensamt	  för	  
dessa	  olika	  former	  är	  att	  informationen	  även	  här	  är	  sekundärdata,	  varför	  den	  bör	  
behandlas	  objektivt	  	  
	  
Både	  fördelen	  och	  nackdelen	  med	  presentationer	  är	  densamma	  som	  för	  
litteraturstudier,	  dvs.	  att	  med	  få	  resurser	  och	  lite	  tid	  samla	  mycket	  information	  
och	  att	  informationen	  är	  sekundärdata.	  (Björklund	  &	  Paulsson,	  2010)	  

2.1.2.3 Observationer	  
Observationer	  kan	  utföras	  på	  många	  sätt.	  Antingen	  kan	  observatören	  delta	  i	  den	  
undersökta	  aktiviteten	  eller	  iaktta	  utifrån.	  Den	  observerade	  kan	  bli	  informerad	  i	  
förväg	  eller	  inte	  alls.	  Observationerna	  kan	  utföras	  med	  olika	  former	  av	  
hjälpmedel,	  som	  t.ex.	  tidtagarur,	  måttband	  etc.,	  eller	  så	  grundar	  de	  sig	  på	  mer	  
subjektiva	  uppskattningar.	  De	  variabler1	  som	  mäts	  kan	  vara	  konstanta	  eller	  
varieras.	  	  
	  
Eftersom	  observationer	  kan	  göras	  på	  många	  olika	  sätt	  är	  det	  svårt	  att	  beskriva	  
dess	  styrkor	  och	  svagheter.	  Men	  det	  som	  går	  att	  säga	  är	  att	  det	  oftast	  är	  en	  
tidskrävande	  datainsamlingsmetod	  och	  att	  den	  ger	  objektiv	  information.	  
(Björklund	  &	  Paulsson,	  2010)	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En	  variabel	  (en	  storhet	  som	  tänks	  variera)	  menas	  även	  parameter	  (en	  storhet	  som	  är	  konstant	  under	  en	  
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2.1.2.4 Experiment	  
Ett	  experiment	  kan	  ses	  som	  en	  konstgjord	  "mini-‐verklighet"	  med	  givna	  variabler,	  
som	  kan	  varieras	  under	  kontrollerade	  former.	  Mini-‐verkligheten	  är	  oftast	  en	  
förenkling	  av	  verkligheten.	  
	  
Fördelen	  med	  experiment	  är	  kontrollen	  över	  de	  variabler	  som	  påverkar	  
studieobjektet	  och	  att	  möjligheterna	  till	  upprepning	  av	  experimentet	  oftast	  är	  
stora.	  Nackdelen	  däremot	  är	  att	  det	  oftast	  är	  en	  tids-‐	  och	  resurskrävande	  metod.	  
Det	  kan	  också	  vara	  svårt	  att	  spegla	  komplexiteten	  i	  verkligheten.	  (Björklund	  &	  
Paulsson,	  2010)	  

2.2 Dataanalys	  
När	  datainsamlingen	  är	  genomförd	  är	  det	  dags	  att	  bearbeta	  och	  analysera	  
innehållet.	  Det	  finns	  många	  metoder	  för	  hur	  dataanalys	  ska	  utföras.	  I	  detta	  
avsnitt	  förklaras	  först	  övergripande	  hur	  ett	  förändringsarbete	  ska	  utföras	  och	  
vilken	  typ	  av	  ansats	  som	  studier	  kan	  ha.	  	  

2.2.1 Analysmodell	  
För	  att	  kunna	  styra	  flöden	  och	  förändra	  dem	  behövs	  tydliga	  "verktyg"	  och	  
metoder.	  Logistik	  handlar	  till	  stor	  del	  om	  att	  förändra	  de	  logistiska	  processerna	  
och	  aktiviteterna	  så	  att	  de	  logistiska	  målen	  uppfylls,	  dvs.	  hög	  leveransservice	  och	  
låga	  kostnader.	  Det	  finns	  därför	  behov	  av	  verktyg	  som	  kan	  skapa	  
logistiklösningar	  som	  kan	  underlätta	  för	  verksamheten.	  
	  
Det	  finns	  olika	  metoder	  hur	  arbetet	  ska	  planeras	  och	  utföras.	  Oskarsson	  et	  al	  
(2006)	  menar	  att	  det	  inte	  är	  viktigt	  att	  välja	  exakt	  rätt	  modell	  utan	  att	  hitta	  en	  
genomtänkt	  och	  strukturerat	  sätt	  att	  arbete	  på.	  De	  presenterar	  ett	  förslag	  på	  en	  
modell	  (se	  Figur	  2.1	  nedan)	  som	  de	  ofta	  använder	  vid	  förändringsarbete	  inom	  
logistik.	  Olika	  logistiska	  verktyg	  används	  för	  olika	  delar	  i	  modellen.	  T.ex.	  används	  
flödeskartläggning	  för	  att	  beskriva	  nuläget,	  lagerstyrningsverktyg	  för	  att	  finna	  
alternativa	  lösningar	  och	  totalkostnadsanalys	  för	  att	  jämföra	  olika	  alternativ.	  
Men	  det	  är	  viktigt	  att	  använda	  metoderna	  efter	  vilket	  sammanhang	  som	  
studeras.	  Gemensamt	  för	  alla	  metoder	  är	  att	  ingen	  av	  dem	  kan	  användas	  ensamt	  
om	  en	  lyckad	  förändring	  ska	  uppnås.	  	  
	  

	  
Figur	  2.1	  -‐	  Analysmodell	  (Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  

Här	  följer	  en	  presentation	  av	  varje	  steg	  i	  modellen:	  
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• Klargöra	  förutsättningarna:	  Behovet	  av	  förändrings-‐	  och	  
utvecklingsprojekt	  är	  ofta	  enkla	  att	  upptäcka.	  Men	  ett	  vanligt	  misstag	  är	  
att	  inte	  förutsättningarna	  förklaras	  innan	  arbete	  påbörjas.	  
Förutsättningarna	  varierar	  från	  projekt	  till	  projekt	  och	  är	  därför	  viktiga	  
att	  klargöra.	  Exempel	  på	  förutsättningar	  som	  bör	  klargöras	  i	  början	  av	  
projektet	  är:	  Vilka	  mål	  finns	  för	  projektet?	  Vilka	  delar	  av	  företaget	  (flödet)	  
berörs?	  Vilka	  resurser	  finns	  att	  tillgå	  till	  projektet?	  Vilken	  tid	  finns	  till	  
förfogande?	  

• Beskriva	  och	  analysera	  nuläget:	  För	  att	  kunna	  göra	  ett	  
förändringsarbete	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  bra	  kunskap	  om	  den	  nuvarande	  
verksamheten.	  För	  logistiska	  förändringar	  finns	  ett	  antal	  relevanta	  delar	  
som	  alltid	  kan	  användas.	  Först	  måste	  en	  flödeskartläggning	  göras,	  som	  
visar	  hur	  material-‐	  och	  informationsflödet	  ser	  ut.	  För	  att	  sedan	  kunna	  
analysera	  flödet	  måste	  det	  kvantifieras.	  Det	  görs	  genom	  att	  ta	  fram	  
flödesrelaterade	  och	  ekonomiska	  KPI.	  	  

• Förslag	  på	  alternativa	  lösningar:	  Samtidigt	  som	  nulägesbeskrivningen	  
görs	  är	  det	  vanligt	  att	  även	  lista	  några	  alternativa	  lösningsmetoder.	  Det	  
brukar	  generellt	  vara	  minst	  två	  alternativ	  som	  bör	  väljas	  och	  sedan	  
analyseras.	  	  

• Jämföra	  nuläget	  med	  de	  nya	  förslagen:	  De	  nya	  lösningarnas	  resultat	  
förutspås	  genom	  att	  beräkna	  samma	  KPI	  som	  tidigare	  tagits	  fram	  för	  
nuläget.	  De	  olika	  lösningarna	  jämförs	  sedan	  mot	  varandra	  och	  mot	  
nuläget	  för	  att	  se	  på	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  respektive	  alternativ.	  
Eftersom	  de	  nya	  lösningarnas	  KPI	  är	  relativa	  bör	  en	  känslighetsanalys	  
göras	  för	  att	  se	  hur	  känsliga	  deras	  resultat	  är	  för	  förändringar.	  

• Välja	  en	  lösning:	  Med	  analysen	  som	  grund	  kan	  en	  lösning	  väljas.	  
Förutom	  de	  kvantitativa	  KPI	  kan	  även	  en	  del	  "mjuka"	  parametrar	  påverka	  
beslutet.	  Exempelvis	  kan	  frågor	  som	  om	  lösningen	  följer	  företagets	  övriga	  
strategi	  eller	  hur	  svår	  lösningen	  är	  att	  implementera.	  	  

• Genomföra	  förändringen:	  Att	  förändra	  rutiner	  och	  organisation	  är	  ofta	  
svårt	  och	  tidskrävande.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  företaget	  behärskar	  att	  
göra	  förändringen.	  	  

• Följa	  upp	  resultatet:	  När	  den	  nya	  lösningen	  är	  implementerad	  är	  det	  
viktigt	  att	  följa	  upp	  resultatet	  för	  att	  se	  hur	  bra	  förändringen	  fungerar.	  	  
Dels	  bör	  utgångsläget	  jämföras	  med	  KPI	  mot	  förändringen	  och	  dels	  mot	  
de	  förväntade	  effekterna.	  Jämförelsen	  kan	  ge	  en	  bild	  hur	  bra	  den	  tidigare	  
analysen	  var	  och	  avgöra	  om	  analysverktygen	  är	  tillräckliga	  eller	  behöver	  
justeras.	  

(Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  
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2.2.2 Kvalitativa	  analyser	  
Den	  första	  indelningen	  av	  en	  analys	  bör	  göras	  för	  om	  den	  är	  kvalitativ	  eller	  
kvantitativ.	  En	  kvantitativ,	  eller	  numerisk,	  analys	  är	  om	  den	  antar	  numeriska	  
värden	  som	  t.ex.	  ålder,	  längd	  osv.	  Om	  analysen	  istället	  är	  kvalitativ,	  innebär	  det	  
att	  den	  inte	  antar	  numeriska	  värden.	  Det	  kan	  t.ex.	  vara	  kön,	  civilstånd	  osv.	  	  
	  
Vid	  kvalitativa	  analyser	  kan	  det	  vara	  lämpligt	  att	  omvandla	  dem	  till	  siffror,	  s.k.	  
kodning	  av	  variabeln.	  Siffrorna	  som	  används	  kan	  vara	  mer	  eller	  mindre	  
godtyckliga,	  men	  de	  innehåller	  inte	  samma	  typ	  av	  information	  som	  värden	  som	  
tidigare	  var	  kvantitativa.	  (Dahmström,	  2011)	  

2.2.2.1 Alternativa	  dataanalysmetoder	  för	  kvalitativa	  data	  
En	  annan	  användbar	  analysmetod	  för	  kvalitativa	  data	  är	  diskursanalys,	  vilken	  
fokuserar	  på	  kulturella	  meningar	  som	  kommer	  från	  språket/talet	  (Nyberg	  &	  
Tidström,	  2012).	  En	  diskurs	  är	  i	  vetenskapliga	  sammanhang	  en	  helhet	  av	  
sammanhängande	  uttryck,	  utsagor	  och	  begrepp	  (Nationalencyklopedin,	  2014d).	  
	  
Sedan	  kan	  även	  en	  narrativ	  forskning	  appliceras	  vid	  kvalitativa	  dataanalyser,	  
vilken	  är	  inriktad	  på	  historier.	  Analysen	  fokuseras	  på	  innehållet	  i	  
informationsrika	  historier	  gällande	  deras	  kronologiska	  ordningsföljd	  samt	  för	  
kontexten.	  (Nyberg	  &	  Tidström,	  2012)	  

2.2.3 Kvantitativa	  analyser	  	  
En	  indelning	  som	  kan	  göras	  för	  kvantitativa	  variabler	  är	  om	  de	  är	  diskreta,	  dvs.	  
att	  de	  är	  ändliga	  i	  någon	  form,	  respektive	  kontinuerliga,	  dvs.	  att	  de	  kan	  anta	  alla	  
värden	  i	  ett	  intervall	  (Dahmström,	  2011).	  Björklund	  och	  Paulsson	  (2010)	  menar	  
att	  kvantitativa	  analyser	  är	  information	  som	  kan	  mätas	  eller	  värderas	  numeriskt.	  

2.2.4 Ansatser	  
Lekvall	  och	  Wahlbin	  (2001)	  uppmanar	  att	  välja	  vilken	  ansats	  studien	  har.	  De	  
använder	  två	  betraktningssätt,	  ena	  är	  fallstudieansatser	  som	  handlar	  om	  att	  
studera	  enskilda	  undersökningsobjekt	  på	  djupet.	  Det	  kan	  exempelvis	  vara	  att	  
kartlägga	  någon	  eller	  några	  kunder.	  Den	  andra,	  tvärsnittsansats,	  där	  flera	  
undersökningsobjekt	  undersöks	  och	  jämförs	  vid	  en	  specifik	  tidpunkt.	  
Tvärsnittsansatsen	  kan	  delas	  upp	  i	  surveyansats,	  då	  verkligheten	  observeras	  
utan	  egen	  aktivitet	  att	  försöka	  påverka	  den,	  och	  experimentell	  ansats,	  då	  
verkligen	  styrs	  efter	  eget	  intresse.	  	  
	  
För	  att	  illustrera	  hur	  ansatserna	  och	  analyserna	  kan	  kombineras	  har	  Lekvall	  och	  
Wahlbin	  (2001)	  skapat	  en	  illustrativ	  matris	  (se	  Tabell	  2.1	  nedan).	  
	  

	  
Tabell	  2.1	  -‐	  Analys-‐	  och	  ansatsmatris	  (Lekvall	  &	  Wahlbins,	  2001)	  
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2.3 Hur	  utformas	  en	  definition?	  
En	  definition	  kan	  antingen	  vara	  deskriptiv	  eller	  stipulativ.	  Skillnaden	  är	  att	  en	  
deskriptiv	  definition	  är	  beskrivande	  och	  fastslår	  ett	  faktiskt	  språkbruk.	  Därför	  
kan	  den	  vara	  rätt	  eller	  fel.	  	  En	  stipulativ	  definition	  beskriver	  hur	  en	  term	  ska	  
användas,	  eller	  hur	  den	  rekommenderas	  att	  användas.	  	  En	  stipulation	  kan	  inte	  
vara	  rätt	  eller	  fel,	  däremot	  kan	  den	  vara	  upplysande	  eller	  förvirrande	  (adekvat	  
eller	  otillräcklig)	  (Hansson,	  2007).	  Gupta	  (2008)	  hävdar	  att	  det	  även	  finns	  en	  
tredje	  variant,	  nämligen	  förklarande	  definitioner.	  Förklarande	  definitioner	  syftar	  
till	  några	  centrala	  användningar	  av	  en	  term,	  men	  är	  stipulativ	  på	  andra.	  Det	  kan	  
med	  andra	  ord	  vara	  en	  absolut	  förbättring	  av	  ett	  redan	  existerande	  men	  
ofullständigt	  koncept.	  	  
	  
I	  detta	  avsnitt	  förklaras	  de	  metodteorier	  för	  hur	  en	  definition	  kan	  utformas.	  

2.3.1 Struktur	  av	  en	  definition	  
En	  definition	  har	  tre	  grundläggande	  delar.	  De	  är	  definiendum	  (det	  som	  ska	  
definieras),	  definiens	  (det	  definierande)	  och	  det	  som	  sammanbinder	  dessa	  två.	  
T.ex.	  "ett	  äpple	  är	  en	  frukt"	  så	  är	  äpple	  definiendum,	  frukt	  är	  definiens	  och	  "är	  
en"	  är	  det	  sammanbindande	  mellan	  dessa.	  Gupta	  (2008)	  förklarar	  detta	  med	  
exemplet:	  

𝑋:  . . .𝑋  . . .=!"−−−−−	  
	  
Där	  det	  som	  står	  vänster	  om	  uttrycket	  "=DF"	  (alltså	  ...X	  ...)	  motsvarar	  definiendum	  
av	  definitionen	  och	  det	  som	  står	  till	  höger	  om	  uttrycket	  är	  definiens.	  
	  
Definiens	  av	  en	  definition	  ska	  ha	  samma	  innebörd	  som	  det	  som	  definiendum	  har.	  
Anledningen	  till	  detta	  är	  för	  att	  få	  likformighet	  i	  betydelsen	  vilket	  fås	  då	  
definitionen	  uppfyller	  tre	  viktiga	  formella	  överensstämmande	  krav,	  nämligen	  
språkliga,	  kategoriska	  och	  överensstämmande	  i	  variabler.	  	  
	  
Det	  mest	  självklara	  är	  att	  definitionen	  ska	  ha	  språkligt	  överensstämmande.	  T.ex.	  
bör	  inte	  ett	  substantiv	  definieras	  av	  ett	  verb	  eller	  ett	  plural	  med	  ett	  singular	  osv.	  
Med	  kategoriskt	  överensstämmande	  menas	  att	  definiens	  och	  definiendum	  tillhör	  
samma	  generella	  kategori	  av	  koncept.	  T.ex.	  ska	  ett	  sinnestillstånd	  inte	  definieras	  
som	  ett	  tillstånd	  av	  yttre	  världen	  och	  ett	  värderande	  begrepp	  bör	  inte	  definieras	  
som	  ett	  beskrivande	  osv.	  Slutligen	  ska	  definitionen	  vara	  överensstämmande	  i	  
dess	  variabler,	  dvs.	  att	  samma	  variabler	  ska	  användas	  i	  definiens	  som	  i	  
definiendum.	  (Hansson,	  2007)	  

2.3.2 Att	  välja	  definiens	  -‐	  de	  variabler	  som	  definierar	  
När	  definiendum	  har	  valts	  är	  det	  vanligt	  att	  addera	  tillhörande	  variabler	  till	  det.	  
Det	  är	  inte	  alltid	  självklart	  vilka	  variabler	  som	  ska	  väljas	  men	  en	  regel	  kan	  vara	  
att	  det	  är	  bättre	  att	  ta	  med	  än	  att	  ta	  bort.	  Tre	  metoder	  kan	  användas	  för	  att	  välja	  
definiens:	  Turordningsmetoden	  (se	  avsnitt	  2.3.3	  nedan),	  Förbättringsmetoden	  
(se	  avsnitt	  2.3.4	  nedan)	  och	  Trestegsmetoden	  (se	  avsnitt	  2.3.5	  nedan).	  Båda	  
metoderna	  startar	  med	  en	  preliminär	  definition	  som	  sedan	  förbättras.	  
	  
En	  bra	  startpunkt	  är	  att	  utgå	  från	  ett	  lexikons	  definition.	  En	  god	  idé	  då	  är	  att	  söka	  
på	  flera	  språk	  och	  för	  termer	  med	  liknande	  innebörd.	  (Hansson,	  2007)	  	  
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2.3.3 Turordningsmetoden	  
Turordningsmetoden	  lämpar	  sig	  bäst	  vid	  deskriptiva	  (lexikala)	  definitioner.	  Den	  
börjar	  med	  en	  sammanslagning	  av	  två	  omfattande	  listor	  med	  testfall.	  	  Ena	  listan	  
innehåller	  delar	  som	  ska	  ingå	  i	  definitionen	  och	  den	  andra	  innehåller	  delar	  som	  
inte	  ska	  ingå.	  Men	  båda	  listor	  innehåller	  begränsande	  fall,	  dvs.	  fall	  som	  är	  nära	  
gränsen	  för	  vad	  definitionen	  bör	  omfatta.	  Sen	  kollas	  den	  preliminära	  
definitionen	  mot	  båda	  listorna.	  Detta	  för	  att	  kunna	  justera	  definitionen	  för	  att	  
kunna	  överensstämma	  bättre	  med	  listorna.	  Detta	  repeteras	  tills	  definitionen	  
överensstämmer	  bättre	  med	  båda	  listorna.	  Exempel	  på	  detta	  är	  om	  begreppet	  
"trafikolycka"	  ska	  definieras.	  Då	  kan	  listorna	  vara	  följande:	  
	  
Positiv	  lista	  (trafikolyckor)	   Negativ	  lista	  (icke	  trafikolyckor)	  
1+	  En	  förare	  tappar	  kontrollen	  på	  fordonet	  
och	  kör	  in	  i	  ett	  träd,	  både	  föraren	  och	  
medpassageraren	  skadas.	  

1-‐	  Två	  personer	  springer	  in	  i	  varandra	  vid	  
ett	  övergångsställe,	  ingen	  skadas.	  

2+	  Två	  cyklar	  kolliderar.	  En	  cykel	  skadas	  
men	  inga	  personskador.	  

2-‐	  En	  person	  springer	  in	  i	  en	  parkerad	  bil	  
och	  bryter	  armen	  

3+	  En	  parkerad	  bil	  börjar	  rulla	  nerför	  en	  
kulle	  pga.	  felaktig	  handbroms	  och	  krockar	  
in	  i	  en	  annan	  bil.	  Ingen	  person	  skadas.	  

3-‐	  En	  cyklist	  står	  still	  vid	  ett	  
övergångsställe	  och	  träffas	  av	  en	  snöboll,	  
personen	  faller	  och	  skadas.	  

4+	  En	  person	  springer	  in	  i	  en	  bil	  som	  kör	  
på	  en	  parkeringsplats	  och	  bryter	  armen.	  

4-‐	  En	  man	  kör	  över	  och	  dödar	  sin	  exfru	  när	  
hon	  går	  över	  gatan.	  

Tabell	  2.2	  -‐	  Exempel	  på	  listor	  i	  Turordningsmetoden	  (Hansson,	  2007)	  

Då	  kan	  en	  första	  definition	  vara:	  
	   	  
	   "En	  trafikolycka	  är	  en	  händelse	  när	  ett	  motordrivet	  fordon	  orsakar	  
	   personskada."	  
	  
Från	  2+	  går	  det	  att	  förstå	  att	  det	  inte	  behöver	  vara	  ett	  motordrivet	  fordon.	  Men	  
från	  1-‐	  inses	  att	  något	  typ	  av	  fordon	  behöver	  vara	  inblandat.	  Från	  2-‐	  och	  3-‐	  
framkommer	  det	  att	  fordonet	  måste	  röra	  sig	  och	  från	  3+	  att	  det	  inte	  måste	  köras	  
av	  en	  person.	  2+	  och	  3+	  innebär	  att	  det	  inte	  måste	  innebära	  skada	  på	  en	  person.	  
Slutligen	  innebär	  4-‐	  att	  om	  en	  olycka	  orsakas	  med	  flit	  så	  är	  det	  inte	  en	  olycka.	  
Dessa	  omständigheter	  leder	  till	  definitionen:	  
	   	  
	   "En	  trafikolycka	  är	  en	  händelse	  där	  ett	  fordon	  i	  rörelse	  orsakar	  oavsiktlig	  
	   person-‐	  eller	  materialskada."	  
(Hansson,	  2007)	  

2.3.4 Förbättringsmetoden	  
Risken	  med	  turordningsmetoden,	  vid	  stipulativa	  definitioner,	  är	  att	  den	  kan	  leda	  
till	  många	  undantag.	  Då	  kan	  förbättringsmetoden	  vara	  ett	  bättre	  alternativ.	  
	  
Startpunkten	  är	  även	  här	  en	  preliminär	  definition	  från	  exempelvis	  ett	  lexikon.	  Är	  
inte	  den	  definitionen	  komplett	  så	  identifieras	  dess	  största	  (eller	  mest	  
uppenbara)	  brist.	  Därefter	  avgörs	  hur	  bristen	  kan	  undvikas	  på	  bästa	  sätt.	  
Dessutom	  kontrolleras	  om	  förändringen	  kan	  påverka	  andra	  konsekvenser	  som	  
exempelvis	  att	  definitionen	  blir	  mer	  komplex.	  På	  detta	  sätt	  närmas	  en	  definition	  
genom	  ett	  antal	  succesiva	  förbättringar.	  (Hansson,	  2007)	  
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2.3.5 Trestegsmetoden	  
Hansson	  (2010)	  beskriver	  trestegsmetoden	  (se	  Figur	  2.2	  nedan)	  som	  visar	  
tillvägagångssättet	  för	  att	  utarbeta	  en	  definition.

	  
Figur	  2.2	  -‐	  Trestegsmetoden	  för	  utformning	  av	  en	  definition	  (Hansson,	  2010)	  

Första	  steget	  består	  av	  att	  välja	  ut	  det	  definiendum	  som	  ska	  arbetas	  med.	  För	  att	  
göra	  det	  kan	  det	  vara	  lämpligt	  att	  identifiera	  kluster,	  dvs.	  närbesläktade	  termer	  
som	  t.ex.	  stabilitet	  och	  stabil	  eller	  kunskap	  och	  veta.	  Efter	  identifiering	  av	  
klustret	  görs	  en	  preliminär	  analys	  av	  inbördes	  relationer.	  Syftet	  av	  det	  är	  för	  att	  
se	  om	  termerna	  kan	  definiera	  varandra.	  	  
	  
I	  steg	  två	  ska	  variablerna	  väljas.	  Dessa	  variabler	  ska	  senare	  kunna	  återfinnas	  i	  
definiens.	  Generellt	  betyder	  detta	  att	  om	  en	  egenskap	  ska	  definieras	  så	  måste	  det	  
som	  har	  egenskapen	  återfinns	  som	  en	  variabel	  i	  definiendum,	  och	  då	  även	  finnas	  
i	  definiens.	  Interdefinierbarheten	  innebär	  att	  en	  term	  ska	  kunna	  bytas	  ut	  och	  
definieras	  med	  varandra.	  
	  
Det	  tredje	  steget	  är	  ett	  iterativt	  steg,	  dvs.	  att	  det	  återupprepas.	  Här	  innebär	  det	  
att	  utveckla	  ett	  användbart	  definiens	  genom	  succesiva	  förbättringar	  (se	  avsnitt	  
2.3.4)	  av	  en	  preliminärt	  definiens	  som	  används	  som	  utgångspunkt.	  (Hansson,	  
2010)	  

2.4 Mätmetoder	  
För	  att	  mäta	  anpassat	  och	  aktivt	  gäller	  det	  att	  ha	  stor	  kännedom	  om	  
verksamheten.	  Mätningar	  kan	  oftast	  vara	  beteendepåverkande,	  särskilt	  om	  den	  
är	  kopplad	  till	  belönings-‐	  eller	  bonussystem.	  En	  mätning	  som	  görs	  rätt	  kan	  vara	  
till	  stor	  hjälp	  för	  styrning	  och	  kontroll	  medan	  en	  nytta	  som	  görs	  i	  fel	  syfte	  kan	  ge	  
en	  dålig	  bild	  om	  hur	  verksamheten	  ska	  styras.	  Frågor	  som	  väcks	  är:	  

• Vad	  finns	  för	  mål	  i	  verksamheten?	  
• Vilka	  krav	  ställer	  kunderna?	  
• Vad	  är	  väsentligt	  att	  styra	  och	  kontrollera?	  
• Vilka	  mått	  passar	  kravbilden?	  
• Var	  är	  de	  kritiska	  mätpunkterna	  och	  vilken	  grad	  av	  differentiering	  krävs?	  

	  
Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  känna	  till	  vad	  som	  är	  mätbart	  och	  vilka	  resurser	  krävs	  
för	  att	  mäta	  det	  som	  egentligen	  ska	  mätas.	  (Storhagen,	  2011)	  
	  
Detta	  avsnitt	  förklarar	  vad	  teorin	  säger	  om	  hur	  ett	  mätsystem	  kan	  skapas.	  
Mätsystemet	  kommer	  vara	  en	  grund	  till	  hur	  proceduren	  ska	  utformas.	  
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2.4.1 Krav	  på	  dagens	  mätsystem	  
Aronsson	  et	  al.	  (1987)	  skiljer	  på	  extern	  och	  intern	  redovisning.	  Extern	  
redovisning	  kommer	  ur	  krav	  från	  aktieägare	  och	  myndigheter	  där	  en	  
övergripande	  redovisning	  för	  hela	  företaget	  är	  av	  intresse.	  Förr	  så	  var	  det	  
säljaren	  som	  styrde	  marknaden	  vilket	  har	  övergått	  till	  en	  mer	  dynamisk	  
kundstyrd	  marknad.	  Detta	  har	  medfört	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  se	  hur	  ett	  företag	  
anpassar	  sig	  till	  nya	  förutsättningar	  på	  marknaden.	  	  
	  
Intern	  redovisning	  är	  för	  att	  tillgodose	  företagets	  interna	  behov	  till	  uppföljning	  
för	  att	  nå	  de	  krav	  på	  avkastning	  som	  ägarna	  ställer.	  Vid	  ett	  statiskt	  system,	  dvs.	  
när	  säljaren	  styr	  marknaden,	  räcker	  en	  extern	  redovisning	  men	  när	  marknaden	  
blir	  dynamisk	  och	  föränderlig	  måste	  en	  intern	  redovisning	  göras	  som	  visar	  hur	  
vinsten	  förändras.	  	  
	  
Att	  kunna	  anpassa	  sig	  handlar	  mycket	  om	  kunskap	  om	  det	  egna	  företaget.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  veta	  hur	  företaget	  ser	  ut	  idag,	  vad	  som	  händer	  då	  omvärlden	  ändrar	  
sig	  och	  hur	  anpassningar	  ska	  göras	  på	  bästa	  sätt.	  Med	  andra	  ord	  så	  är	  det	  av	  
relevans	  att	  veta	  vad	  som	  kostar	  och	  var	  intäkterna	  kommer	  ifrån.	  	  
	  
Då	  kraven	  på	  att	  snabbt	  kunna	  anpassa	  sin	  verksamhet	  till	  de	  förändringar	  som	  
marknaden	  har	  behov	  av	  krävs	  snabbare	  indikatorer	  på	  när	  förändringar	  sker.	  
Dessutom	  hårdnar	  konkurrensen	  och	  marknaden	  vilket	  innebär	  att	  företagets	  
effektivitet	  måste	  öka.	  Därför	  har	  den	  traditionella	  synen	  på	  pris	  förändrats	  till	  
att	  även	  värdera	  leveransservicen	  i	  företaget.	  (Aronsson	  et	  al,	  1987)	  

2.4.2 Mätmetoder	  
Aronsson	  et	  al.	  (1987)	  listar	  fem	  modeller	  som	  strukturerat	  kan	  åtskilja	  ett	  
företags	  materialflödeseffektivitet.	  De	  är:	  

• Produktivitetsmatrisen	  
• DuPontmodellen	  
• Logistikkedjemodellen	  
• Pyramidmodellen	  
• Input-‐Outputmodellen	  

	  
Alla	  modeller	  har	  sina	  för-‐	  respektive	  nackdelar.	  Det	  kan	  också	  vara	  svårt	  att	  
generellt	  placera	  in	  PI	  i	  någon	  av	  dem.	  Därför	  görs	  en	  uppdelning	  i	  mätmetoder	  
för	  ekonomisk-‐	  respektive	  flödeskontroll.	  
	  
Mätmetoder	  för	  ekonomisk	  kontroll	  används	  för	  att	  bestämma	  kostnader	  och	  
intäkter.	  Genom	  mätningar	  i	  ekonomiska	  termer	  ska	  effektiviteten	  i	  aktiviteterna	  
som	  mäts	  kunna	  utläsas.	  	  
	  
Flödeskontrollens	  mätmetoder	  är	  inriktade	  på	  kontroll	  av	  det	  fysiska	  flödet.	  De	  
skapades	  först	  för	  att	  effektivisera	  produktionen	  genom	  bättre	  
resursutnyttjande,	  men	  sedan	  spridit	  sig	  till	  andra	  funktioner.	  Det	  har	  också	  
utvecklats	  till	  att	  mäta	  leveransservice	  och	  kvalitetskontroll.	  (Aronsson	  et	  al,	  
1987)	  	  	  
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2.4.3 Hur	  ska	  ett	  logistiskt	  mätsystem	  byggas?	  
Keebler	  et	  al.	  (1999)	  listar	  de	  framgångsfaktorer	  som	  ett	  flertal	  stora	  företag	  har	  
haft	  när	  de	  skapat	  sina	  logistiska	  mätsystem.	  Dessa	  är:	  

1. Säkerställ	  att	  de	  logistiska	  mätningarna	  överensstämmer	  med	  den	  
övergripande	  strategin.	  Olika	  verksamhetsstrategier	  kan	  få	  olika	  effekt	  
på	  logistiken.	  T.ex.	  ett	  lågkostnadsföretags	  strategi	  är	  att	  optimera	  och	  få	  
effektiva	  logistiska	  funktioner	  medan	  ett	  företag	  som	  erbjuder	  
skräddarsydda	  produkter	  kan	  ha	  en	  helt	  annan	  strategi.	  

2. Verkligen	  förstå	  kundens	  behov.	  Utgå	  aldrig	  från	  att	  kundens	  behov	  är	  
känt	  eller	  statiskt.	  	  

3. Känn	  till	  kostnaderna	  för	  de	  logistiska	  funktionerna.	  Bestäm	  hur	  
mycket	  kundservice	  som	  ska	  kunna	  erbjudas	  och	  till	  vilket	  pris	  det	  kan	  
levereras	  till.	  

4. Se	  logistiken	  som	  en	  process.	  Logistiska	  PI	  måste	  kopplas	  till	  
verksamhetsprocessen,	  inte	  den	  funktionella,	  i	  en	  organisation.	  	  

5. Fokusera	  endast	  på	  nyckeltal	  (KPI).	  Det	  finns	  många	  sätt	  att	  mäta	  
logistiskt	  utförande,	  men	  det	  finns	  bara	  ett	  fåtal	  som	  är	  relevanta.	  	  

6. Stoppa	  ineffektiva	  mätningar.	  Mätningar	  är	  ineffektiva	  när	  de	  är	  
subjektiva,	  när	  de	  inte	  visar	  dåligt	  utförande	  och	  när	  de	  visar	  vilseledande	  
statistik.	  	  

7. Använd	  informationsteknologi.	  Samlande,	  processande	  och	  analysera	  
stora	  datamängder	  kräver	  avancerade	  informationssystem.	  	  

(Keebler	  et	  al,	  1999)	  

2.5 Trovärdighet	  
En	  studies	  trovärdighet	  kan	  delas	  in	  i	  Validitet,	  Reliabilitet	  och	  Objektivitet.	  
Björklund	  och	  Paulsson	  (2010)	  hävdar	  att	  dessa	  tre	  alltid	  måste	  tas	  hänsyn	  till	  
vid	  vetenskapliga	  studier.	  Dessa	  tre	  förklaras	  mer	  i	  nedanstående	  avsnitt.	  

2.5.1 Validitet	  
Björklund	  och	  Paulsson	  (2010)	  skriver	  kortfattat	  att	  validitet	  innebär	  att	  det	  som	  
är	  tänkt	  att	  mätas	  som	  faktiskt	  mäts.	  Nationalencyklopedin	  (2014e)	  
kompletterar	  Björklund	  och	  Paulsson	  (2010)	  och	  hävdar	  att	  validitet	  är	  frånvaro	  
av	  systematiska	  mätfel.	  Hartman	  (2003)	  menar	  att	  kravet	  på	  validitet	  innebär	  att	  
forskningsmaterialet	  ska	  vara	  relevant	  för	  problemställningen,	  både	  gällande	  
avgränsning	  och	  djup.	  Det	  ska	  alltså	  finnas	  en	  relation	  mellan	  material	  och	  
problem.	  Finns	  inte	  detta	  är	  antingen	  problemställningen	  felformulerad	  eller	  så	  
har	  materialet	  bristande	  validitet	  (Hartman,	  2003).	  Svårigheten	  med	  validiteten	  
är	  att	  det	  är	  omöjligt	  att	  säkerställa	  att	  en	  mätmetod	  är	  valid	  eller	  inte.	  För	  att	  
kunna	  avgöra	  det	  skulle	  en	  mätmetod	  som	  ger	  "sanna"	  mätresultat	  behövas	  
användas.	  Vid	  sådant	  fall	  skulle	  lika	  gärna	  den	  metoden	  kunna	  användas.	  I	  brist	  
på	  exakta	  mätmetoder	  görs	  en	  subjektiv	  tolkning	  för	  mätmetodens	  validitet	  
(Lekvall	  &	  Wahlbin,	  2001).	  Se	  även	  Terminologin	  i	  början	  av	  detta	  arbete.	  

2.5.2 Reliabilitet	  	  
Björklund	  och	  Paulsson	  (2010)	  beskriver	  reliabilitet	  som	  graden	  av	  
tillförlitlighet	  i	  mätinstrumenten,	  m.a.o.	  hur	  ofta	  samma	  värde	  fås	  då	  
undersökningen	  repeteras.	  	  
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2.5.3 Objektivitet	  
Är	  i	  vilken	  utsträckning	  värderingar	  påverkar	  undersökningen	  (Björklund	  &	  
Paulsson,	  2010).	  Motsatsen	  till	  objektivitet	  är	  subjektivitet,	  alltså	  då	  värderingar	  
från	  egna	  och	  andras	  åsikter	  vägs	  in	  i	  den	  fakta	  som	  används	  
(Nationalencyklopedin,	  2014f).	  

2.5.4 Påverka	  trovärdigheten	  
Validitet	  och	  reliabilitet	  kan	  illustreras	  via	  en	  måltavla.	  Hög	  validitet	  fås	  då	  
skotten	  kommer	  nära	  centrum,	  "bulls-‐eye",	  och	  hög	  reliabilitet	  fås	  då	  skotten	  
hamnar	  i	  närheten	  av	  varandra.	  Då	  både	  hög	  validitet	  och	  hög	  reliabilitet	  fås	  
kommer	  samtliga	  skott	  vara	  samlat	  i	  eller	  nära	  "bulls-‐eye".	  Detta	  illustreras	  
nedan	  i	  Figur	  2.3.	  

	  
Figur	  2.3	  -‐	  Validitet	  och	  reliabilitet.	  (Björklund	  &	  Paulsson,	  2010)	  

Den	  studie	  som	  utförs	  bör	  sträva	  efter	  att	  alla	  begreppen	  är	  höga	  men	  det	  måste	  
samtidigt	  vara	  rimligt	  att	  klara	  utifrån	  givna	  resurser.	  	  
För	  att	  öka	  validiteten	  i	  en	  undersökning	  kan	  flera	  olika	  perspektiv	  användas,	  
som	  t.ex.	  triangulering2.	  Då	  undersökningen	  hanterar	  informationskällor	  som	  
enkäter	  och	  intervjuer	  ökas	  validiteten	  då	  frågorna	  är	  tydliga	  och	  inte	  vinklade.	  
	  
Reliabiliteten	  går	  att	  påverka	  exempelvis	  genom	  att	  använda	  kontrollfrågor	  i	  
enkäter	  och	  intervjuer.	  Då	  blir	  åsikterna	  kontrollerade	  flera	  gånger.	  
Triangulering	  kan	  även	  öka	  studiens	  reliabilitet.	  
	  
Om	  de	  val	  som	  görs	  i	  studien	  är	  tydliga	  och	  motiverade	  erbjuds	  läsaren	  att	  själv	  
avgöra	  sin	  ställning	  till	  studiens	  resultat.	  Det	  bidrar	  till	  att	  studiens	  objektivitet	  
ökar.	  Problem	  med	  objektiviteten	  kan	  uppstå	  vid	  referat	  då	  andras	  åsikter,	  och	  
eventuella	  objektivitetsproblem,	  används.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  försöka	  återge	  
källans	  innehåll	  så	  objektivt	  som	  möjligt,	  vilket	  innebär:	  

• Inga	  sakfel,	  de	  fakta	  som	  används	  måste	  vara	  korrekta.	  
• Inget	  snedvridet	  faktaurval,	  fakta	  som	  bara	  är	  positiva	  för	  den	  egna	  

ståndpunkten	  bör	  undvikas.	  Både	  positiva	  som	  negativa	  aspekter	  bör	  
användas.	  

• Undvika	  värdeladdade	  ord,	  ord	  som	  att	  en	  annan	  person	  t.ex.	  anser	  
eller	  påstår	  bör	  inte	  användas	  då	  dessa	  inte	  är	  objektiva.	  

(Björklund	  &	  Paulsson,	  2010)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Triangulering	  är	  ett	  arbetssätt	  för	  att	  höja	  tillförlitligheten	  i	  en	  studie	  genom	  att	  använda	  flera	  olika	  
metoder	  för	  att	  undersöka	  en	  och	  samma	  sak.	  I	  och	  med	  detta	  kan	  olika	  perspektiv	  ges	  på	  studieobjektet.	  
(Björklund	  &	  Paulsson,	  2010)	  
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3 Praktiskt	  tillvägagångssätt	  
Tillvägagångssättet	  för	  detta	  arbete	  följer	  den	  analysmodell	  som	  Oskarsson	  et	  al.	  
(2006)	  beskriver,	  med	  viss	  modifikation	  (se	  Figur	  3.1	  nedan).	  Anledningen	  till	  att	  
den	  valdes	  är	  för	  att	  det	  följdes	  som	  ett	  naturligt	  tillvägagångssätt	  för	  detta	  
examensarbete.	  Dessutom	  fungerar	  den	  bra	  vid	  en	  teoretisk	  utgångspunkt,	  som	  
detta	  arbete	  är.	  Stegen	  i	  den	  modifierade	  analysmodellen	  är:	  

1. Klargöra	  förutsättningarna:	  De	  förutsättningar	  som	  detta	  arbete	  har	  
beskrivs	  i	  det	  inledande	  kapitlet	  1.	  	  

2. Beskriva	  och	  analysera	  nuläget:	  För	  att	  kunna	  förstå	  vad	  som	  ska	  ingå	  i	  
termen	  för	  försvarslogistik	  samt	  hur	  proceduren	  ska	  kunna	  användas	  av	  
FMV	  bör	  både	  en	  beskrivning	  för	  de	  olika	  aktörerna	  och	  en	  
nulägesbeskrivning	  göras	  som	  ett	  inledande	  steg.	  Detta	  görs	  som	  en	  del	  
av	  datainsamlingen	  för	  de	  respektive	  områdena.	  Avsnitt	  3.2	  nedan	  
beskriver	  mer	  ingående	  tillvägagångssättet	  för	  hur	  datainsamlingen	  
utförs.	  

3. Beskrivning	  av	  de	  teorier	  som	  redan	  finns:	  För	  att	  ytterligare	  ge	  
förutsättningar	  för	  att	  dels	  göra	  en	  fullständig	  definition	  för	  termen	  för	  
försvarslogistisk	  samt	  att	  få	  en	  väl	  fungerande	  och	  relevant	  procedur	  görs	  
"den	  stora"	  datainsamlingen	  i	  referensramen.	  Därför	  bör	  begreppet	  
logistik	  först	  utredas	  för	  att	  få	  en	  förståelse	  kring	  vilka	  delar	  som	  ingår	  
där,	  dvs.	  utreda	  vilka	  PI	  som	  är	  i	  "bruttolistan"	  för	  logistik.	  Därefter	  
beskrivs	  försvarslogistik,	  vad	  det	  är	  och	  vilka	  delar	  som	  ingår.	  Detta	  
tillsammans	  med	  beskrivningen	  av	  aktörerna	  och	  nulägesbeskrivningen	  
ger	  en	  gemensam	  bild	  av	  vilka	  delar	  som	  ska	  ingå	  i	  termen	  
försvarslogistik,	  dvs.	  "bruttolistan"	  för	  försvarslogistiska	  PI.	  Slutligen	  ska	  
även	  KPI	  utredas	  för	  att	  se	  hur	  de	  fungerar	  och	  för	  vilka	  konflikter	  som	  
existerar	  mellan	  dem.	  	  

4. Jämföra	  nuläget	  med	  existerande	  teorier:	  När	  hela	  datainsamlingen	  är	  
gjord	  kan	  den	  samlade	  informationen	  analyseras.	  Det	  görs	  i	  en	  
dataanalys,	  vilken	  beskrivs	  mer	  utförligt	  i	  avsnitt	  3.3	  nedan.	  	  

5. Välja	  en	  lösning:	  När	  väl	  dataanalysen	  är	  genomförd	  så	  kommer	  
resultatet	  leda	  fram	  till	  den	  lösning	  som	  studien	  syftar	  till.	  Här	  kommer	  
det	  resultat	  och	  slutsatser	  presenteras	  som	  är	  relevanta.	  

	  

	  
Figur	  3.1	  -‐	  Modifierad	  analysmodell	  
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Om	  den	  modifierade	  analysmodellens	  delar	  omvandlas	  till	  en	  metodprocess	  så	  
kan	  de	  förklaras	  via	  de	  sex	  aktiviteterna	  som	  visas	  i	  Figur	  3.2	  nedan.	  	  
	  

	  
Figur	  3.2	  -‐	  Metodprocess	  	  

Detta	  kapitel	  förklarar	  de	  olika	  stegen	  utifrån	  figur	  3.2.	  De	  rödmärkta	  
bokstäverna	  från	  figur	  3.1	  är	  kopplade	  till	  stegen	  i	  figur	  3.2.	  Det	  första	  steget	  är	  
att	  klargöra	  förutsättningarna.	  Därefter	  beskrivs	  hur	  datainsamlingen	  och	  dess	  
dataanalys	  ska	  genomföras	  (vilket	  består	  av	  B	  och	  C	  från	  figur	  3.1).	  Slutligen	  
förklaras	  hur	  de	  olika	  delarna	  som	  leder	  till	  syftet	  utförs,	  dvs.	  hur	  definitionen,	  
"bruttolistan"	  och	  proceduren	  skapas.	  Här	  används	  de	  teoretiska	  delarna	  från	  
metodkapitlet	  som	  källa	  till	  hur	  det	  praktiska	  tillvägagångsättet	  ska	  gå	  till	  väga.	  

3.1 Klargöra	  förutsättningarna	  
De	  förutsättningar	  som	  finns	  beskrivs	  i	  Inledningen	  (se	  kapitel	  1),	  Beskrivning	  av	  
aktörer	  (se	  kapitel	  4)	  och	  Nulägesbeskrivning	  för	  materielförsörjning	  och	  
logistik	  (se	  kapitel	  5).	  I	  Inledningen	  (se	  kapitel	  1)	  beskrivs	  delarna	  som	  
bakgrund	  och	  vad	  syftet	  är	  med	  arbetet.	  De	  förklarar	  hur	  projektet	  har	  kommit	  
till	  och	  vad	  det	  är	  som	  ska	  undersökas.	  
	  
Därefter	  i	  Beskrivning	  av	  aktörer	  (se	  kapitel	  4)	  och	  Nulägesbeskrivning	  för	  
materielförsörjning	  och	  logistik	  (se	  kapitel	  5)	  beskrivs	  de	  aktörer	  som	  är	  
inblandade	  och	  deras	  verksamheter.	  	  Det	  motsvarar	  andra	  delen	  av	  
analysmodellen,	  där	  nuläget	  beskrivs	  och	  analyseras.	  
	  
Denna	  information	  anses	  klargöra	  de	  förutsättningar	  som	  är	  för	  arbetet.	  

3.2 Datainsamling	  
För	  att	  definiera	  begreppet	  försvarslogistik	  behöver	  en	  omfattande	  
datainsamling	  göras.	  Den	  motsvarar	  tredje	  steget	  i	  analysmodellen,	  där	  de	  
teorier	  som	  redan	  finns	  beskrivs.	  Informationen	  som	  ges	  av	  insamlingen	  behöver	  
sedan	  analyseras,	  där	  de	  mest	  relevanta	  delarna	  väljs	  ut.	  Det	  motsvarar	  fjärde	  
steget	  i	  analysmodellen,	  där	  nuläget	  jämförs	  med	  existerande	  teorier.	  Detta	  för	  
att	  skapa	  en	  tillräckligt	  stor	  datamängd	  som	  spänner	  upp	  förståelsen	  kring	  
området	  för	  vad	  begreppet	  försvarslogistik	  kan	  innehålla.	  	  
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Den	  första	  delen	  av	  datainsamlingen	  beskriver	  vad	  de	  olika	  aktörerna	  i	  
försvarsverksamheterna	  har	  för	  ansvars-‐	  och	  arbetsområden	  samt	  för	  deras	  
relationer.	  Anledningen	  till	  att	  detta	  beskrivs	  är	  av	  två	  anledningar.	  Den	  första	  är	  
för	  att	  se	  hur	  de	  berörda	  aktörerna	  arbetar	  i	  nuläget	  och	  till	  vilken	  grad	  de	  redan	  
arbetar	  med	  försvarslogistik.	  Då	  kan,	  enligt	  Hansson	  (2007),	  en	  stipulativ	  
definition	  skapas	  eller,	  enligt	  Gupta	  (2008),	  en	  förklarande	  definition	  skapas.	  
Den	  andra	  anledningen	  är	  efter	  vad	  Aronsson	  et	  al.	  (1987)	  och	  vad	  Keebler	  et	  al.	  
(1999)	  anser	  är	  viktigt	  att	  börja	  med	  när	  ett	  mätsystem	  ska	  skapas,	  dvs.	  att	  
känna	  till	  den	  nuvarande	  verksamheten.	  
	  
Beskrivningen	  av	  aktörerna	  kommer	  även	  förenkla	  sökningen	  och	  sållningen	  av	  
litteratursökningen	  till	  referensramen	  då	  området	  kring	  verksamheterna	  är	  mer	  
utforskade.	  Information	  till	  beskrivningen	  kommer	  framförallt	  samlas	  från	  de	  
olika	  aktörernas	  hemsidor	  och	  olika	  publikationer	  i	  form	  av	  s.k.	  sekundärdata,	  
dvs.	  att	  uppgifterna	  oftast	  har	  framtagits	  i	  annat	  syfte	  än	  för	  den	  aktuella	  studien	  
(Björklund	  &	  Paulsson,	  2010).	  Informationen	  kommer	  t.ex.	  från	  hemsidorna	  till	  
FMV,	  FM,	  NATO	  och	  EU.	  
	  
När	  aktörerna	  har	  beskrivits	  ska	  verksamheten	  studeras,	  vilket	  görs	  i	  
nulägesbeskrivningen.	  Där	  ska	  både	  logistiken	  förklaras	  och	  för	  hur	  arbetet	  med	  
VoV	  bedrivs.	  Detta	  för	  att	  det	  sedan	  ska	  kunna	  jämföras	  med	  hur	  arbetet	  ska	  
utföras	  för	  den	  nya	  försvarslogistiken.	  Informationen	  till	  detta	  kommer	  både	  
från	  analysen	  av	  nuläget	  och	  via	  intervjuer	  med	  lämpliga	  personer	  på	  FMV.	  
	  
Hur	  datainsamlingen	  ska	  göras,	  för	  sekundärdata,	  till	  definitionen	  och	  
proceduren	  beskriv	  mer	  i	  detalj	  nedan.	  Dessa	  delar	  kommer	  sedan	  att	  behandlas	  
i	  referensramen.	  
	  
Den	  primärdata	  som	  undersöks,	  dvs.	  data	  som	  samlats	  i	  syfte	  att	  användas	  i	  den	  
aktuella	  studien	  (Björklund	  &	  Paulsson,	  2010)	  kommer	  att	  samlas	  från	  källor	  för	  
de	  olika	  försvarsverksamheterna	  i	  form	  av	  intervjuer	  och	  studiebesök.	  Intervjuer	  
kommer	  göras	  i	  form	  av	  utfrågning	  av	  handledare	  och	  andra	  intressanta	  
personer	  inom	  försvarsverksamheterna	  som	  kan	  bidra	  till	  arbetet.	  Dessutom	  
kommer	  studiebesök	  och	  observationer	  göras	  på	  platser	  som	  har	  med	  arbetet	  att	  
göra,	  som	  t.ex.	  T&E	  i	  Linköping	  där	  VoV	  utförs	  för	  flygsystem.	  Anledningen	  till	  att	  
det	  görs	  på	  T&E	  i	  Linköping	  är	  för	  att	  de	  är	  vana	  att	  utföra	  VoV	  av	  
materielsystem	  (flyg)	  och	  kan	  därför	  dela	  med	  sig	  med	  de	  erfarenheter	  som	  de	  
skaffat	  sig.	  Informationen	  som	  samlas	  är	  framförallt	  för	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  VoV-‐
verksamheten	  bedrivs	  för	  materielsystem.	  Detta	  för	  att	  sedan	  kunna	  jämföra	  
med	  hur	  verksamheten	  ska	  kunna	  bedrivas	  för	  försvarslogistik,	  enligt	  steg	  fyra	  i	  
analysmodellen.	  
	  
Däremot	  kommer	  inga	  observationer	  eller	  experiment	  göras	  för	  att	  samla	  data.	  
Anledningen	  till	  detta	  är	  för	  att	  det	  inte	  finns	  något	  att	  testa.	  Experiment	  
kommer	  alltså	  inte	  generera	  någon	  användbar	  data.	  	  	  
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3.2.1 Datainsamling	  för	  definitionen	  
När	  aktörerna	  har	  beskrivits	  och	  en	  djupare	  förståelse	  för	  de	  nuvarande	  
verksamheterna	  erhållits	  kan	  litteraturstudien	  för	  definitionen	  göras.	  
Litteraturstudien	  ska	  användas	  till	  att	  få	  ett	  mer	  omfattande	  underlag	  att	  bygga	  
definitionen	  på	  och	  till	  den	  s.k.	  "bruttolistan"	  till	  proceduren.	  Ur	  datainsamlingen	  
för	  litteraturstudien	  kommer	  sekundär-‐	  och	  primärdata	  från	  olika	  källor	  
analyseras,	  sållas	  och	  användas.	  	  
	  
Dels	  kommer	  en	  omfattande	  artikelsökning	  göras	  utifrån	  databasen	  Scopus.	  De	  
sökord	  som	  kommer	  användas	  vid	  artikelsökningen	  är:	  

• Logistik	  (Logistics)	  
• Försörjningskedjor	  (Supply	  Chain	  Management	  (SCM))	  
• Logistikflöde	  (Supply	  Chain	  (SC))	  
• Logistikförmåga	  (Logistic	  performance)	  
• Försvarslogistik	  (Defence	  logistics	  och	  Defense	  logistics)	  
• Militär	  logistik	  (Military	  logistics)	  

	  
Sökorden	  som	  används	  är	  till	  för	  att	  spänna	  upp	  området	  kring	  logistik	  och	  
försvarslogistik	  så	  brett	  som	  möjligt.	  Då	  försvarslogistik	  är	  en	  del	  av	  begreppen	  
logistik	  och	  SCM	  så	  används	  dessa	  för	  att	  säkerställa	  att	  alla	  relevanta	  delar	  
kommer	  med.	  De	  sökord	  som	  är	  listade	  ovan	  anses	  därför	  spänna	  upp	  ett	  
tillräckligt	  stort	  område	  för	  att	  kunna	  definiera	  försvarslogistik.	  
	  
För	  att	  få	  så	  bra	  träffar	  som	  möjligt	  sorteras	  artiklarna	  efter	  mest	  citerade	  och	  
efter	  de	  som	  har	  formatet	  av	  just	  artiklar.	  Dessutom	  används	  olika	  
sökfunktioner	  som	  t.ex.	  booleska	  operationer	  (AND,	  OR,	  "	  ",	  NEAR	  och	  NOT)	  och	  
trunkeringar	  (t.ex.	  *)	  för	  att	  begränsa	  sökningarna	  (Nyberg	  &	  Tidström,	  2012).	  
De	  enda	  synonymer	  som	  kommer	  användas	  är	  de	  som	  är	  listade	  ovan,	  övriga	  
synonymer	  (t.ex.	  materialflöde,	  efterfrågekedjor,	  materialadministration	  osv.)	  är	  
överflödiga	  och	  fyller	  därför	  ingen	  funktion.	  	  
	  
Sen	  kommer	  även	  böcker	  användas.	  Där	  kommer	  de	  mest	  klassiska	  böcker	  med	  
kända	  logistiska	  författare	  användas	  eftersom	  dessa	  anses	  beskriva	  logistik	  i	  
termer	  som	  omfattar	  stora	  delar	  av	  hela	  ämnesområdet.	  Då	  flera	  böcker	  från	  
olika	  författare	  används	  så	  anses	  tillräcklig	  objektivitet,	  samtidigt	  som	  
tillräckligt	  stor	  mängd	  information	  erhållas.	  
	  
För	  att	  ytterligare	  spänna	  upp	  definitionsunderlaget	  kommer	  publikationer	  och	  
utredningar	  inom	  området	  för	  försvarslogistik	  användas.	  Dessutom	  kommer	  
Nationalencyklopedin	  vara	  en	  källa	  till	  informationssamlingen.	  
Ursprungsdefinitionen	  som	  kommer	  användas	  för	  logistik	  och	  SCM	  kommer	  
hämtas	  från	  Council	  of	  Supply	  Chain	  Management	  Professionals	  (CSCMP)	  då	  de	  
anses	  som	  den	  mest	  lämpade	  källan	  eftersom	  den	  är	  mest	  refererad	  till	  bland	  
logistikforskare.	  Dessa	  två	  källor	  kommer	  vara	  underlag	  och	  utgöra	  
startpunkten	  för	  att	  välja	  definiens,	  som	  Hansson	  (2007)	  rekommenderar	  för	  de	  
olika	  metoderna.	  
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3.2.2 Datainsamling	  för	  proceduren	  
Datainsamlingen	  för	  proceduren	  kommer	  både	  ha	  likheter	  och	  skillnader	  jämfört	  
med	  den	  för	  definitionen.	  	  
	  
Den	  sekundärdata	  som	  samlas	  kommer	  framförallt	  från	  artiklar	  och	  böcker.	  
Metoden	  för	  sökningen	  är	  densamma	  som	  för	  definitionen	  men	  det	  sökord	  som	  
används	  här	  är	  uteslutande	  Key	  Performance	  Indicators	  med	  inriktning	  mot	  
något	  av	  sökorden	  för	  definitionen.	  Detta	  för	  att	  det	  är	  det	  enda	  som	  är	  relevant	  
för	  proceduren.	  Det	  som	  bygger	  upp	  "bruttolistan"	  samlas	  som	  tidigare	  nämnt	  
redan	  i	  datainsamlingen	  för	  definitionen.	  

3.3 Dataanalys	  och	  struktur	  
Den	  data	  som	  samlas	  för	  beskrivningen	  av	  aktörer	  och	  för	  nulägesbeskrivningen	  
kommer	  det	  inte	  göras	  någon	  närmare	  analys	  av.	  De	  delar	  som	  kommer	  plockas	  
ut	  är	  de	  som	  beskriver	  de	  olika	  delarna	  så	  att	  en	  förståelse	  kan	  fås	  från	  dem	  och	  
så	  att	  det	  tidigare	  arbetet	  kan	  jämföras	  med	  det	  som	  studeras.	  Detta	  enligt	  steg	  
fyra	  i	  analysmodellen.	  
	  
Litteraturstudien	  för	  referensramen	  kommer	  att	  delas	  in	  i	  tre	  huvuddelar:	  
Logistik,	  Försvarslogistik	  och	  KPI.	  De	  två	  första	  delarna	  leder	  fram	  till	  vad	  de	  olika	  
begreppen	  innehåller	  och	  vad	  skillnaderna	  är	  mellan	  logistik	  och	  försvarslogistik	  
i	  syfte	  att	  kunna	  definiera	  termen	  försvarslogistik.	  Skillnaderna	  kommer	  även	  
kunna	  visa	  vad	  som	  händer	  då	  kostnad	  inte	  är	  det	  främsta	  incitamentet	  för	  
effektivitetsmått.	  En	  ytterligare	  sak	  som	  måste	  beskrivas	  är	  vad	  som	  händer	  då	  
flaskhalsmateriel	  måste	  kunna	  levereras,	  oavsett	  kostnaden.	  
	  
Den	  tredje	  delen	  är	  för	  att	  förstå	  vad	  KPI	  är,	  vad	  de	  används	  till	  och	  hur	  de	  kan	  
visa	  på	  effektivitet.	  Dessa	  delar	  kommer	  tillsammans	  ge	  möjlighet	  att	  kunna	  
utforma	  en	  procedur	  för	  att	  kunna	  identifiera	  försvarslogistiska	  KPI.	  
	  
För	  att	  ge	  en	  tydligare	  förståelse	  för	  hur	  datainsamlingen	  kommer	  analyseras	  
har	  de	  två	  delarna	  från	  syftet	  placerats	  in	  i	  Lekvall	  och	  Wahlbins	  (2011)	  analys-‐	  
och	  ansatsmatris	  (se	  Tabell	  3.1	  nedan).	  Definitionen	  kommer	  att	  analyseras	  från	  
många	  olika	  källor,	  vilket	  är	  anledningen	  till	  att	  den	  är	  en	  tvärsnittsansats.	  Men	  
inga	  experiment	  kommer	  göras	  utan	  det	  är	  bara	  information	  samlad	  utifrån	  
andra	  skribenter	  och	  forskare,	  vilket	  är	  anledningen	  till	  att	  det	  är	  en	  
surveyansats.	  Då	  den	  inte	  är	  numerisk,	  utan	  beskrivs	  av	  ord,	  så	  är	  det	  en	  
kvalitativ	  analys.	  Proceduren	  däremot	  undersöks	  enskilt	  och	  på	  djupet,	  vilket	  är	  
anledningen	  till	  att	  det	  är	  en	  fallstudieansats.	  Då	  den	  är	  icke-‐numerisk	  (både	  i	  
konflikterna	  och	  själva	  proceduren)	  så	  är	  den	  av	  kvalitativ	  karaktär	  
	  

	  
Tabell	  3.1	  -‐	  Analys-‐	  och	  ansatsmatris	  med	  de	  två	  delarna	  från	  syftet	  
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3.3.1 Dataanalys	  för	  definitionen	  
När	  tillräckligt	  mycket	  information	  samlats,	  som	  spänner	  upp	  hela	  mängden	  för	  
logistik	  och	  försvarslogistik,	  börjar	  arbetet	  med	  hur	  termen	  försvarslogistik	  ska	  
definieras.	  	  
	  
Det	  första	  som	  är	  av	  intresse	  är	  att	  hitta	  en	  bra	  och	  relevant	  startpunkt,	  en	  
lexikal	  definition	  så	  som	  Hansson	  (2007)	  menar	  att	  sökandet	  efter	  definiens	  ska	  
börja.	  Därefter	  ska	  de	  aktiviteter	  som	  logistiken	  berör	  analyseras	  och	  sållas	  ut	  
för	  att	  kunna	  begränsa	  dessa	  till	  de	  mest	  relevanta	  aktiviteterna	  för	  
försvarslogistik.	  Detta	  kommer	  utgöra	  underlag	  till	  hur	  definitionen	  kan	  
förbättras	  kontinuerligt	  via	  förbättringsmetoden.	  För	  att	  kunna	  göra	  detta	  bör	  
definitioner	  eller	  betydelser	  för	  logistik	  och	  försvarslogistik	  eftersökas.	  
	  
Detta	  innebär	  att	  datainsamlingen	  och	  dataanalysens	  mål	  går	  ut	  på	  att	  hitta	  de	  
mest	  relevanta	  definitionerna	  och	  betydelserna	  för	  logistik	  och	  försvarslogistik	  
samt	  att	  undersöka	  de	  skillnader	  som	  är	  mellan	  dem.	  Dessutom	  är	  det	  av	  
intresse	  att	  studera	  vilka	  aktiviteter	  som	  försvarslogistik	  berörs	  av,	  vilka	  är	  en	  
delmängd	  ur	  de	  aktiviteter	  som	  logistiken	  berörs	  av.	  Det	  kan	  även	  behövas	  egna	  
tolkningar	  utifrån	  vad	  nulägesanalysen	  och	  vad	  definitionerna	  i	  referensramen	  
beskriver.	  Fast	  det	  är	  endast	  då	  ingen	  tidigare	  definition	  existerar	  som	  är	  
tillräckligt	  fullständig.	  Förslaget	  för	  definitionen	  ska	  diskuteras	  fram	  tillsammans	  
med	  handledarna	  så	  att	  en	  överensstämmelse	  råder	  mellan	  litteraturen	  och	  
försvarsverksamheterna	  samt	  för	  att	  öka	  objektiviteten.	  
	  
När	  en	  bra	  startpunkt	  har	  hittats,	  som	  kommer	  från	  ett	  lexikon,	  kommer	  den	  
ligga	  till	  grund	  för	  förädlingsarbetet	  mot	  den	  slutgiltiga	  definitionen.	  Först	  
kommer	  en	  kärnfull	  definition	  skapas	  som	  sedan	  substitueras	  i	  en	  större	  och	  mer	  
förtydligande	  definition	  som	  vidare	  bryter	  ner	  varje	  term	  i	  respektive	  
förklarande	  delar.	  	  

3.3.2 Dataanalys	  för	  proceduren	  
Med	  hjälp	  av	  den	  gjorda	  definitionen	  ska	  sedan	  en	  procedur	  utformas	  som	  ska	  
identifiera	  försvarslogistiska	  KPI.	  Proceduren	  ska	  fungera	  som	  en	  algoritm	  
(frågebatteri)	  som	  väljer	  ut	  relevanta	  försvarslogistiska	  KPI	  utifrån	  ett	  valfritt	  
system.	  KPI	  kommer	  väljas	  från	  en	  "bruttolista"	  med	  försvarslogistiska	  PI.	  
Resultat	  ska	  visa	  en	  nettolista	  av	  samtliga	  relevanta	  försvarslogistiska	  KPI.	  
	  
Till	  att	  börja	  med	  så	  ska	  "bruttolistan"	  skapas.	  Det	  som	  då	  behövs	  är	  att	  
analysera	  den	  data	  som	  samlats	  in	  till	  referensramen.	  Av	  intresse	  är	  att	  ta	  reda	  
på	  vilka	  PI	  som	  används	  i	  logistikverksamhet	  och	  som	  även	  är	  relevanta	  för	  
försvarslogistiksverksamheten.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  konflikter	  
som	  råder	  mellan	  de	  olika	  PI.	  	  
	  
För	  att	  sedan	  kunna	  skapa	  proceduren	  bör	  en	  analys	  av	  nuläget	  göras.	  
Informationen	  därifrån	  kan	  sedan	  jämföras	  för	  att	  se	  vad	  som	  är	  relevant	  för	  den	  
kommande	  verksamheten.	  Eftersom	  VoV	  tidigare	  gjorts	  för	  endast	  
materielsystem	  så	  finns	  det	  en	  stor	  risk	  att	  mycket	  förändras	  när	  VoV	  ska	  utföras	  
för	  försvarslogistik.	  Men	  informationen	  anses	  ändå	  värdefull	  i	  och	  med	  att	  en	  
större	  kännedom	  om	  det	  gamla	  arbetssättet	  erhålls.	  
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Därefter	  ska	  informationen	  från	  datainsamlingen	  analyseras.	  Där	  är	  målet	  att	  
först	  hitta	  vilka	  mått	  som	  passar	  in	  i	  ekonomisk-‐	  respektive	  flödeskontroll,	  enligt	  
Aronsson	  et	  al.	  (1987).	  Dessutom	  samla	  information	  utefter	  Keebler	  et	  al.	  (1999)	  
förslag	  på	  framgångsfaktorer	  hur	  ett	  mätsystem	  ska	  byggas	  (se	  avsnitt	  2.4.3).	  
Men	  det	  är	  också	  viktigt	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  ett	  bra	  mått	  (KPI)	  är,	  vad	  som	  
utmärker	  en	  KPI,	  hur	  relationerna	  mellan	  KPI	  påverkar	  varandra,	  vad	  som	  gör	  
att	  en	  PI	  ska	  kvalificeras	  till	  en	  KPI	  och	  vad	  som	  gör	  att	  den	  inte	  kvalificerar	  sig.	  
	  
Själva	  algoritmen	  sedan	  ska	  ge	  systematiska	  frågeställningar	  som	  utifrån	  
intresse	  kan	  minska	  de	  KPI	  som	  kvalificerats	  från	  "bruttolistan"	  (se	  avsnitt	  3.6	  
nedan).	  

3.3.2.1 Systemtyper	  
Examensarbetet	  har	  funnit	  att	  det	  inte	  kommer	  gå	  att	  skapa	  en	  universell	  
algoritm	  för	  att	  identifiera	  generiska	  försvarslogistiska	  KPI.	  Det	  har	  visat	  sig	  vid	  
utvecklingsarbetet	  att	  relevanta	  KPI	  är	  en	  funktion	  av	  provobjektets	  behov	  och	  
intressen.	  Men	  det	  är	  också	  en	  funktion	  av	  vilken	  typ	  av	  system	  som	  ska	  VoV:as.	  
Olika	  intressen	  kräver	  olika	  KPI	  på	  samma	  sätt	  som	  olika	  systemtyper	  kräver	  
olika	  KPI.	  Antalet	  möjliga	  kombinationer	  är	  för	  stort	  för	  en	  enskild	  algoritm	  att	  
hantera.	  	  
	  
Som	  en	  konsekvens	  av	  ovanstående	  problem	  föreslås	  istället	  att	  de	  olika	  
provobjekten	  kategoriseras	  i	  kluster,	  s.k.	  systemtyper,	  så	  att	  provobjekt	  (system)	  
med	  likartade	  egenskaper	  samlas	  i	  gemensamma	  systemtyper.	  Till	  varje	  
systemtyp	  associeras	  en	  fördefinierad	  uppsättning	  relevanta	  PI,	  dvs.	  KPI,	  för	  
varje	  intresse.	  Detta	  kan	  ses	  som	  en	  erfarenhetsbaserad	  eller	  heuristisk	  ansats.	  
	  
Anledningen	  till	  att	  det	  döps	  till	  systemtyper	  är	  pga.	  att	  system	  är	  ett	  så	  pass	  
vedertaget	  ord	  på	  FMV	  och	  det	  antas	  vara	  den	  enklaste	  formen	  av	  vad	  som	  
menas.	  
	  
Det	  är	  ett	  omfattande	  arbete	  att	  identifiera	  lämpliga	  systemtyper	  och	  det	  är	  
dessutom	  utanför	  studiens	  syfte.	  Men	  för	  att	  tydligare	  förstå	  vad	  en	  systemtyp	  är	  
och	  hur	  de	  används	  så	  kan	  ett	  exempel	  av	  ett	  försörjningsystem	  användas.	  Ett	  
försörjningssystem	  skulle	  kunna	  vara	  att	  drivmedel	  ska	  levereras	  till	  en	  bas	  eller	  
att	  ammunition	  ska	  finnas	  tillgängligt	  inom	  ett	  verksamhetsområde.	  Det	  är	  med	  
andra	  ord	  mindre	  viktigt,	  utifrån	  ett	  logistiskt	  perspektiv,	  vilken	  typ	  av	  produkt	  
som	  ska	  hanteras	  men	  egenskaperna	  i	  försörjningen	  är	  desamma.	  Ytterligare	  
exempel	  på	  en	  systemtyp	  är	  den	  systemtyp	  som	  används	  i	  testfallet	  (se	  bilaga	  4).	  
	  
Schematiskt	  kan	  ansatsen	  illustreras	  som	  en	  matris	  med	  intressen	  och	  PI	  på	  y-‐
axeln	  och	  med	  systemtyper	  på	  x-‐axeln.	  	  
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Figur	  3.3	  -‐	  Illustration	  av	  identifieringsmatrisen	  

3.4 Tillvägagångssätt	  för	  definitionen	  
För	  att	  skapa	  definitionen	  kommer	  först	  en	  startpunkt	  väljas	  för	  att	  hitta	  
definiens	  (Hansson,	  2007).	  Därefter	  kommer	  förbättringsmetoden	  (Hansson,	  
2007)	  användas	  för	  att	  systematiskt	  förbättra	  definitionen	  till	  ett	  resultat	  som	  
anses	  vara	  tillräckligt	  bra	  alternativt	  så	  bra	  att	  det	  inte	  längre	  går	  att	  förbättra.	  
När	  förbättringsmetoden	  är	  slutförd	  har	  "kärndefinitionen"	  skapats.	  För	  att	  om	  
möjligt	  göra	  definitionen	  ännu	  tydligare	  kommer	  den	  substitueras.	  Där	  kommer	  
de	  termer	  som	  anses	  kunna	  vara	  otydliga	  att	  brytas	  ner	  till	  deras	  yttersta	  
betydelser.	  Sen	  kommer	  dessa	  betydelser	  att	  sättas	  in	  på	  de	  plaster	  som	  är	  i	  
"kärndefinitionen"	  så	  att	  det	  bildar	  en	  substituerad	  definition.	  
	  
Anledningen	  till	  att	  förbättringsmetoden	  kommer	  användas,	  och	  inte	  
turordningsmetoden	  eller	  trestegsmetoden,	  är	  för	  att	  den	  visar	  sig	  passa	  bäst	  i	  
detta	  fall.	  Risken	  med	  turordningsmetoden,	  enligt	  Hansson	  (2007),	  är	  att	  många	  
undantag	  kan	  uppstå.	  Det	  problemet	  uppstår	  inte	  med	  förbättringsmetoden.	  I	  
trestegsmetoden	  ska	  kluster	  identifieras,	  vilket	  i	  den	  här	  studien	  kan	  anses	  som	  
onödigt	  krävande.	  Däremot	  kan	  den	  ses	  som	  en	  metod	  när	  substitueringen	  ska	  
göras.	  De	  båda	  andra	  metoderna	  skulle	  kunna	  användas	  för	  att	  stärka	  
trovärdigheten	  men	  då	  de	  förmodligen	  skulle	  vara	  ett	  väldigt	  omfattande	  och	  
komplext	  arbete	  så	  skulle	  tiden	  för	  detta	  upplevas	  onödigt	  då	  
förbättringsmetoden	  är	  en	  enkel	  och	  inte	  så	  komplex	  metod.	  
	  
Som	  underlag	  kommer	  de	  definitioner	  eller	  betydelser	  som	  hittats	  och	  beskrivits	  
i	  referensramen	  användas	  för	  att	  förbättra	  definitionen.	  Dessutom	  kommer	  
bakgrundinformationen	  (enligt	  analysmodellens	  steg	  2)	  från	  Metoder	  till	  arbetet	  
(se	  kapitel	  2)	  och	  Praktiskt	  tillvägagångssätt	  (se	  kapitel	  3)	  användas	  i	  syfte	  att	  
jämföra	  och	  vara	  underlag	  till	  utformandet.	  
	  
Utformningen	  av	  definitionen	  skapas	  i	  en	  workshop	  tillsammans	  med	  
handledare	  där	  steg	  för	  steg	  för	  varje	  iteration	  i	  förbättringsmetoden	  beskrivs	  i	  
Utformning	  av	  definition	  (se	  kapitel	  7)	  där	  definitionen	  skapas.	  Dessutom	  ska	  
definitionen	  testas	  mot	  delaktiga	  personer	  i	  arbetet	  och	  personer	  med	  
logistikansvar	  på	  FMV	  för	  att	  öka	  trovärdigheten	  i	  användandet.	  	  	  
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3.5 Tillvägagångssätt	  för	  "bruttolistan"	  med	  försvarslogistiska	  KPI	  
De	  försvarslogistiska	  PI	  som	  väljs	  ut	  till	  "bruttolistan"	  kommer	  bestå	  av	  de	  
logistiska	  PI	  som	  hittats	  och	  analyserats	  i	  referensramen	  och	  som	  är	  relevanta	  
för	  en	  försvarsverksamhet.	  Dessutom	  kan	  PI	  som	  är	  förknippade	  till	  definitionen	  
för	  försvarslogistik	  väljas	  ut,	  dvs.	  de	  PI	  som	  inte	  valts	  ut	  från	  referensramen	  men	  
som	  är	  en	  aktivitet	  beskrivet	  av	  definitionen.	  De	  PI	  som	  kommer	  väljas	  kommer	  
då	  väljas	  från	  den	  substituerade	  definitionen.	  

3.6 Tillvägagångssätt	  för	  proceduren	  
Tanken	  med	  proceduren	  är	  den	  ska	  fungera	  enligt	  en	  "uteslutningsmetod"	  (ett	  
frågebatteri),	  där	  frågor	  ställs	  som	  utesluter	  de	  PI	  som	  inte	  är	  relevanta	  
försvarslogistiska	  KPI	  för	  det	  undersökta	  systemet.	  	  
	  
De	  frågor	  som	  ställs	  ska	  alltså	  formuleras	  så	  att	  PI	  sållas	  och	  kvalificerar	  sig	  som	  
KPI.	  De	  kriterier	  som	  ställs	  är:	  

• PI	  ska	  vara	  ett	  aktivt	  mått,	  är	  den	  passiv	  så	  sållas	  den	  bort	  (enligt	  
Storhagen,	  2011)	  (se	  avsnitt	  6.6.5.1).	  

• Är	  det	  flödet	  eller	  resultatet	  som	  är	  i	  fokus?	  Det	  som	  inte	  är	  i	  fokus	  kan	  
sållas	  bort	  (enligt	  Aronsson	  et	  al,	  1987;	  Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011;	  
Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  (se	  avsnitt	  6.4).	  Detta	  relaterar	  även	  till	  
ovanstående	  punkt.	  	  

• Vilken	  typ	  av	  mått	  som	  är	  relevant	  för	  det	  studerade	  provobjektet	  (se	  
avsnitt	  6.4),	  resterande	  mått	  som	  inte	  är	  relevanta	  sållas	  bort.	  En	  detalj	  är	  
dock	  att	  flera	  mått	  kan	  vara	  relevanta	  för	  ett	  system	  (enligt	  Storhagen,	  
2011).	  

• Är	  det	  inre	  (produktivitet)	  eller	  yttre	  effektivitet	  som	  är	  relevant	  (se	  
avsnitt	  6.6.6.2)?	  Den	  som	  inte	  är	  relevant	  sållas	  bort	  (enligt	  Aronsson	  et	  
al,	  1987;	  Storhagen,	  2011).	  Detta	  relaterar	  även	  till	  ovanstående	  punkt.	  

	  
Frågebatteriet	  kommer	  även	  det	  skapas	  i	  en	  workshop	  tillsammans	  med	  
handledare.	  Detta	  för	  att	  säkerställa	  att	  frågorna	  är	  anpassade	  både	  efter	  
logistiken	  och	  efter	  verksamheten.	  Det	  i	  sin	  tur	  ökar	  trovärdigheten.	  

3.7 Trovärdighet	  i	  det	  praktiska	  tillvägagångssättet	  
Det	  är	  av	  stor	  vikt	  med	  studien	  är	  att	  arbeta	  så	  objektivt	  som	  möjligt.	  Nedan	  
presenteras	  hur	  trovärdigheten	  ska	  hållas	  hög	  i	  de	  olika	  delarna	  för	  att	  uppnå	  
syftet.	  

3.7.1 Definition	  
Arbetet	  med	  definitionen	  börjar	  med	  en	  datainsamling	  med	  en	  tillhörande	  
dataanalys.	  Detta	  för	  att	  dels	  skaffa	  en	  lexikal	  startpunkt	  och	  dels	  att	  samla	  
information	  som	  kan	  bidra	  som	  inspiration	  till	  förbättringsmetoden	  
(anledningen	  till	  detta	  står	  i	  Tillvägagångssätt	  för	  definitionen	  i	  avsnitt	  3.4).	  För	  
att	  då	  få	  hög	  trovärdighet	  söks	  information	  från	  många	  olika	  författare	  och	  
källor.	  För	  böcker	  används	  flera	  böcker	  från	  erkända	  författare	  inom	  
logistikområdet.	  Samma	  sak	  gäller	  för	  artiklar	  där	  de	  mest	  refererade	  artiklarna	  
eftersöks	  från	  området	  kring	  logistik	  och	  försvarslogistik.	  Detta	  innebär	  att	  
många	  anser	  att	  innehållet	  från	  dessa	  källor	  är	  goda.	  Detta	  ökar	  objektiviteten	  då	  
inga	  egna	  värderingar	  används	  angående	  hur	  bra	  källorna	  är.	  	  
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Dessutom	  kommer	  publikationer	  används	  i	  form	  av	  olika	  utredningar	  och	  
rapporter.	  Dessa	  är	  svårare	  att	  bedöma	  i	  sin	  trovärdighet.	  Men	  då	  de	  söks	  från	  
pålitliga	  myndigheter	  som	  Regeringen,	  FM,	  FMV,	  FOI	  etc.	  så	  anses	  de	  ändå	  vara	  
relevanta	  för	  studien	  samt	  att	  de	  är	  korrekta	  i	  sitt	  innehåll.	  	  
	  
När	  väl	  definitionen	  ska	  skapas	  kommer	  informationen	  från	  referensramen	  
användas	  som	  underlag	  i	  förbättringsmetoden.	  Då	  referensramen	  har	  sökt	  efter	  
de	  bästa	  definitionerna	  eller	  betydelserna	  för	  försvarslogistik	  så	  kan	  
objektiviteten	  här	  diskuteras.	  Vad	  anses	  som	  bäst?	  I	  detta	  fall	  så	  anses	  de	  bästa	  
vara	  de	  mest	  refererade	  och	  använda	  i	  dagens	  verksamheter.	  Den	  mest	  
refererade	  logistikdefinitionen	  kommer	  från	  CSCMP	  och	  den	  innebörden	  som	  
försvarslogistik	  har	  för	  myndigheterna	  idag	  är	  den	  som	  refereras	  från	  Statens	  
Offentliga	  Utredningar	  (2011),	  se	  Definition	  4.	  Därefter	  undersöks	  definitioner	  
från	  andra	  organisationer	  som	  EU	  och	  NATO	  samt	  från	  andra	  länders	  
försvarslogistik.	  Även	  försvarslogistiska	  definitioner	  från	  lexikon	  och	  artiklar	  
undersöks.	  Då	  detta	  ger	  en	  stor	  spridning	  på	  varifrån	  definitionerna	  och	  
betydelserna	  kommer	  ifrån	  så	  anses	  en	  hög	  objektivitet	  erhållas.	  Detta	  eftersom	  
både	  akademiska,	  professionella,	  myndigheters	  och	  organisationers	  definitioner	  
och	  betydelser	  används.	  Dessutom	  innebär	  detta	  att	  om	  en	  liknande	  studie	  skulle	  
göras	  så	  skulle	  förmodligen	  samma	  källor,	  eller	  åtminstone	  de	  flesta,	  användas.	  
Det	  betyder	  att	  reliabiliteten	  också	  hålls	  hög.	  	  	  
	  
Arbetet	  med	  förbättringsmetoden	  kommer	  utföras	  i	  en	  workshop	  tillsammans	  
med	  handledare	  från	  FMV	  vilket	  också	  ökar	  objektiviteten.	  	  
	  
Då	  de	  källor	  och	  tillvägagångssätt	  som	  används	  faktiskt	  bidrar	  till	  att	  uppfylla	  
syftet	  så	  kan	  även	  validiteten	  anses	  som	  hög.	  
	  
I	  och	  med	  detta	  tillvägagångssätt	  så	  anses	  definitionen	  få	  hög	  trovärdighet.	  	  

3.7.2 Procedur	  
När	  proceduren	  ska	  skapas	  kommer	  även	  här	  en	  omfattande	  datainsamling	  och	  
dataanalys	  göras.	  Den	  kommer	  följa	  samma	  metod	  som	  för	  definitionen	  varpå	  
den	  anses	  ha	  hög	  objektivitet.	  Enda	  skillnaden	  är	  att	  sökorden	  kommer	  skiljas	  
från	  definitionen	  där	  PI	  och	  KPI	  används.	  	  	  
	  
När	  referensramen	  är	  skapad	  kommer	  de	  PI	  som	  identifierats	  från	  
datainsamlingen	  och	  dataanalysen	  vara	  grunden	  för	  den	  s.k.	  "bruttolistan".	  Om	  
listan	  inte	  anses	  tillräcklig	  så	  kommer	  egna	  PI	  skapas	  utifrån	  definitionen	  av	  
försvarslogistik.	  De	  PI	  är	  såklart	  subjektiva	  men	  anses	  kunna	  bidra	  till	  de	  KPI	  
som	  behövs	  för	  att	  avgöra	  ett	  systems	  effektivitet.	  För	  att	  höja	  objektiviteten	  för	  
dessa	  kommer	  de	  diskuteras	  med	  handledarna	  så	  att	  de	  säkerställs	  att	  de	  är	  
relevanta	  för	  den	  rådande	  verksamheten.	  
	  
Ytterligare	  en	  riskfaktor	  är	  att	  alla	  PI	  inte	  kommer	  att	  hittas	  och	  identifieras.	  Hur	  
detta	  ska	  motverkas	  är	  omöjligt	  att	  säga	  eftersom	  "bruttolistan"	  kan	  göras	  näst	  
intill	  oändlig	  då	  det	  mesta	  kan	  mätas,	  antingen	  kvantitativt	  eller	  kvalitativt.	  	  
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Proceduren	  är	  tänkt	  att	  fungera	  utifrån	  "uteslutningsmetoden"	  där	  frågor	  ställs	  
som	  utesluter	  mindre	  viktiga	  KPI.	  Här	  är	  frågan	  hur	  objektiviteten	  behålls	  hög	  i	  
de	  frågor	  som	  ställs?	  Svaret	  på	  den	  frågan	  är	  att	  det	  görs	  genom	  att	  dels	  referera	  
tillbaka	  till	  litteraturen	  samt	  att	  diskutera	  frågornas	  relevans	  med	  handledarna.	  	  
	  
En	  komplex	  aspekt	  i	  proceduren	  är	  konflikternas	  relationer	  till	  varandra.	  
Konflikterna	  kommer	  beskrivas	  i	  referensramen	  där	  sedan	  systemägaren	  
förväntas	  förstå	  relationerna.	  	  
	  
Reliabiliteten	  för	  proceduren	  anses	  svår	  att	  förklara	  om	  den	  är	  hög	  eller	  låg.	  
Troligt	  är	  att	  samma,	  eller	  en	  liknande,	  "bruttolista"	  skulle	  erhållas	  om	  studien	  
upprepades.	  Detta	  pga.	  att	  källorna	  är	  tillförlitliga	  och	  vanligt	  förekommande	  för	  
den	  akademiska	  logistiken.	  Däremot	  så	  är	  det	  svårt	  att	  svara	  på	  om	  proceduren	  
skulle	  se	  likadan	  ut	  om	  studien	  upprepades.	  Därför	  är	  det	  problematiskt	  att	  
svara	  på	  om	  reliabiliteten	  är	  hög	  eller	  låg.	  Detsamma	  gäller	  för	  validiteten.	  
	  
	  
	  
	  



	   Öppen/Unclassified	   14FMV5614-‐3:1	  
	  

	   31	  

4 Beskrivning	  av	  aktörer	  
I	  detta	  kapitel	  görs	  en	  övergripande	  beskrivning	  av	  de	  aktörerna	  som	  på	  något	  
sätt	  kommer	  att	  beröras	  av,	  och	  även	  påverka,	  studien	  (se	  avsnitt	  1.1	  och	  1.3).	  
Anledningen	  till	  att	  dessa	  beskrivs	  är	  för	  att	  få	  en	  större	  förståelse	  för	  vad	  varje	  
aktör	  gör	  och	  hur	  de	  olika	  verksamheterna	  ser	  ut	  organisatoriskt.	  Detta	  kommer	  
underlätta	  att	  förstå	  nästa	  kapitel	  som	  beskriver	  hur	  deras	  verksamheter	  inom	  
materielförsörjning	  och	  logistik	  bedrivs	  idag.	  

4.1 Försvarets	  materielverk	  (FMV)	  
I	  detta	  avsnitt	  görs	  en	  närmare	  beskrivning	  av	  Försvarets	  materielverk	  (FMV),	  
historien	  till	  hur	  det	  bildades	  samt	  hur	  de	  arbetar	  idag.	  Denna	  beskrivning	  ska	  
öka	  kunskapen	  om	  FMV,	  vilket	  är	  en	  förutsättning	  för	  det	  kommande	  arbetet	  
med	  definitionen	  och	  proceduren.	  

4.1.1 Bakgrund	  
FMV:s	  grundläggande	  uppgift	  är	  att	  försörja	  det	  svenska	  försvaret	  med	  materiel	  
på	  ett	  så	  säkert	  och	  ekonomiskt	  sätt	  som	  möjligt,	  vilket	  har	  varit	  dess	  primära	  
uppgift	  ända	  sen	  det	  bildades.	  De	  arbetsområden	  som	  FMV	  innefattas	  av	  har	  
funnits	  inom	  staten	  i	  nästan	  400	  år.	  	  Däremot	  bildades	  myndigheten	  först	  1968,	  
då	  alla	  försvarsgrenars	  (Armén,	  Marinen	  och	  Flygvapnet)	  materialförvaltningar	  
samlades	  under	  en	  organisation.	  
	  
Behovet	  av	  en	  extern	  enhet	  för	  materielförsörjning	  instiftades	  redan	  1630	  då	  
kung	  Gustav	  II	  Adolf	  insåg	  att	  ansvaret	  för	  ledning	  och	  förvaltning	  hade	  blivit	  för	  
stor	  att	  hantera	  själv.	  Därför	  instiftades	  Kungliga	  Krigskollegium	  som	  var	  en	  
omedelbar	  följd	  av	  att	  regalskeppet	  Vasa	  två	  år	  tidigare	  förliste.	  	  
	  
Mellan	  1865	  och	  1936	  bildade	  varje	  försvarsgren	  sin	  egen	  förvaltning.	  När	  andra	  
världskriget	  sedan	  bröt	  ut	  växte	  behovet	  av	  en	  gemensam	  materielförvaltning	  
varpå	  dessa	  grenar	  slogs	  ihop	  och	  bildade	  dagens	  FMV.	  (FMV,	  2014d)	  
	  

	  
Figur	  4.1	  -‐	  FMV:s	  tidslinje	  (FMV,	  2014d)	  

1630	  
• Kungliga	  Krigskollegium	  

1634	  
• Kungliga	  Amiralitetskollegium	  

1855	  
• Kungliga	  Arméförvaltningen	  

1936	  
• Kungliga	  Flygförvaltningen	  

1963	  
• Försvarets	  intedenturförvaltning	  

1968	  
• FMV	  -‐	  Försvarets	  Materielverk	  
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4.1.2 Organisation	  och	  verksamhet	  
FMV:s	  styrelse,	  som	  leds	  av	  generaldirektör	  (GD)	  Lena	  Erixon,	  ansvarar	  för	  FMV	  
inför	  regeringen.	  Till	  sin	  hjälp	  har	  GD	  överdirektör	  (ÖD)	  Dan	  Ohlsson	  vid	  sin	  sida	  
vars	  funktion	  är	  ställföreträdande	  generaldirektör	  och	  fungerar	  som	  rådgivare	  
till	  GD.	  FMV:s	  övergripande	  mål	  är	  att	  erbjuda	  kostnadseffektiv	  och	  säker	  
materiel-‐	  och	  logistikförsörjning	  så	  att	  försvarsförmåga	  kan	  skapas	  (FMV,	  
2014f).	  Det	  innebär	  att	  anskaffa,	  utveckla,	  vidmakthålla	  och	  avveckla	  
försvarsmateriel	  till	  Försvarsmakten	  (FM).	  	  FMV	  hjälper	  även	  FM	  med	  långsiktig	  
materielplanering,	  systemkunskap	  och	  materielunderrättelser.	  Dessutom	  testar	  
och	  evaluerar	  (T&E)	  FMV	  materielen	  i	  olika	  miljöer	  i	  form	  av	  validering	  och	  
verifiering	  (se	  nedan	  samt	  avsnitt	  5.1.1.1).	  Detta	  görs	  inom	  verksamhetsområdet	  
Test	  och	  evaluering	  (se	  avsnitt	  4.1.2.3).	  Förutom	  de	  ovan	  beskrivna	  
verksamheterna	  bedriver	  FMV	  följande	  verksamhet	  (Statens	  Offentliga	  
Utredningar,	  2011):	  

• Vara	  patentorgan	  för	  de	  myndigheter	  som	  tillhör	  Försvarsdepartementet	  
och	  handlägga	  ärenden	  rörande	  immaterialrättsliga	  frågor.	  

• Stödja	  svensk	  export	  enligt	  svensk	  säkerhetspolitik.	  
• Ansvarig	  myndighet	  för	  relationer	  med	  andra	  stater	  i	  frågor	  gällande	  

utländska	  exportlicenser	  där	  svenska	  staten	  är	  kund.	  
• Ansvarig	  myndighet	  i	  frågor	  angående	  vidareexport	  av	  materiel	  där	  

svenska	  staten	  har	  gjort	  åtaganden	  som	  slutanvändare	  gentemot	  annan	  
stat.	  

• Nationellt	  certifieringsorgan	  för	  säkerhetsprodukter	  inom	  IT	  och	  system	  
inom	  ramen	  för	  CCRA-‐överenskommelsen3.	  

	  
Det	  är	  framförallt	  FM	  som	  är	  FMV:s	  främsta	  kund	  men	  ibland	  utförs	  tjänster	  till	  
t.ex.	  kustbevakningen	  och	  polisen,	  som	  också	  utgör	  en	  del	  av	  kundbasen.	  De	  
tjänster	  som	  FMV	  erbjuder	  är	  (FMV,	  2014f):	  

• Upphandling	  och	  kommersiellt	  stöd.	  
• Modellering	  och	  simulering.	  
• Validering	  och	  verifiering	  av	  materiel.	  
• Utredningar.	  
• Kvalificerad	  rådgivning	  till	  departement	  och	  kunder	  inom	  främst	  

kommersiella,	  tekniska	  och	  juridiska	  områden.	  
• Försörjning	  av	  materiel	  och	  logistiktjänster	  till	  FM:s	  förband,	  skolor	  och	  

centra.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  CCRA	  står	  för	  Common	  Criteria	  Recognition	  Arrangement	  och	  är	  en	  internationell	  samarbetsorganisation	  
som	  erkänner	  ömsesidigt	  utfärdade	  certifikat.	  
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Organisationen	  består	  även	  av	  sex	  verksamhetsområden	  (se	  Figur	  4.2	  nedan)	  
vilka	  ansvarar	  för	  är	  att	  leverera	  materiel	  till	  försvaret	  när	  och	  där	  den	  behövs	  
samt	  att	  den	  är	  funktionsduglig.	  Verksamhetsområdena	  består	  av	  (där	  de	  
verksamhetsområdena	  i	  fet	  stil	  berörs	  av	  denna	  rapport	  och	  förklaras	  närmare	  i	  
avsnitt	  4.1.2.1	  och	  4.1.2.3	  nedan)	  (FMV,	  2014e):	  

• System	  och	  produktionsledning	  (SPL)	  
• Anskaffning	  och	  logistik	  (AL)	  
• Förråd,	  service	  och	  verkstäder	  (FSV)	  
• Test	  och	  evaluering	  (T&E)	  
• Strategiskt	  projekt	  GRIPEN	  	  
• Marknad	  och	  inköp	  
	  

	  
Figur	  4.2	  -‐	  FMV:s	  organisation	  (FMV,	  2014e)	  

4.1.2.1 Förråd,	  Service	  och	  Verkstäder	  (FSV)	  
Förråd,	  service	  och	  verkstäder	  (FSV)	  samt	  Försvarets	  logistik	  (FMLOG,	  se	  avsnitt	  
4.1.2.2	  nedan)	  var	  tidigare	  delar	  av	  FM	  men	  som	  nu	  splittrats	  från	  FM:s	  regi	  och	  
blivit	  en	  egen	  enhet	  styrt	  av	  FMV	  (Johan	  Bendz,	  2014).	  FSV	  förser	  FM:s	  förband,	  
skolor	  och	  centra	  med	  logistiskt	  stöd	  i	  form	  av	  materielförsörjning,	  underhåll	  
och	  service.	  Verksamheten	  leverera	  en	  mängd	  olika	  logistiktjänster,	  allt	  från	  
reparationer	  av	  fordon	  till	  upphandlingar	  av	  förplägnadstjänster.	  
Huvuduppgiften	  är	  leverans	  där	  rätt	  sak	  måste	  vara	  på	  rätt	  plats	  vid	  rätt	  
tidpunkt	  för	  att	  FM	  ska	  kunna	  bedriva	  sin	  verksamhet.	  (FMV,	  2014g)	  

4.1.2.2 Försvarsmaktens	  logistik	  (FMLOG)	  
Försvarsmaktens	  logistik	  (FMLOG)	  är	  det	  förband	  som	  sköter	  FM:s	  logistik.	  Det	  
är	  en	  mängd	  uppgifter	  som	  ska	  skötas	  som	  t.ex.	  att	  transporter	  och	  
kommunikationer	  fungerar	  inom	  FM,	  att	  förbanden	  har	  rätt	  materiel	  och	  att	  den	  
hålls	  i	  gott	  skick.	  Detta	  sköts	  både	  av	  FMLOG:s	  egen	  personal	  men	  också	  från	  
andra	  aktörer	  som	  blivit	  upphandlade.	  
	  
Efter	  årsskiftet	  till	  2014	  har	  stora	  delar	  av	  FMLOG:s	  verksamhet	  övertagits	  av	  
FMV	  då	  ansvarsområden	  som	  bl.a.	  upphandling,	  verkstäder	  och	  service	  har	  
omorganiserats	  till	  FSV.	  Sammanlagt	  fick	  1400	  anställda	  erbjudande	  om	  
verksamhetsövergång	  till	  FMV.	  
	  
Syftet	  med	  att	  FMLOG	  bildades	  2002	  var	  för	  att	  effektivisera	  logistiken	  till	  ett	  
förband	  så	  att	  övriga	  förband	  kan	  fokusera	  på	  sina	  respektive	  ansvarsområden.	  
(FM,	  2014c)	  
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4.1.2.3 Test	  och	  evaluering	  (T&E)	  
Enheten	  för	  test	  och	  evaluering	  (T&E)	  stödjer	  FM	  genom	  att	  verifiera	  och	  
validera	  (VoV)	  materiel	  så	  att	  fungerande	  materiel	  stäms	  av	  mot	  kraven	  och	  dess	  
tänkta	  mot	  användning.	  Dessutom	  tillhandahåller	  FMV	  en	  leverantörsoberoende	  
förmåga	  för	  utvärdering	  av	  på	  marknaden	  tillgängliga	  alternativ	  och	  förmåga	  till	  
s.k.	  validering	  av	  systemförmåga	  och	  sammansatta	  system	  mot	  nationella	  och	  
internationella	  krav	  (Statens	  Offentliga	  Utredningar,	  2011).	  
	  
Verksamheten	  utförs	  i	  Vidsel,	  Härnösand,	  Älvdalen,	  Enköping,	  Stockholm,	  
Karlsborg/Skövde,	  Linköping	  och	  Karlskrona	  (se	  Figur	  4.3	  nedan).	  (FMV,	  2014h)	  
	  

	  
Figur	  4.3	  -‐	  T&E:s	  verksamhetsplatser	  (FMV,	  2014h)	  



	   Öppen/Unclassified	   14FMV5614-‐3:1	  
	  

	   35	  

4.1.3 Anskaffningskontor	  
Inom	  FMV	  existerar	  sex	  olika	  anskaffningskontor	  som	  ansvarar	  för	  uppdrag	  
inom	  respektive	  område.	  Deras	  verksamhet	  innefattar	  projektstyrning,	  
utförande	  och	  uppföljning	  efter	  givna	  riktlinjer	  och	  ramar	  för	  verksamhet,	  
ekonomi	  och	  personal	  samt	  enligt	  myndighetens	  produktionsplan.	  De	  olika	  
anskaffningskontoren	  är	  (Statens	  Offentliga	  Utredningar,	  2011):	  

• Mark	  
• Sjö	  
• Flyg	  och	  rymd	  
• Ledningssystem	  
• Logistik	  
• Gemensamma	  myndighetsuppdrag	  

4.1.4 Uppdrag	  
Det	  uppdrag	  som	  regeringen	  ställer	  till	  FMV	  är	  att	  hålla	  samman	  materiel-‐,	  
tjänst-‐	  och	  logistikförsörjningen	  till	  FM,	  s.k.	  försvarslogistik.	  Men	  det	  är	  inte	  
sällsynt	  att	  FMV	  även	  utför	  uppdrag	  åt	  andra	  myndigheter.	  Totalt	  sett	  har	  FMV	  
ca	  1000	  materielprojekt	  i	  omlopp,	  där	  ca	  500	  förnyas	  varje	  år.	  Utöver	  detta	  
tillkommer	  ett	  stort	  antal	  logistiktjänster	  inom	  förråd,	  service	  och	  verkstäder	  
(FSV).	  Den	  totala	  omsättningen	  är	  ca	  20	  miljarder	  kronor,	  där	  den	  dominerande	  
delen	  utgörs	  av	  beställningar	  från	  FM.	  (FMV,	  2014c;	  Statens	  Offentliga	  
Utredningar,	  2011)	  

4.2 Försvarsmakten	  (FM)	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  Försvarsmaktens	  (FM)	  bakgrund	  och	  verksamhet,	  både	  
nationellt	  och	  internationellt.	  Dessutom	  förklaras	  de	  förband	  som	  FM	  består	  av	  
samt	  deras	  uppdrag.	  Denna	  beskrivning	  ökar	  förståelsen	  för	  FM,	  vilket	  är	  
nödvändigt	  när	  definitionen	  och	  proceduren	  ska	  skapas.	  

4.2.1 Bakgrund	  
FM:s	  främsta	  uppgift	  är	  att	  skydda	  Sverige	  och	  försvara	  landets	  frihet,	  men	  även	  
för	  att	  hjälpa	  till	  att	  skapa	  fred	  och	  säkerhet	  på	  platser	  i	  världen	  vid	  krig	  och	  kris.	  
Det	  är	  en	  av	  de	  största	  myndigheterna	  i	  Sverige	  med	  ca	  20	  000	  anställda.	  Varje	  år	  
ska	  FM	  förvalta	  en	  försvarsbudget	  på	  ca	  40	  miljarder	  kronor,	  där	  generellt	  sett	  
ena	  hälften	  gå	  till	  verksamheten	  vid	  de	  olika	  förbanden	  och	  andra	  hälften	  går	  till	  
forskning,	  utveckling	  och	  materiel,	  dvs.	  till	  FMV.	  Försvarsbudgeten	  sätts	  av	  
regeringen	  som	  även	  beslutar	  vilka	  uppgifter	  FM	  ska	  lösa.	  FM	  leds	  av	  
överbefälhavaren	  (ÖB)	  Sverker	  Göranson,	  både	  nationellt	  och	  internationellt.	  
ÖB:s	  primära	  uppdrag	  är	  att	  styra	  myndigheten	  utifrån	  riksdagens	  och	  
regeringens	  beslut.	  Till	  sin	  hjälp	  har	  han	  generaldirektören	  (GD)	  Peter	  Sandwall	  
som	  fungerar	  som	  ställföreträdande	  myndighetschef.	  Hans	  yttersta	  uppgift	  är	  att	  
utveckla	  och	  effektivisera	  FM,	  men	  också	  komma	  med	  råd	  till	  ÖB.	  (FM,	  2014def)	  
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4.2.2 Verksamhet	  
Sverige	  har	  ett	  s.k.	  insatsförsvar	  vilket	  innebär	  att	  det	  kan	  användas	  direkt	  när	  
det	  behövs.	  Styrkorna	  kan	  snabbt	  placeras	  i	  strid	  och	  andra	  krissituationer,	  även	  
om	  uppdraget	  är	  utanför	  Sveriges	  gränser.	  Anledningen	  till	  att	  ha	  ett	  
insatsförsvar	  beror	  på	  förändringar	  i	  världen	  och	  av	  säkerhetspolitiska	  skäl.	  Ett	  
hot	  mot	  ett	  enskilt	  land	  kan	  få	  konsekvenser	  långt	  bort,	  men	  det	  kan	  även	  
påverka	  Sverige	  av	  säkerhetspolitiska	  anledningar.	  Därför	  måste	  försvaret	  alltid	  
vara	  förberedda	  på	  det	  värsta,	  hela	  tiden.	  Det	  som	  skiljer	  FM	  från	  andra	  
myndigheter	  i	  Sverige	  är	  att	  FM	  har	  förmågan	  till	  väpnad	  strid.	  	  
	  
Den	  främsta	  uppgiften	  som	  FM	  har	  är	  att	  ansvara	  för	  Sveriges	  militära	  försvar	  
och	  värna	  om	  Sverige.	  Genom	  ständiga	  övningar	  och	  insatser	  är	  FM	  redo	  att	  
agera	  när	  behovet	  uppstår	  på	  marken,	  på	  sjön	  och	  i	  luften.	  Insatserna	  
kategoriseras	  i	  nationella	  och	  internationella	  insatser.	  (FM,	  2014g)	  

Nationella	  insatser	  
Nationella	  insatser	  är	  sådan	  som	  görs	  i	  Sverige,	  som	  t.ex.	  om	  ett	  fartyg	  eller	  
flygplan	  kommer	  in	  på	  svenskt	  territorium	  utan	  tillstånd.	  Då	  är	  det	  FM:s	  uppgift	  
att	  avvisa	  dem.	  Men	  det	  kan	  också	  vara	  när	  samhället	  drabbas,	  som	  t.ex.	  
skogsbränder,	  svåra	  stormar,	  översvämningar	  eller	  om	  personer	  försvinner	  så	  
finns	  FM	  som	  hjälp.	  (FM,	  2014g)	  

Internationella	  insatser	  
FM	  har	  för	  närvarande	  placerat	  ca	  1000	  personer	  i	  länder	  som	  har	  krig	  eller	  är	  i	  
någon	  form	  av	  konflikt.	  De	  är	  där	  på	  uppdrag	  från	  regeringen	  och	  riksdagen	  av	  
säkerhetspolitiska	  skäl.	  Detta	  då	  FM:s	  uppdrag	  bl.a.	  består	  av	  att	  hjälpa	  andra	  
länder	  i	  nöd.	  Då	  Sverige	  bidrar	  till	  fredsbevarande	  insatser	  utanför	  våra	  gränser	  
kan	  eventuellt	  risken	  för	  att	  oroligheterna	  sprids	  minska.	  Konsekvensen	  av	  detta	  
innebär	  också	  att	  risken	  att	  vårt	  egna	  land	  hamnar	  i	  någon	  form	  av	  konflikt	  också	  
minskar.	  Sverige	  samarbetar	  med	  medlemsländer	  i	  EU	  och	  FN,	  men	  deltar	  endast	  
i	  insatser	  FN	  har	  givit	  legitimitet	  till.	  (FM,	  2014g)	  
	  
Eftersom	  FM:s	  uppdrag	  är	  så	  pass	  brett	  har	  olika	  verksamhetsområde	  delats	  in.	  
De	  tre	  stora	  består	  av	  land	  (Armén),	  hav	  (Marinen)	  och	  luft	  (Flygvapnet).	  De	  
övriga	  verksamhetsområdena	  har	  en	  slags	  tvärfunktionell	  roll	  och	  används	  som	  
stöd	  till	  de	  ovan	  uppräknade	  verksamhetsområdena.	  Inom	  varje	  
verksamhetsområde	  finns	  ett	  antal	  förband,	  skolor,	  centrum	  och	  enheter	  knutna	  
till	  sig.	  Här	  nedan	  ges	  en	  kortare	  förklaring	  till	  varje	  verksamhetsområde.	  (FM,	  
2014i)	  
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4.2.3 FM:s	  verksamhetsområden	  
FM	  består	  av	  nio	  verksamhetsområden	  (skiljt	  från	  FMV:s	  verksamhetsområden)	  
med	  enskilt	  unika	  kompetenser.	  De	  fem	  sista	  verksamhetsförbanden	  i	  ordningen	  
stödjer	  de	  andra	  fyra	  i	  sina	  verksamheter.	  De	  nio	  verksamhetsområden	  inom	  FM	  
listas	  här	  nedan:	  

• Armén	  
• Marinen	  
• Flygvapnet	  
• Hemvärnet	  
• Ledning	  
• Logistik	  
• Sjukvård	  
• Specialförband	  
• Underrättelse-‐	  och	  säkerhetstjänst	  

4.2.4 Uppdrag	  
FM	  är	  en	  myndighet	  vilket	  innebär	  att	  riksdagen	  och	  regeringen	  beslutar	  dess	  
inriktning,	  uppdrag	  och	  uppgift.	  Varje	  år	  lämnar	  regeringen	  ett	  s.k.	  
regleringsbrev	  till	  myndigheten.	  Det	  innehåller	  information	  om	  vad	  FM	  uppdrag	  
är	  och	  hur	  stor	  budget	  de	  kan	  röra	  sig	  med.	  Regeringen	  beskriver	  uppdraget:	  
	  
	   "Försvarsmakten	  ska	  i	  första	  hand	  värna	  Sveriges	  värden	  och	  intressen.	  
	   Ensamt	  och	  tillsammans	  med	  andra	  genom	  insatser	  både	  i	  Sverige,	  i	  
	   närområdet	  och	  utanför	  det.	  
	  
	   Försvarsmakten	  stödjer	  det	  övriga	  samhället	  vid	  katastrofer.	  
	  
	   Försvarsmakten	  skickar	  förband	  till	  fredsbevarande	  och	  
	   fredsframtvingande	  insatser	  runtom	  i	  världen.	  Dels	  för	  att	  hjälpa	  andra,	  
	   dels	  för	  att	  stödja	  svenska	  säkerhetspolitiska	  intressen.	  
	  
	   Försvarsmaktens	  unika	  kompetens	  är	  väpnad	  strid."	  
	  
För	  att	  lyckas	  med	  regeringens	  krav	  måste	  FM	  alltid	  vara	  beredd	  att	  agera,	  vara	  
tillgängliga	  och	  ständigt	  tränade	  för	  uppgifterna.	  Därför	  har	  FM	  beredskap	  och	  
skarp	  verksamhet	  dagligen,	  året	  runt.	  	  
	  
FM	  har	  fyra	  huvuduppgifter,	  vilka	  är:	  

• Om	  Sveriges	  gränser	  kränks	  ska	  FM	  avvisa	  den	  kränkande	  parten	  från	  
svenskt	  territorium.	  

• Om	  Sverige	  blir	  angripet	  av	  främmande	  makt	  ska	  FM	  försvara	  landet	  och	  
avvisa	  angriparen.	  

• Vid	  katastrofer,	  till	  exempel	  vid	  översvämningar	  eller	  stormar	  ska	  FM	  
hjälpa	  till	  med	  olika	  former	  av	  stödinsatser.	  

• FM	  har	  också	  i	  uppgift	  att	  verka	  för	  fred	  och	  säkerhet	  internationellt.	  Det	  
görs	  genom	  att	  skicka	  trupper	  till	  fredsbevarande	  och	  
fredsframtvingande	  insatser	  runt	  om	  i	  världen.	  

	  (Statens	  Offentliga	  Utredningar,	  2011)	  
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4.3 North	  Atlantic	  Treaty	  Organization	  (NATO)	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  medlemsorganisationen	  North	  Atlantic	  Treaty	  
Organization	  (NATO)	  närmare.	  Anledningen	  till	  att	  NATO	  beskrivs	  är	  för	  att	  de	  
arbetar	  med	  försvarslogistik	  samt	  att	  Sverige	  är	  med	  i	  ett	  s.k.	  Partnerskap	  för	  
Fred	  (se	  avsnitt	  4.3.3	  nedan).	  Det	  innebär	  att	  i	  vissa	  situationer	  berörs	  Sveriges	  
försvarslogistik	  även	  av	  NATO.	  Därför	  kommer	  en	  definition	  av	  försvarslogistik	  
också	  behöva	  täckas	  av	  de	  delar	  när	  Sverige	  samarbetar	  med	  allierade	  makter.	  	  

4.3.1 Bakgrund	  
NATO	  är	  en	  medlemsorganisation	  som	  består	  av	  28	  länder	  (se	  bilaga	  1).	  Det	  
grundades	  1949	  som	  ett	  resultat	  av	  Kalla	  kriget,	  1946-‐1990,	  
(Nationalencyklopedin,	  2014b)	  och	  Nordatlantiska	  fördraget	  signerades.	  I	  
Nordatlantiska	  fördraget	  skrev	  nationerna	  ett	  avtal	  där	  den	  mest	  omtalade,	  
artikel	  5	  (se	  bilaga	  3),	  innebär	  att	  en	  attack	  mot	  något	  av	  medlemsländerna	  
anses	  som	  en	  attack	  mot	  alla.	  Där	  ingår	  att	  varje	  allierad	  nation	  ska	  ta	  sådana	  
åtgärder	  som	  de	  anser	  nödvändiga,	  inklusive	  väpnad	  strid.	  	  
	  
Anledningen	  till	  att	  NATO	  grundades	  är	  inte	  bara	  för	  rädslan	  från	  en	  invasion	  
från	  Sovjetunionen,	  utan	  också	  för	  att	  hindra	  nationalistisk	  militarism	  i	  Europa	  
tack	  vare	  en	  stark	  nordamerikansk	  närvaro	  och	  genom	  att	  uppmuntra	  till	  en	  
politisk	  integration	  i	  Europa.	  (NATO,	  2014c)	  

4.3.2 Verksamhet	  
NATO:s	  huvuduppgift	  består	  av	  skydda	  friheten	  och	  säkerheten	  hos	  
medlemsländerna	  genom	  politiska	  och	  militära	  medel.	  Genom	  politiska	  
åtaganden	  uppmuntrar	  NATO	  till	  att	  arbeta	  demokratiskt,	  i	  samråd	  och	  
tillsammans	  i	  skydds-‐	  och	  säkerhetsfrågor	  för	  att	  skapa	  tilltro	  till	  varandra	  och	  
undvika	  konflikter.	  	  Då	  diplomatiska	  lösningar	  inte	  uppfylls	  kan	  NATO	  via	  
militära	  medel	  hantera	  olika	  former	  av	  konflikter,	  dessa	  är	  definierade	  i	  
Nordatlantiska	  avtalet	  (se	  bilaga	  3)	  som	  är	  NATO:s	  första	  avtal	  och	  det	  som	  lade	  
grunden	  till	  organisationen.	  	  
	  
Ett	  beslut	  i	  NATO	  innebär	  att	  alla	  28	  medlemsländer	  tar	  ett	  beslut	  samstämmigt.	  
Det	  möjliggör	  en	  unik	  chans	  för	  medlemsländerna	  att	  konsultera	  och	  ta	  beslut	  åt	  
säkerhetsåtgärder	  på	  alla	  nivåer	  och	  i	  en	  mängd	  olika	  miljöer.	  (NATO,	  2014d)	  
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4.3.3 Partnerskap	  för	  fred	  -‐	  PFF	  
Sverige	  är	  medlem	  i	  Partnerskap	  för	  fred	  (PFF),	  eller	  Partnership	  for	  Peace	  (PfP),	  
vilket	  är	  ett	  bilateralt	  samarbete	  mellan	  NATO	  och	  medlemsstater	  inom	  OSSE	  
(Organisation	  för	  säkerhet	  och	  samarbete	  i	  Europa)	  (se	  bilaga	  2	  för	  PFF	  
medlemsstater).	  	  I	  den	  Statligt	  Offentliga	  Upphandlingen	  (Statens	  Offentliga	  
Utredningar,	  2011)	  beskrivs	  samarbetet	  mellan	  NATO	  och	  de	  länder	  som	  inte	  är	  
medlemmar	  i	  NATO	  från	  Europa,	  Centralasien	  och	  södra	  Kaukasus	  (även	  kallat	  
Euroatlantiska	  partnerskapsrådet	  (NATO,	  2014b)).	  Anledningen	  till	  att	  vara	  med	  
i	  PFF	  samarbetet	  är	  bl.a.	  för	  att	  öka	  förmågan	  att	  delta	  i	  internationella	  
fredsfrämjande	  insatser.	  Detta	  görs	  genom	  att	  öka	  kommunikationen	  mellan	  
olika	  länder	  och	  eftersträva	  att	  överenskomna	  regler	  följs.	  En	  grundprincip	  för	  
PFF	  är	  att	  varje	  enskilt	  medlemsland	  bestämmer	  inom	  vilka	  områden	  och	  på	  
vilket	  sätt	  som	  samarbetet	  ska	  utföras	  (FM,	  2014b).	  NATO	  menar	  att	  syftet	  med	  
att	  vara	  med	  i	  partnerskapet	  är	  att	  öka	  stabiliteten,	  minska	  hoten	  mot	  fred	  och	  
bygga	  starka	  säkerhetsband	  mellan	  individuella	  Euroatlantiska	  partners,	  NATO	  
och	  de	  medlemsstater	  som	  är	  med	  i	  NATOs	  allians	  (NATO,	  2014b).	  
	  
Sverige	  deltar	  för	  närvarande	  i	  två	  NATO	  ledda	  fredsfrämjande	  insatser.	  Den	  ena	  
är	  i	  Kosovo	  (KFOR,	  Kosovo	  Force)	  och	  den	  andra	  är	  i	  Afghanistan	  (ISAF,	  
International	  Security	  Assistance	  Force),	  där	  båda	  sker	  under	  mandat	  från	  FN:s	  
säkerhetsråd.	  Deltagandet	  är	  ett	  s.k.	  individuellt	  partnerskapsprogram	  (IPP)	  som	  
innehåller	  både	  militära	  och	  civila	  delar.	  Det	  innebär	  att	  Sverige	  kan	  bidra	  med	  
olika	  resurser,	  som	  kan	  vara	  både	  i	  form	  av	  militära	  förband,	  
räddningstjänstmateriel	  och	  expertkompetens,	  vid	  antingen	  en	  akut	  händelse	  
eller	  andra	  aktiviteter	  som	  utbildning	  och	  övning.	  
	  
Anledningen	  till	  att	  Sverige	  är	  medlem	  i	  PFF	  är	  för	  att	  det	  är	  en	  viktig	  komponent	  
i	  Sveriges	  deltagande	  i	  fredsfrämjande	  insatser	  och	  för	  vår	  utveckling	  av	  
krishanteringsförmåga.	  Samarbetet	  innebär	  möjlighet	  att	  delta	  i	  de	  PFF	  övningar	  
och	  de	  NATO	  övningar	  som	  är	  öppna	  för	  partnerländerna.	  Ytterligare	  ett	  syfte	  
med	  PFF	  är	  att	  det	  verkar	  för	  ett	  stabilare	  och	  säkrare	  Europa.	  (Statens	  
Offentliga	  Utredningar,	  2011)	  
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5 Nulägesbeskrivning	  för	  materielförsörjning	  och	  
logistik	  

Från	  det	  förra	  kapitlet	  har	  en	  grundläggande	  förklaring	  till	  de	  olika	  aktörerna	  
beskrivits.	  Med	  den	  kunskapen	  kommer	  detta	  kapitel	  förklara	  hur	  deras	  
verksamheter,	  med	  inriktning	  mot	  materielförsörjning	  och	  logistik,	  bedrivs	  idag.	  
Tidigare	  var	  materiel-‐	  och	  logistikverksamheten	  uppdelat	  mellan	  FMV	  och	  FM.	  
Det	  var	  FMV:s	  uppgift	  att	  förse	  FM	  med	  materiel	  så	  att	  de	  kan	  bedriva	  sin	  
verksamhet	  och	  förmågor,	  medan	  FM	  ansvarade	  för	  logistiken.	  I	  följande	  avsnitt	  
kommer	  dessa	  två	  ansvarsområden	  beskrivas	  närmare	  hur	  det	  har	  varit	  och	  hur	  
det	  ska	  bli.	  

5.1 Försvarets	  materielverk	  (FMV)	  
Den	  1	  mars	  2012	  presenterade	  FMV	  och	  FM	  sitt	  gemensamma	  förslag	  till	  
ansvars-‐	  och	  arbetsfördelning	  för	  logistikuppgifterna	  (FMV,	  2014c).	  	  Med	  stöd	  av	  
förslaget	  beslutade	  Regeringen	  28	  juni,	  att	  förbereda	  och	  överföra	  viss	  
verksamhet	  till	  FMV	  i	  syfte	  att	  effektivisera	  och	  rationalisera	  stödverksamhet	  
som	  bl.a.	  inköp,	  service,	  förråd	  och	  verkstäder.	  Av	  materiel-‐	  och	  
logistikförsörjningsförändringarna	  ska	  ansvaret	  och	  rollerna	  mellan	  
myndigheterna	  göras	  tydligare	  så	  att	  FM	  ska	  agera	  beställare	  och	  FMV	  ska	  agera	  
leverantör	  av	  logistik.	  De	  åtgärder	  som	  verksamheten	  huvudsakligen	  omfattar	  är	  
inom:	  

• Tjänsteområdet	  administrativt	  stöd	  och	  arbetsplatsservice.	  
• Delar	  av	  försörjningsenhetens	  och	  försörjningsavdelningarnas	  ledning,	  

förrådsenheter,	  lagerhållning,	  förrådsverksamhet	  och	  specialtransporter.	  
• Huvuddelen	  av	  markverkstadsenheten	  samt	  marin-‐	  och	  flygverkstäderna.	  
• Försvarsmaktens	  logistiks	  (FMLOG)	  nuvarande	  upphandlingsenhet,	  med	  

undantag	  för	  FM:s	  försäljnings-‐	  och	  uthyrningsverksamhet,	  
masterdatahantering	  för	  kund-‐	  och	  leverantörsregistret	  i	  stödsystemet	  
PRIO.	  

• Delar	  av	  FM:s	  logistiks	  stab.	  
• Ansvaret	  för	  projekt	  Utveckling	  och	  effektivisering	  av	  FM:s	  

anskaffningsverksamhet	  (UEFA).	  
(FM,	  2014d)	  
	  
Båda	  myndigheterna,	  FMV	  och	  FM,	  kommer	  fortfarande	  bedriva	  logistik	  med	  
skillnaden	  att	  FMV	  bedriver	  den	  bakre	  logistiken	  och	  FM	  bedriver	  den	  främre	  (se	  
avsnitt	  5.2.1).	  FMV:s	  nya	  resultatenhet	  Förråd,	  service	  och	  verkstäder	  (FSV)	  
kommer	  omfatta	  ca	  40	  %	  av	  den	  personal	  som	  tidigare	  var	  anställd	  på	  FMLOG.	  
(FMV,	  2014d)	  
	  
I	  FMV:s	  årsredovisning	  (2012)	  framgår	  det	  att	  det	  nya	  uppdraget	  är	  att	  förse	  FM	  
med	  försvarslogistik,	  dvs.	  försvarsmateriel,	  tjänster	  och	  logistiklösningar.	  Det	  
ska	  göras	  kostnadseffektivt	  och	  så	  att	  det	  tillfredsställer	  FM	  och	  andra	  kunders	  
behov	  och	  krav.	  	  
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5.1.1 Materielförsörjning	  
FMV	  ansvarar	  för	  materielförsörjningen	  till	  FM,	  det	  innebär	  att	  det	  är	  FM	  som	  
lägger	  beställningar	  till	  FMV.	  FM	  ska	  alltså	  genom	  en	  kravspecifikation	  till	  FMV	  
ange	  vad,	  varför	  och	  när	  materiel	  ska	  anskaffas	  för	  att	  uppnå	  de	  förmågor	  som	  
ställs	  på	  operativ	  verksamhet	  samt	  vilka	  ekonomiska	  medel	  som	  finns	  
tillgängliga.	  FMV	  har	  då	  i	  uppdrag	  att	  införskaffa	  materiel	  utifrån	  de	  mest	  
kostnadseffektiva	  anbuden	  sett	  ur	  ett	  livscykelperspektiv	  och	  utifrån	  FM:s	  
behov.	  	  
	  
	  Materielförsörjningen	  kan	  delas	  upp	  utifrån	  olika	  synsätt:	  

• På	  en	  övergripande	  säkerhetspolitisk	  nivå	  kan	  materielförsörjningen	  
ses	  som	  ett	  bredare	  samarbete,	  som	  ibland	  upphandlas	  med	  flera	  
nationer.	  Det	  innebär	  att	  skalfördelar	  kan	  skapas	  och	  det	  militära	  
försvarsmålet	  lättare	  kan	  uppnås,	  t.ex.	  genom	  ett	  breddat	  
säkerhetssamarbete	  i	  och	  med	  stärkt	  förmåga	  till	  operativ	  samverkan	  och	  
systemlikhet.	  	  

• Ur	  ett	  försvarspolitiskt	  perspektiv	  är	  materielförsörjningen	  till	  för	  att	  
förse	  FM	  med	  de	  varor	  och	  tjänster	  som	  behövs	  för	  att	  kunna	  lösa	  sina	  
uppgifter.	  	  

• Från	  ett	  näringspolitiskt	  synsätt	  bidrar	  det	  militära	  försvarets	  
materielförsörjning	  till	  säkerhets-‐	  och	  försvarsindustrins	  utveckling	  samt	  
till	  viss	  del	  till	  teknologisk	  och	  industriell	  utveckling	  i	  Sverige.	  	  

	  
De	  krav	  som	  ställs	  på	  FMV	  är	  att	  behålla	  och	  uppgradera	  befintlig	  materiel	  innan	  
beslut	  om	  införskaffning	  tas,	  det	  gäller	  så	  länge	  den	  gamla	  materielen	  är	  
ekonomiskt	  försvarbar	  och	  att	  samma	  förmåga	  hos	  förbanden	  kan	  behållas.	  När	  
beslut	  om	  införskaffning	  tas	  ska	  i	  första	  hand	  färdigutvecklad	  och	  på	  marknaden	  
redan	  testad	  materiel	  införskaffas.	  Framtagning	  av	  ny	  materiel	  ska	  endast	  göras	  
då	  behovet	  inte	  kan	  tillgodoses	  på	  annat	  sätt.	  När	  ny	  materiel	  ska	  införskaffas	  
bör	  möjligheterna	  till	  internationellt	  samarbete	  undersökas,	  i	  syfte	  att	  få	  
storskalfördelar.	  I	  vissa	  fall	  kan	  regeringen	  bedöma	  att	  det	  är	  
verksamhetsmässigt	  och	  ekonomiskt	  fördelaktigt	  att	  samarbete	  görs	  gällande	  
försvarsteknologiska	  lösningar.	  (Statens	  Offentliga	  Utredningar,	  2011)	  

5.1.1.1 Arbetsmetod	  för	  att	  utföra	  VoV	  på	  materielförsörjning	  
När	  materiel	  har	  blivit	  införskaffat	  är	  det	  T&E:s	  ansvarsområde	  att	  testa	  dess	  
egenskaper.	  Detta	  är	  en	  s.k.	  kvalitetssäkring	  som	  görs	  genom	  att	  verifiera	  och	  
validera	  (VoV)	  materiel	  och	  materielsystem	  mot	  FM:s	  givna	  krav	  och	  mål.	  
Verksamheten	  ska	  ha	  förmågan	  att	  följa	  utvecklingen	  inom	  landet,	  medverka	  vid	  
internationella	  samverkansprojekt	  och	  med	  egna	  resurser	  genomföra	  VoV	  där	  
det	  behövs	  eller	  är	  lämpligt	  (VM	  T&E,	  2013).	  
	  
Processerna	  Verifiera	  och	  Validera	  beskriver	  en	  omfattande	  verksamhet,	  som	  
kan	  appliceras	  på	  samtliga	  projekt	  och	  uppdrag,	  och	  ska	  underlätta	  för	  
medarbetare	  och	  organisation	  att	  genomföra	  VoV-‐verksamhet	  på	  ett	  så	  effektivt	  
sätt	  som	  möjligt	  (Berglund,	  2005).	  	  
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När	  det	  kommer	  till	  själva	  genomförandet	  av	  VoV	  så	  kan	  det	  utföras	  efter	  flera	  
olika	  metoder.	  Jämförs	  metoderna	  för	  VoV	  så	  finns	  många	  likheter.	  Däremot	  är	  
vissa	  metoder	  vanligare	  för	  verifiering	  än	  för	  validering	  och	  vice	  versa.	  De	  
metoder	  som	  används	  för	  VoV	  är:	  

• Jämförelse	  (återanvändning),	  oftast	  är	  ett	  VoV-‐objekt	  inte	  nytt,	  utan	  
kan	  ha	  existerat	  tidigare	  i	  samma	  eller	  i	  en	  liknande	  form	  med	  samma	  
eller	  med	  liknande	  användning.	  Då	  har	  det	  även	  verifierats	  på	  något	  sätt	  
tidigare.	  Resultaten	  från	  verifieringen	  kan	  då	  återanvändas	  helt	  eller	  
delvis.	  Denna	  metod	  används	  oftast	  för	  verifiering.	  

• Granskning	  (rent	  mentalt),	  vilket	  är	  en	  variant	  av	  provning	  där	  
processen	  sker	  helt	  mentalt.	  Det	  objekt	  som	  ska	  granskas	  prövas	  utefter	  
hjärnans	  tankar,	  där	  objektets	  egenskaper	  testas.	  	  

• Simulering	  (med	  modeller),	  används	  för	  att	  testa	  ett	  systems	  
egenskaper	  i	  en	  miljö	  som	  ska	  efterlikna	  den	  verkliga.	  	  

• Analys	  (med	  virtuella	  modeller),	  används	  då	  egenskaperna	  hos	  ett	  
objekt	  ska	  testas	  antingen	  via	  tankearbete	  och/eller	  i	  en	  matematisk	  
modell.	  	  

• Provning	  (i	  miljö),	  görs	  när	  egenskaperna	  hos	  ett	  objekt	  ska	  utsättas	  för	  
en	  verklig	  eller	  simulerad,	  som	  ska	  efterlikna	  den	  verkliga,	  miljön.	  

• Användning	  (tjänst),	  är	  det	  bästa	  sättet	  för	  att	  verifiera/validera	  
egenskaperna	  hos	  ett	  objekt	  till	  100	  %	  signifikans.	  Då	  används	  objektet	  i	  
verkligheten	  och	  inte	  bara	  som	  det	  var	  tänkt	  vid	  specificeringstillfället.	  
Denna	  metod	  kan	  vara	  den	  enda	  fungerande	  metod	  för	  att	  verifiera	  t.ex.	  
underhållsegenskaper	  eller	  tillförlitlighetsdata.	  	  

(Berglund,	  2005)	  

Systemnivåer	  
När	  materiel	  VoV:as	  görs	  detta	  utifrån	  olika	  systemnivåer.	  Ju	  högre	  systemnivå	  
desto	  mer	  komplexa	  system	  är	  det.	  Figur	  5.1	  nedan	  illustrerar	  de	  olika	  
systemnivåerna	  där	  generellt	  sett	  den	  högsta	  nivån	  (nivå	  1-‐2)	  är	  sammanslagna	  
system	  som	  t.ex.	  när	  en	  helikopter	  (flygvapnet)	  ska	  landa	  på	  en	  korvett	  
(marinen)	  och	  den	  lägsta	  nivån	  (nivå	  6)	  är	  den	  enklaste	  formen	  av	  system	  
(Koppel	  &	  Keller,	  2014).	  
	  

	  
Figur	  5.1	  -‐	  Systemnivåerna	  (Berglund,	  2005)	  
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Stegen	  för	  att	  utföra	  en	  VoV	  
Nedan	  presenteras	  de	  olika	  arbetsmomenten	  (se	  Figur	  5.2	  nedan)	  i	  VoV-‐arbetet:	  

Steg	  1	  
Det	  första	  steget	  försäkrar	  att	  specifikationen	  motsvarar	  kundens	  önskemål.	  
Specifikationen	  valideras	  mot	  önskemålen,	  vilket	  sker	  i	  ett	  tidigt	  skede	  i	  
livscykeln,	  innan	  kontrakt	  skrivs	  och	  långt	  innan	  produkten	  levereras.	  Detta	  är	  
ett	  viktigt	  steg	  men	  är	  egentligen	  inte	  ett	  steg	  i	  VoV-‐verksamheten.	  

Steg	  2	  
Egenskaperna	  hos	  produkten	  verifieras	  mot	  specifikationen.	  

Steg	  3	  
Produktegenskaperna	  valideras	  mot	  kundönskemålen.	  Detta	  kan	  ibland	  göras	  
samtidigt	  som	  verifieringen.	  
(Berglund,	  2005)	  
	  

	  
Figur	  5.2	  -‐	  De	  olika	  stegen	  i	  VoV	  (Berglund,	  2005)	  

Metodik	  för	  verifiering	  
1. Specificera	  hierarkiskt	  och	  spårbart	  uppifrån	  och	  ner	  i	  systemnivåerna.	  
2. Verifiera	  nerifrån	  och	  upp.	  
3. Utnyttja	  informationen	  från	  säkrade	  verifierande	  egenskaper	  på	  lägre	  

nivå	  vid	  planering	  av	  verifiering	  på	  högre	  nivå.	  
4. Verifiera	  kostnadseffektivast	  på	  låg	  systemnivå.	  
5. Välj	  kostnadsoptimala	  metoder.	  
6. Utnyttja	  specialister.	  
(Berglund,	  2005)	  

Metodik	  för	  validering	  
1. Viktigast	  att	  göra	  för	  nya	  funktioner	  och	  funktionslösningar.	  
2. Otydlig	  specificering	  ger	  svår,	  eller	  bristande,	  verifiering.	  Då	  krävs	  mer	  

validering.	  
3. Validera	  när	  användaregenskaperna	  syns	  (för	  hela	  system).	  
4. Validera	  kostnadseffektivast	  på	  låg	  systemnivå	  (delfunktioner).	  
5. Välj	  kostnadsoptimala	  metoder.	  
6. Utnyttja	  informationen	  från	  säkrade	  verifierande	  egenskaper	  på	  lägre	  

nivå	  vid	  planering	  av	  validering.	  
7. Utnyttja	  specialister	  på	  respektive	  funktion	  vid	  planeringen.	  	  
(Berglund,	  2005)	  
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VoV	  av	  TURVLUS	  och	  PMESII	  
TURVLUS	  är	  en	  struktur	  som	  beskriver	  krav	  till	  förbandsnära	  funktioner,	  vilka	  
ska	  verifieras.	  De	  står	  för:	  

• Tillgänglighet	  
• Underrättelser	  
• Rörlighet	  
• Verkan	  
• Ledning	  
• Underhåll	  
• Skydd	  
	  

PMESII	  är	  övergripande	  domäner	  där	  olika	  insatser	  tillsammans	  får	  en	  
gemensam	  effekt,	  vilka	  valideras.	  De	  står	  för:	  

• Politisk	  
• Militär	  
• Ekonomisk	  
• Social	  
• Infrastruktur	  
• Information	  

(FMV,	  2014a)	  

5.2 Försvarsmakten	  (FM)	  
Det	  är	  alltså	  de	  tjänsteverksamheter	  i	  FM	  som	  inte	  bedöms	  som	  insatsnära,	  t.ex.	  
Försvarsmaktens	  Logistik	  (FMLOG)	  och	  FSV	  (Förråd,	  Service	  och	  Verkstads)	  som	  	  
kan	  möjliggöra	  för	  en	  effektivare	  försvarslogistik	  och	  som	  nu	  ska	  hanteras	  i	  
FMV:s	  regi	  (Redovisning	  av	  regeringsuppdrag,	  2012).	  Kommande	  avsnitt	  
beskriver	  hur	  logistikverksamheten	  i	  FM	  har	  fungerat.	  

5.2.1 Logistik	  
FMLOG	  kan	  delas	  in	  i	  fem	  delar,	  vilka	  är:	  

• Främre	  logistik	  (ingår	  i	  insatsorganisationen),	  består	  av	  
förbandsbundna	  resurser,	  logistikförband	  och	  enheter.	  Dessa	  styrs	  av	  
taktiska	  samt	  operativa	  krav	  och	  behov.	  

• Bakre	  logistik	  (ingår	  inte	  i	  insatsorganisationen),	  består	  av	  FM:s	  egna	  
resurser	  (t.ex.	  FMLOG,	  som	  övergår	  till	  FMV	  i	  och	  med	  omorganisationen)	  
och	  andra	  aktörers	  resurser	  (t.ex.	  andra	  myndigheter,	  internationella	  
samarbetspartners	  och	  privata	  företag).	  	  

• Territoriell	  logistik	  (ingår	  inte	  i	  insatsorganisationen),	  vid	  insatser	  för	  
territoriell	  integritet	  och	  regional	  stabilitet	  genom	  utnyttjande	  av	  den	  
militära	  och	  civila	  infrastrukturen.	  

• Förmågeutnyttjande	  logistik,	  logistikverksamhet	  som	  stöd	  för	  beslutad	  
eller	  pågående	  insats.	  

• Förmågeskapande	  logistik,	  bedrivs	  i	  produktionsverksamheten	  som	  
stöd	  för	  pågående	  insatser,	  uppbyggnad	  av	  insatsorganisationen	  och	  viss	  
utvecklingsverksamhet.	  

	  
Ur	  varje	  del	  kan	  sex	  delområden	  (se	  Figur	  5.3	  nedan)	  delas	  in.	  Det	  finns	  inga	  
tydliga	  gränser	  mellan	  de	  olika	  delområdena	  eftersom	  de	  överlappar	  varandra.	  	  
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Figur	  5.3	  -‐	  FM:s	  delområden	  (Ternblad	  &	  Salomonsson,	  2013)	  

De	  sex	  delområdena	  består	  av:	  
• Logistikledning,	  liknar	  ledning	  med	  skillnaden	  att	  logistikledning	  inte	  

bara	  ska	  lösa	  tidskritiska	  ledningssituationer,	  den	  måste	  fungera	  
proaktivt.	  Därför	  måste	  behoven	  förutspås	  för	  att	  kunna	  planeras	  för.	  

• Förnödenhetsförsörjning,	  iståndsättande	  och	  vidmakthållande	  av	  
insatsförband	  och	  avveckling	  av	  övertaliga	  förnödenheter.	  

• Teknisk	  tjänst,	  säkerställa	  tillgängligheten	  till	  materielsystem	  så	  att	  de	  
kan	  fungera	  med	  önskad	  effekt	  över	  tiden.	  

• Försvarsmedicin,	  här	  ingår	  medicinsk	  underrättelsetjänst,	  preventiv	  
medicin,	  förebyggande	  hälso-‐	  och	  sjukvård,	  omhändertagande,	  
evakuering	  av	  skadade	  och	  sjuka	  samt	  rehabilitering.	  	  

• Kommunikationstjänst,	  planering	  och	  tillhandahållande	  av	  
transportresurser	  för	  hela	  eller	  delar	  av	  förband,	  förnödenheter	  och	  
övrig	  personal	  (både	  till-‐	  och	  fråntransporter).	  	  

• Övrigt	  logistiksstöd,	  här	  ingår	  de	  logistiska	  stöd	  som	  inte	  tydligt	  går	  att	  
definiera	  i	  de	  ovan	  nämnda	  delområdena.	  Det	  kan	  röra	  sig	  om	  t.ex.	  
fältpost	  (post	  och	  kurir,	  e-‐post),	  finansiella	  tjänster,	  upphandling,	  
begravningstjänst	  och	  arbetsmiljö	  (Statens	  Offentliga	  Utredningar,	  2011).	  

5.3 Försvarslogistik	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  vad	  som	  menas	  med	  försvarslogistik	  i	  Sverige	  och	  hur	  
försvarslogistik	  bedrivs	  i	  andra	  nationer.	  Dessutom	  görs	  en	  beskrivning	  av	  hur	  
försvarslogistik	  används	  i	  NATO.	  	  
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5.3.1 Försvarslogistisk	  i	  Sverige	  
FM	  anser	  att	  logistik	  är	  en	  verksamhet	  som	  ska	  verka	  tvärfunktionellt	  
tillsammans	  med	  övriga	  verksamheter	  inom	  myndigheten.	  Logistiken	  syftar	  till	  
att	  ge	  stöd	  till	  strategiska,	  operativa	  och	  taktiska	  militära	  verksamheter,	  både	  vid	  
insats-‐	  som	  grundorganisationen.	  Det	  som	  styr	  logistiken	  är	  utifrån	  ett	  
omfattande	  regelverk	  tillsammans	  med	  svensk	  och	  internationell	  lagstiftning,	  
internationella	  överenskommelser	  samt	  kommersiella	  villkor.	  Det	  logistiska	  
stödbehov	  som	  insatsförbanden	  eller	  basorganisationens	  verksamheter	  styrs	  av	  
är:	  

• Operativa	  och	  taktiska	  krav	  ska	  styra	  logistikens	  genomförande	  vid	  
operationer	  och	  insatser	  och	  

• Rationalitet	  och	  ekonomi	  ska	  styra	  dess	  genomförande	  vid	  
förmågeskapande	  produktion	  i	  vid	  bemärkelse.	  

	  
Principiellt	  ska	  logistikverksamheten	  genomföras	  under	  samma	  förhållanden,	  
med	  bibehållen	  säkerhet	  inom	  verksamheten	  och	  med	  samma	  ledning,	  oavsett	  
konfliktnivå.	  Lösningarna	  på	  de	  logistiska	  problem	  som	  uppstår	  måste	  vara	  
flexibla	  för	  att	  kunna	  vara	  inom	  de	  ekonomiska	  ramarna.	  Det	  är	  inte	  ovanligt	  att	  
dessa	  är	  motstridiga	  vilket	  innebär	  ytterligare	  svårigheter	  i	  arbetet.	  Logistikens	  
funktioner	  och	  aktiviteter	  hos	  FM	  liknas	  med	  en	  kommersiell	  försörjningskedja.	  
Fast	  den	  innefattas	  av	  flera	  områden,	  som	  t.ex.	  hälso-‐	  och	  sjukvård.	  Därför	  
omfattar	  logistiken	  inom	  FM	  många	  dimensioner	  och	  anses	  ha	  hög	  komplexitet.	  
	  
Logistiken	  utgörs	  av	  en	  integrerad	  verksamhetsdel	  inom	  myndigheten	  och	  är	  en	  
avgörande	  faktor	  för	  framgång.	  Därför	  måste	  den	  planeras	  in	  i	  ett	  tidigt	  skede	  i	  
planeringsprocesessen	  för	  att	  säkerställa	  att	  den	  blir	  integrerad	  i	  den	  totala	  
verksamheten.	  Logistikverksamheten	  ger	  stöd	  till	  både	  den	  förmågeskapande	  
produktionen	  och	  de	  förmågeutnyttjande	  insatserna.	  Stödet	  består	  av	  en	  mängd	  
funktioner,	  förnödenhetsslag	  och	  tjänster	  som	  ska	  kunna	  ge	  stöd	  till	  båda	  
verksamheterna	  samtidigt.	  
	  
Det	  är	  inte	  alltid	  som	  FM	  är	  den	  främste	  logistikaktören	  inom	  myndigheten.	  Det	  
kan	  också	  vara	  så	  att	  det	  inte	  är	  FM	  som	  är	  den	  viktigaste	  kunden	  för	  en	  
leverantör	  av	  förnödenheter	  och/eller	  tjänster.	  I	  de	  flesta	  fallen	  måste	  
myndigheten	  anpassa	  sin	  verksamhet	  till	  utomstående,	  dominerande,	  nationella	  
och/eller	  internationella	  aktörer.	  	  
	  
FM	  upphandlar	  främst	  förnödenheter	  och	  tjänster	  utanför	  myndigheten	  istället	  
för	  att	  producera	  dem	  med	  egna	  resurser.	  Det	  påverkar	  möjligheten	  att	  
producera,	  styra	  och	  kontrollera	  logistiken.	  Därför	  är	  kunskapen	  om	  
utomstående	  aktörer,	  förmågan	  till	  upphandling	  samt	  anpassning	  av	  tjänster	  och	  
tillgångar,	  med	  tillhörande	  information,	  viktig.	  (Statens	  Offentliga	  Utredningar,	  
2011)	  
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5.3.2 Andra	  nationers	  och	  myndigheters	  försvarslogistik	  
Det	  har	  visats	  under	  studien	  att	  flera	  nationer,	  samt	  NATO,	  bedriver	  
försvarslogistik.	  Här	  nedan	  presenteras	  endast	  Norges	  försvarslogistik	  samt	  
NATO:s	  eftersom	  dessa	  används	  i	  det	  kommande	  arbetet.	  

5.3.2.1 Norge	  
I	  Norge	  uppgår	  ca	  60	  %	  av	  försvarsbudgeten,	  vilket	  innebär	  en	  logistikbudget	  på	  
ca	  15	  miljarder	  NOK	  (ca	  12,85	  miljarder	  SEK4),	  till	  att	  köpa	  in	  och	  underhålla	  
utrustning.	  Forsvarets	  logistikkorganisasjon	  (FLO),	  som	  den	  norska	  
logistikorganisationen	  heter,	  ansvarar	  för	  detta.	  Det	  innebär	  att	  organisationen	  
hanterar	  investeringsprojekt,	  ger	  operativt	  stöd,	  genomför	  tyngre	  underhåll	  och	  
säkerställer	  en	  korrekt	  hantering	  av	  materielen.	  FLO	  är	  också	  ansvarig	  för	  att	  
leverera	  tjänster	  till	  Forsvaret	  (norska	  motsvarigheten	  till	  FM).	  Med	  tjänster	  
menar	  de	  lagring	  och	  leverans	  av	  materiel	  samt	  transport	  av	  personal,	  varor	  och	  
tekniska	  konsulttjänster	  (Norska	  Försvarsmakten,	  2014).	  	  
	  
2001	  beslutade	  Norge	  att	  sammanföra	  hela	  logistikverksamheten	  med	  syfte	  att	  
skapa	  rationaliseringar	  och	  effektiviseringar.	  Tidigare	  har	  organisationen	  bestått	  
av	  olika	  oberoende	  divisioner	  som	  varit	  verksamma	  inom	  en	  materieldivision	  
och	  en	  driftdivision.	  Detta	  har	  nu	  utvecklats	  mot	  att	  materielförsörjning	  och	  
logistik	  betraktas	  som	  en	  helhet	  idag.	  
	  
Försvarslogistik	  är	  enligt	  den	  norska	  försvarsmaktens	  definieras	  som:	  
	   "...	  skapande	  och	  användande	  av	  materiel,	  tjänster,	  och	  underhåll	  till	  stöd	  
	   för	  militära	  operationer.	  Det	  omfattar	  både	  utbildning,	  planläggning	  och	  
	   genomförande	  av	  följande	  verksamheter:	  
	   •	  anskaffning,	  lagerhållning	  och	  fördelning	  av	  materiel	  och	  underhåll,	  
	   •	  förebyggande	  underhåll,	  bärgning	  och	  reparationer,	  
	   •	  transport	  och	  evakuering,	  
	   •	  sjukvårds-‐	  och	  veterinärtjänst,	  
	   •	  bygg-‐	  och	  anläggningstjänst,	  
	   •	  förplägnad	  och	  inkvartering	  samt	  
	   •	  administration	  för	  att	  kunna	  anskaffa	  och	  förmedla	  tjänster."	  
(Statens	  Offentliga	  Utredningar,	  2011)	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Växelkurs	  från	  Forex	  (2014-‐08-‐25)	  
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FLO	  etablerades	  då	  2005	  och	  blev	  en	  centraliserad	  logistikorganisation	  vars	  
syfte	  var	  att	  uppnå	  rationaliseringsvinster.	  Verksamheten	  blev	  omfattande,	  
mångfacetterad	  och	  komplex	  vilket	  innebar	  att	  materielförsörjning	  och	  
förvaltning	  av	  försvarets	  materiel	  kom	  i	  skymundan.	  Samtidigt	  uppfattades	  
storleken	  och	  komplexiteten	  på	  organisationen	  medföra	  flera	  ledningsmässiga	  
svårigheter.	  De	  ansåg	  då	  att	  det	  fanns	  möjligheter	  till	  att	  vid	  vissa	  tillfällen	  
hantera	  viss	  närliggande	  verksamhet	  lokalt.	  Dessutom	  upplevdes	  gränssnittet	  
mellan	  FLO	  och	  armén	  som	  oklart	  vid	  internationella	  insatser.	  2010	  återfördes	  
därför	  viss	  logistikverksamhet	  tillbaka	  till	  förbanden	  vilket	  innebär	  att	  det	  är	  
svårt	  att	  mäta	  hur	  förändringarnas	  önskade	  effekt	  har	  varit.	  Det	  som	  FLO	  
ansvarar	  för	  idag	  är	  försvarets	  materielupphandlingar,	  större	  underhåll	  och	  
uppgraderingar	  av	  utrustning	  och	  materiel	  samt	  försörjningstjänsten.	  Därför	  är	  
bl.a.	  centrallagret	  kvar	  under	  FLOs	  regi.	  Likt	  FMV	  så	  ser	  FLO	  på	  all	  materiel	  i	  
försvaret	  som	  system	  vilket	  innebär	  att	  FLO	  är	  ansvarig	  för	  materielen,	  eller	  
systemet,	  under	  hela	  livscykelperspektivet	  samt	  avvecklingen	  av	  materielen.	  
	  
Syftet	  med	  förändringen	  har	  inte	  varit	  att	  spara	  pengar	  eller	  minska	  personal	  
utan	  att	  skapa	  möjlighet	  till	  bättre	  fokus	  samt	  ge	  chefer	  på	  lokal	  nivå	  möjlighet	  
att	  åstadkomma	  optimala	  lösningar	  lokalt.	  	  
	  
FLO	  har	  också	  totalansvar	  för	  hela	  försörjningstjänsten	  inom	  försvaret	  vilket	  
omfattar	  anskaffning,	  lagring,	  distribution	  och	  leverans	  av	  varor	  och	  tjänster.	  
	  
I	  och	  med	  organisationsförändringen	  anser	  norrmännen	  att	  det	  är	  bara	  genom	  
en	  sammanhållen	  syn	  och	  verksamhet	  som	  effektivitet	  och	  rationalitet	  kan	  
uppnås.	  Svårigheten	  ligger	  inte	  i	  de	  skilda	  faserna	  utan	  i	  övergången	  mellan	  dem.	  
Materielen	  ska	  modifieras,	  renoveras	  och	  magasineras	  i	  kortare	  eller	  längre	  
perioder	  och	  det	  är	  den	  övergången	  mellan	  de	  olika	  faserna	  och	  den	  normala	  
driften	  som	  utgör	  svårigheterna.	  Då	  ska	  en	  sammanhållen	  blick	  över	  
verksamheten	  uppnås	  för	  att	  få	  störst	  effekt	  på	  kortast	  tid.	  (Statens	  Offentliga	  
Utredningar,	  2011)	  

5.3.3 NATOs	  försvarslogistik	  
NATO	  anser	  att	  logistik	  kan	  ses	  som	  en	  brygga	  mellan	  att	  gruppera	  ut	  styrkor	  
och	  industrin	  som	  producerar	  materiel	  och	  vapen	  som	  styrkorna	  behöver	  för	  att	  
kunna	  utföra	  sina	  uppdrag.	  Logistik	  innefattar	  identifieringen	  av	  behov	  samtidigt	  
som	  bygga	  upp	  lager	  och	  kapacitet	  samt	  upprätthållandet	  av	  vapen	  och	  styrkor.	  
	  
De	  menar	  också	  att	  ordet	  logistik	  innefattar	  följande	  områden:	  

• Design	  och	  utveckling,	  anskaffning,	  lagring,	  transport,	  distribution,	  
underhåll,	  evakuering	  och	  omhändertagande	  av	  materiel.	  

• Transport	  av	  personal	  
• Anskaffning,	  uppförande,	  underhåll,	  drift	  och	  placering	  av	  anläggningar.	  
• Anskaffning	  av	  tjänster.	  
• Medicinskt	  stöd	  i	  form	  av	  hälsa	  och	  vård	  

	  
Dessa	  kan	  delas	  in	  i	  de	  tre	  delområdena	  Produktionslogistik,	  Tjänstelogistik	  och	  
Operativ	  logistik.	  
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Produktionslogistiken,	  som	  också	  kallas	  anskaffningslogistik,	  tillhör	  i	  stor	  del	  till	  
industrin.	  De	  viktigaste	  delarna	  av	  logistiken	  här	  är	  planering,	  design,	  utveckling	  
och	  inköp	  av	  materiel.	  Därför	  inkluderas	  metoder	  som	  standardisering	  och	  
kompatibilitet,	  kontraktering,	  kvalitetssäkring,	  anskaffning	  av	  reservdelar,	  
pålitlighets-‐	  och	  upprätthållsanalyser,	  säkerhetsstandarder	  för	  materiel,	  
specifikations-‐	  och	  produktionsprocesser,	  provtagningar,	  kodifiering,	  
konfigurationskontroll	  och	  modifikationer.	  NATO	  understryker	  att	  ansvaret	  för	  
att	  utrusta	  och	  underhålla	  militära	  styrkor	  ligger	  på	  varje	  nation,	  men	  
samarbeten	  kan	  förekomma.	  	  
	  
Tjänstelogistiken	  sträcker	  sig	  över	  både	  produktions-‐	  och	  kundlogistiken.	  Här	  
ingår	  funktioner	  som	  inköp,	  mottagning,	  lagring,	  distribution	  och	  bortskaffande	  
av	  materiel.	  Generellt	  syftar	  tjänstelogistiken	  till	  aktiviteter	  som	  behövs	  för	  att	  
vapensystem	  och	  materiel	  finns	  tillgänglig	  och	  i	  funktionsdugligt	  skick.	  	  
	  
Operativ	  logistik	  handlar	  om	  att	  förse	  och	  stödjande	  funktioner	  hos	  styrkor.	  Här	  
ingår	  funktioner	  som	  mottagning	  av	  materiel,	  lagring,	  transport,	  underhåll,	  drift	  
och	  bortskaffande	  av	  materiel	  (NATO,	  2014e).	  

5.3.3.1 NATO:s	  kärnfunktioner	  inom	  försvarslogistik	  
NATO	  försvarslogistiska	  kärnfunktioner,	  som	  ibland	  kan	  överlappa	  varandra,	  är:	  

• Anskaffning,	  som	  gäller	  för	  alla	  typer	  av	  materiel	  i	  militära	  trupper.	  
• Underhåll,	  innebär	  alla	  åtgärder	  som	  t.ex.	  reparationer,	  bevaring	  av	  

materiel	  eller	  återställa	  till	  ett	  specifikt	  skick.	  	  
• Transport,	  en	  flexibel	  transportförmåga	  krävs	  för	  att	  kunna	  flytta	  

trupper	  snabbt	  och	  effektivt.	  
• Bränsle,	  för	  att	  trupperna	  ska	  kunna	  verka	  måste	  

bränsleförsörjningskedjan	  anpassas	  efter	  de	  operativa	  kraven	  som	  ställs.	  
Hänsyn	  måste	  tas	  till	  avstånden	  och	  spridningen	  mellan	  trupperna.	  
Samarbetet	  mellan	  medlemsnationerna	  utgör	  också	  en	  högre	  komplexitet	  
då	  olika	  behov	  kan	  finnas.	  

• Teknisk	  infrastruktur	  för	  logistik,	  detta	  är	  traditionellt	  inte	  en	  logistisk	  
funktion,	  men	  kräver	  en	  samordnad	  logistik	  för	  att	  kunna	  underlätta	  för	  
utvecklingen	  av	  kommunikationsvägar	  och	  stödfunktioner.	  

• Medicinskt	  stöd,	  behövs	  för	  att	  hjälpa	  sjuka	  och	  skadade,	  minimera	  
förlorade	  arbetsdagar	  och	  kunna	  återinsätta	  skadade	  till	  tjänst.	  

(NATO,	  2014e)	  
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6 Referensram	  
Referensramen	  syfte	  är	  att	  ge	  en	  teoretisk	  bakgrund	  till	  definitionen	  och	  
proceduren.	  Därför	  förklaras	  först	  vad	  logistik	  är	  och	  logistikens	  
effektivitetsmått	  (PI).	  Därefter	  går	  den	  in	  på	  vad	  som	  menas	  med	  försvarslogistik	  
och	  vad	  som	  skiljer	  den	  från	  logistik.	  Slutligen	  förklaras	  KPI	  vad	  de	  är	  och	  hur	  de	  
ska	  användas.	  

6.1 Logistik	  
Begreppet	  logistik	  är	  inte	  alltid	  trivialt	  att	  definiera.	  Detta	  har	  visats	  sig	  genom	  
åren	  och	  av	  många	  skribenter	  som	  gjort	  djupdykningar	  i	  begreppet.	  	  Storhagen	  
(2011)	  ställer	  sig	  frågan	  hur	  logistik	  som	  är	  ett	  evigt	  förändrande	  område	  kan	  
definieras.	  Svaret	  på	  denna	  fråga	  är	  att	  det	  förmodligen	  går	  att	  definiera	  men	  att	  
det	  är	  en	  definition	  som	  gäller	  i	  just	  den	  tidpunkten.	  	  
	  
Själva	  ordet	  logistiker	  tros	  komma	  från	  det	  franska	  uttrycket	  "chef	  de	  lôgis"	  som	  
var	  den	  person	  som	  skulle	  förse	  Napoleons	  trupper	  med	  logi	  (Yoho	  et	  al,	  2012).	  
Detta	  påpekar	  även	  Olhager	  (2000)	  som	  menar	  att	  begreppet	  logistik	  är	  en	  
militär	  term	  från	  andra	  världskriget	  med	  innebörden	  att	  flytta	  och	  koordinera	  
trupper	  och	  materiel	  till	  önskade	  platser.	  Segerstedt	  (2009)	  skriver	  att	  logistik	  är	  
strävan	  efter	  ett	  effektivt	  flöde,	  produktion,	  verksamhet	  och	  transport	  från	  
leverantör	  till	  kund.	  Logistik	  är	  ett	  samlat	  begrepp	  för	  samordning	  mellan	  olika	  
aktiviteter	  som	  har	  med	  material-‐	  och	  produktionsflöde	  att	  göra.	  Logistik	  inte	  är	  
heller	  något	  "nollsummespel"	  där	  satsningar	  som	  görs	  på	  ett	  delområde,	  s.k.	  
suboptimering,	  alltid	  sker	  på	  bekostnad	  av	  ett	  annat	  delområde	  som	  t.ex.	  för	  
kapitalbindning,	  resursutnyttjande	  och	  leveransservice	  (Segerstedt,	  2009).	  Det	  
är	  med	  andra	  ord	  samverkan	  mellan	  olika	  led	  och	  funktioner	  längs	  flödet	  av	  
material	  och	  produkter	  som	  ger	  effektivitet	  och	  lönsamhet	  (Storhagen,	  2011).	  
	  
Jonsson	  och	  Mattsson	  (2011)	  tycker	  att	  logistiken	  kan	  beskrivas	  som	  läran	  om	  
effektiva	  materialflöden.	  Syftet	  med	  logistiken	  är	  att	  få	  ökad	  ekonomisk	  vinning.	  
Från	  ett	  företags	  perspektiv	  är	  det	  genom	  högre	  intäkter,	  mindre	  kostnader	  och	  
arbetande	  kapital.	  Utifrån	  ett	  samhällsekonomiskt	  perspektiv,	  alltså	  kunder	  och	  
övriga	  intressenter,	  är	  det	  istället	  att	  deras	  behov	  blir	  tillfredsställda.	  	  Det	  
innebär	  att	  ge	  god	  kundservice,	  låga	  kostnader,	  låg	  kapitalbindning	  och	  små	  
miljörelaterade	  konsekvenser.	  	  
	  
Då	  Segerstedt	  (2009)	  använder	  termen	  "nollsummespel"	  utnyttjar	  Oskarsson	  et	  
al.	  (2006)	  istället	  termen	  totalkostnad,	  se	  avsnitt	  6.5	  för	  mer	  om	  totalkostnad,	  
vilket	  innebär	  att	  studera	  alla	  kostnader	  som	  påverkas	  av	  ett	  beslut.	  	  
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Oskarsson	  et	  al.	  (2006)	  och	  Storhagen	  (2011)	  poängterar	  detsamma	  som	  
Jonsson	  och	  Mattsson	  (2011),	  nämligen	  att	  logistikens	  mål	  är	  att	  uppfylla	  
kundernas	  behov	  så	  de	  får	  rätt	  beställda	  produkter	  eller	  service	  i	  rätt	  kvantitet,	  i	  
rätt	  skick,	  på	  rätt	  plats,	  i	  rätt	  tid,	  till	  rätt	  kund	  samt	  till	  rätt	  kostnad.	  Vilket	  till	  
viss	  del	  även	  Gallasch	  et	  al.	  (2008)	  gör.	  Logistik	  handlar	  inte	  bara	  om	  att	  göra	  
saker	  rätt,	  utan	  istället	  mer	  om	  att	  göra	  rätt	  saker.	  En	  ytterligare	  traditionell	  
beskrivning	  som	  Storhagen	  (2011)	  tar	  upp	  av	  logistik	  innefattar	  frågorna	  vad,	  
var,	  när	  och	  varför?	  
	  
En	  synonym	  till	  logistik	  är	  försörjningskedja	  (Supply	  Chain	  Management,	  SCM).	  
Mattsson	  (2012)	  skriver	  att	  en	  försörjningskedja	  generellt	  består	  av	  aktörer	  som	  
är	  beroende	  av	  varandra	  genom	  att	  material,	  betalningar	  och	  information	  flödar.	  
Termen	  för	  SCM	  är	  definierad	  nedan	  (se	  Definition	  3	  och	  4).	  Vissa	  skribenter	  
föredrar	  benämningen	  efterfrågekedja	  (Demand	  Chain)	  istället	  för	  
försörjningskedja.	  Det	  som	  skiljer	  dessa	  två	  är	  kundsynen,	  något	  som	  inte	  en	  
försörjningskedja	  berör	  (Mattsson,	  2012).	  Storhagen	  (2011)	  tar	  också	  upp	  vikten	  
av	  kundens	  betydelse,	  där	  behovet	  är	  det	  som	  styr	  flödet	  till	  skillnad	  mot	  
massproduktionen	  som	  var	  populärt	  i	  början	  av	  1900-‐talet	  och	  framåt.	  Det	  är	  
kundens	  makt	  som	  hela	  tiden	  ökar	  och	  styr	  de	  konkurrensmässiga	  
förutsättningarna.	  Mattson	  (2012)	  refererar	  till	  Porter	  (1985)	  som	  myntar	  
uttrycket	  värdekedja	  (Value	  Chain)	  som	  ligger	  nära	  logistikbegreppet.	  Men	  
värdekedja	  menas	  alla	  delar	  i	  ett	  företag	  som	  adderar	  värde	  till	  de	  produkter	  och	  
tjänster	  som	  företaget	  säljer	  till	  sina	  kunder.	  Segerstedt	  (2009)	  säger	  att	  Supply	  
Chain	  Management	  (SCM)	  är	  ett	  vanligt	  förekommande	  begrepp	  för	  logistik.	  Det	  
är	  ett	  mer	  omfattande	  begrepp	  som	  strävar	  efter	  att	  reducera	  kostnader	  och	  öka	  
värdeskapande	  genom	  att	  integrera	  och	  effektivisera	  hela	  försörjningskedjan	  
eller	  varuförädlingskedjan.	  	  

6.1.1 Logistikens	  aktiviteter	  
Oskarsson	  et	  al.	  (2006)	  delar	  in	  de	  logistiska	  aktiviteterna	  i	  tre	  delar:	  

• Lagring	  
• Transporter	  
• Materialhantering	  (all	  hantering	  av	  material	  i	  lager)	  

	  
Storhagen	  (2011)	  illustrerar	  flödet	  av	  material	  och	  varor	  tillsammans	  med	  de	  
olika	  aktiviteterna	  i	  turordning	  (se	  Figur	  6.1	  nedan).	  
	  

	  
Figur	  6.1	  -‐	  Logistikens	  aktiviteter	  (Storhagen,	  2011)	  
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Storhagens	  (2011)	  modell	  kan	  sammanfattas	  i	  aktiviteterna:	  
• Inköp	  (Anskaffning)	  
• Lagring	  
• Produktion	  
• Transport	  &	  Distribution	  
• Underhåll,	  Service	  och	  Reservdelar	  (efter	  leverans)	  

	  
Jämförs	  Oskarsson	  et	  al.	  (2006)	  och	  Storhagens	  (2011)	  aktiviteter	  så	  finns	  
många	  likheter.	  Summeras	  dessa	  kan	  följande	  aktiviteter	  urskiljas:	  

• Anskaffning	  
• Materialhantering	  
• Lagring	  
• Produktion	  
• Transport	  &	  Distribution	  
• Underhåll	  &	  Service	  (Tjänster)	  

6.1.2 Definition	  av	  logistik	  	  
Den	  ledande	  organisationen,	  CSCMP	  (Council	  of	  Supply	  Chain	  Management	  
Professionals)	  definierar	  logistik	  (eller	  Logistics	  Management)	  som:	  
	   	  
	   Definition	  1	  
	   "Logistics	  management	  is	  that	  part	  of	  supply	  chain	  management	  that	  plans,	  
	   implements,	  and	  controls	  the	  efficient,	  effective	  forward	  and	  reverses	  flow	  
	   and	  storage	  of	  goods,	  services	  and	  related	  information	  between	  the	  point	  of	  
	   origin	  and	  the	  point	  of	  consumption	  in	  order	  to	  meet	  customers'	  
	   requirements."	  	  
	   (CSCMP,	  2014a)	  
	  
Som	  fritt	  översatts	  av	  CSCMP:s	  svenska	  organisationsavdelning:	  	  
	  
	   Definition	  2	   	  
	   "Logistik	  är	  den	  del	  av	  "supply-‐kedjan"	  som	  planerar,	  implementerar	  och	  
	   kontrollerar	  ett	  effektivt	  flöde	  av	  gods,	  service	  och	  information	  från	  
	   ursprungsleverantören	  till	  slutkonsumenten	  för	  att	  möta	  kunders	  krav."	  
	   (CSCMP,	  2014b)	  
	  
CSCMP	  definierar	  även	  supply	  chain	  management,	  eller	  styrning	  av	  
försörjningskedjan	  ("supply-‐kedjan")	  på	  svenska,	  som:	  
	  
	   Definition	  3	  
	   "Supply	  chain	  management	  encompasses	  the	  planning	  and	  management	  of	  
	   all	  activities	  involved	  in	  sourcing	  and	  procurement,	  conversion,	  and	  all	  
	   logistics	  management	  activities.	  Importantly,	  it	  also	  includes	  coordination	  
	   and	  collaboration	  with	  channel	  partners,	  which	  can	  be	  suppliers,	  
	   intermediaries,	  third	  party	  service	  providers,	  and	  customers.	  In	  essence,	  
	   supply	  chain	  management	  integrates	  supply	  and	  demand	  management	  
	   within	  and	  across	  companies."	  
 (CSCMP,	  2014a)	  
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Mattsson	  (2012)	  skriver	  att	  en	  försörjningskedja	  generellt	  består	  av	  aktörer	  som	  
är	  beroende	  av	  varandra	  genom	  att	  material,	  betalningar	  och	  information	  flödar.	  
Vad	  Mattsson	  (2012)	  definierar	  som	  en	  försörjningskedja	  är:	  
	  
	   Definition	  4	  
	   "Med	  en	  försörjningskedja	  menas	  en	  följd	  av	  aktörer	  genom	  vilka	  material,	  
	   information	  och	  betalningar	  strömmar.	  Den	  syftar	  till	  att	  skapa	  och	  
	   leverera	  värden	  i	  form	  av	  produkter	  och	  tjänster	  och	  den	  börjar	  med	  
	   råmaterialleverantörer	  och	  slutar	  med	  förbrukande	  slutkunder."	  
	   (Mattsson,	  2012)	  
	  
CSCMP:s	  definition	  är	  en	  vanligt	  förekommande	  definition	  som	  exempelvis	  även	  
refereras	  till	  av	  Jonsson	  och	  Mattsson	  (2011).	  De	  menar	  också	  att	  logistik	  går	  att	  
studera	  i	  en	  enskild	  del	  av	  ett	  företag	  eller	  för	  ett	  integrerat	  materialflöde	  genom	  
flera	  företag.	  Jonsson	  och	  Mattson	  (2011)	  kompletterar	  därför	  CSCMP:s	  
definition	  med	  att	  materialflödet	  involverar	  flödet	  från	  råmaterial	  till	  
slutprodukt	  men	  också	  returflödet	  av	  t.ex.	  defekta	  produkter,	  returförpackningar	  
och	  återvinning	  av	  förbrukade	  produkter.	  Det	  är	  därför	  givande	  att	  se	  
logistiksystemet	  bredare	  än	  det	  egna	  företaget	  eftersom	  beroenden	  uppstår	  
mellan	  kunder	  och	  leverantörer	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011).	  Detta	  har	  även	  
Oskarsson	  et	  al.	  (2006)	  noterat,	  som	  tycker	  att	  CSCMP	  definition	  av	  logistikens	  
mål	  är	  att	  uppnå	  en	  kostnadseffektiv	  leveransservice.	  Eller	  med	  andra	  ord	  att	  ge	  
den	  service	  som	  kunden	  behöver	  till	  så	  låga	  logistikkostnader	  som	  möjligt.	  

6.2 Försvarslogistik	  
Försvarslogistik	  har	  visat	  sig,	  liksom	  logistik,	  svårt	  att	  entydigt	  definiera.	  Enligt	  
Ternblad	  och	  Salomonsson	  (2013)	  så	  finns	  det	  ingen	  internationellt	  vedertagen	  
definition	  av	  vad	  militär	  logistik,	  eller	  försvarslogistik,	  är	  eller	  vad	  det	  omfattar.	  
Det	  finns	  endast	  ett	  par	  olika	  begrepp	  som	  används	  för	  sammanhanget	  
försvarslogistik	  (se	  avsnitt	  6.2.2	  för	  definitioner).	  T.ex.	  används	  uttrycken:	  

• Försvarslogistik,	  som	  på	  brittisk	  engelska	  översätts	  till	  "defence	  
logistics"	  medan	  amerikanerna	  använder	  "defense	  logistics"	  	  

• Militär	  logistik,	  som	  på	  engelska	  betyder	  "military	  logistics"	  

6.2.1 Försvarslogistisk	  historia	  
Redan	  1837	  definierade	  Antoine-‐Henri	  Jomini	  logistik	  som	  den	  tillämpade	  
konsten	  att	  förflytta	  trupper.	  Detta	  beskrivs	  i	  vissa	  samband	  som	  de	  tre	  F:en,	  
alltså	  att	  Flytta	  och	  Försörja	  Förband.	  På	  engelska	  motsvarar	  det	  de	  tre	  M:en,	  
som	  betyder	  Movement	  and	  Maintenance	  of	  Military	  Forces.	  Men	  denna	  
definition	  anses	  ofta	  för	  snäv	  och	  en	  allomfattande	  definition	  av	  försvarslogistik	  
innehåller	  betydligt	  mer.	  (Ternblad	  &	  Salomonsson,	  2013)	  
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Logistik	  har	  haft	  stor	  inverkan	  i	  krig	  och	  utvecklades	  därför	  snabbt	  under	  andra	  
världskriget,	  framförallt	  i	  USA.	  När	  sen	  kriget	  tog	  slut	  utnyttjades	  de	  logistiska	  
lärdomarna	  och	  applicerades	  till	  näringslivet	  under	  benämningar	  som	  
"industrial	  logistics"	  och	  "business	  logistics".	  I	  Sverige	  började	  logistiken	  
utvecklas	  först	  vid	  slutet	  av	  1960-‐talet	  och	  då	  främst	  vid	  transporttekniken.	  Det	  
området	  breddades	  senare	  och	  innefattade	  även	  materialhantering	  och	  
lagerstyrning.	  Logistik	  fokuserades	  alltså	  först	  till	  teknik	  och	  fysiska	  
produktflöden	  på	  operativ	  nivå,	  till	  att	  senare	  även	  användas	  på	  mer	  strategiska	  
aspekter	  som	  informationsflöden	  och	  organisationsstruktur	  för	  materialflöden.	  
(Nationalencyklopedin,	  2014c)	  

6.2.2 Definition	  av	  försvarslogistik	  
En	  av	  de	  mest	  simpla	  definitioner	  kommer	  från	  Oxford	  English	  Dictionary	  som	  
definierar	  försvarslogistik	  som:	  
	  
	   Definition	  5	  
	   "the	  activity	  of	  organizing	  the	  movement,	  equipment	  and	  accommodation	  
	   of	  troops."	  
	   (Oxford	  English	  Dictionary,	  2014)	  
	  
Vilket	  är	  långt	  ifrån	  tillräckligt	  uppspännande	  för	  dagens	  försvarslogistiska	  
aktiviteter.	  Begreppet	  försvarslogistik	  har	  varken	  definierats	  av	  vare	  sig	  FM	  eller	  
de	  stödmyndigheter	  vars	  verksamhet	  är	  att	  tillhandahålla	  logistik	  till	  FM.	  Istället	  
för	  att	  beskrivas	  som	  en	  sammanhållen	  process	  består	  logistiken	  av	  ett	  antal	  
definierade	  verksamheter	  inom	  FM.	  Logistikverksamhetens	  syfte	  är	  att	  ge	  stöd	  
till	  strategiska,	  operativa	  och	  taktiska	  militära	  verksamheter	  som	  försörjer	  de	  
militära	  förbanden	  med	  allt	  från	  komplexa	  materielsystem	  till	  förnödenheter	  och	  
tjänster	  för	  utbildning	  och	  insatser	  nationellt	  och	  internationellt.	  Inom	  FM	  och	  
FMV	  används	  begreppet	  med	  följande	  innebörd	  (Statens	  Offentliga	  Utredningar,	  
2011):	  
	  
	   Definition	  6	  

• "Logistik	  syftar	  till	  att	  ge	  stöd	  till	  strategisk,	  operativ	  och	  taktisk	  militär	  
verksamhet.	  Syftet	  uppnås	  genom	  att	  upprätta	  och	  bibehålla	  efterfrågad	  
tillgänglighet,	  uthållighet	  och	  rörlighet	  hos	  Försvarsmaktens	  förband	  och	  
enheter."	  

• "Logistik	  i	  Försvarsmakten	  omfattar	  produktion,	  styrning	  och	  kontroll	  av	  
tillhandahållet	  stöd,	  vilket	  utgörs	  av	  både	  tjänster	  och	  tillgångar	  med	  
tillhörande	  information."	  

• "Logistik	  i	  Försvarsmakten	  omfattar	  stöd	  till	  såväl	  insatsorganisationen	  
som	  grundorganisationen	  och	  kan	  utföras	  av	  egna	  resurser	  eller	  
tillsammans	  med	  andra	  aktörer."	  

	   (Statens	  Offentliga	  Utredningar,	  2011)	  
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EU	  (2011)	  och	  NATO	  (2014a)	  gör	  i	  princip	  identiska	  definitioner	  av	  
försvarslogistik.	  Vilket	  även	  Norges	  försvarslogistiska	  definition	  gör.	  Ekström	  
(2013)	  refererar	  även	  definitionen	  till	  samma	  som	  amerikanska	  Department	  of	  
Defense	  (DoD)	  använder,	  med	  enda	  skillnaden	  att	  DoD	  inte	  har	  med	  
sjukvårdsdelen.	  NATO	  (2014a)	  definierar	  logistik	  utifrån	  livscykelperspektivet	  
där	  logistik	  är	  bron	  mellan	  utplaceringen	  av	  trupper	  och	  den	  industri	  som	  
tillverkar	  truppernas	  vapen	  och	  materiel.	  Även	  Statens	  Offentliga	  Utredning	  
(2011)	  adresserar	  försvarslogistik	  med	  liknande	  innebörd.	  Till	  och	  med	  
Nationalencyklopedin	  betydelse	  för	  logistik	  (Nationalencyklopedin,	  2014c)	  
förklarar	  begreppet	  med	  samma	  innebörd.	  Definitionen	  lyder:	  	  
	  
	   Definition	  7	  
	   "Logistics	  is	  the	  science	  of	  planning	  and	  carrying	  out	  the	  movement	  and	  
	   maintenance	  of	  forces.	  	  
	   In	  its	  most	  comprehensive	  sense,	  the	  aspects	  of	  military	  operations	  which	  
	   deal	  with:	  

a. Design	  and	  development,	  acquisition,	  storage,	  movement,	  distribution,	  
maintenance,	  modification,	  evacuation	  and	  disposal	  of	  equipment	  and	  
materiel.	  

b. Transport	  of	  personnel.	  
c. Acquisition	  or	  construction,	  maintenance,	  operation,	  and	  disposition	  of	  

facilities.	  
d. Acquisition	  or	  furnishing	  of	  services.	  
e. Health	  and	  Medical	  (H&M)	  service	  support."	  

	   	  (EU,	  2011;	  NATO,	  2014c;	  Ekström,	  2013;	  Statens	  Offentliga	  Utredningar,	  
	   2011;	  Nationalencyklopedin,	  2014c)	  
	  
Intressant	  är	  att	  Definition	  7	  nämner	  anskaffning	  för	  materiel,	  faciliteter	  och	  
tjänster,	  vilket	  ur	  ett	  svensk	  perspektiv	  innebär	  FMLOG:s,	  FMV:s	  och	  FortV:s	  
verksamheter.	  Jämförs	  denna	  definition	  med	  den	  som	  FM	  och	  FMV	  använder,	  
Definition	  6,	  så	  berör	  den	  aldrig	  anskaffningsdelen	  (Ekström,	  2013).	  	  
	  
Gallasch	  et	  al.	  (2008)	  gör	  en	  mindre	  omfattande,	  men	  med	  många	  likheter,	  
definition	  än	  Definition	  7	  (se	  Definition	  8	  nedan).	  Det	  som	  skiljer	  de	  två	  är	  att	  
Gallasch	  et	  al.	  (2008)	  betonar	  mer	  vikten	  av	  att	  inte	  bara	  transportera	  personal,	  
utan	  hanteringen	  av	  personal.	  Dessutom	  skiljer	  sig	  synen	  på	  hur	  tjänster	  ska	  
hanteras	  där	  Gallasch	  et	  al.	  (2008)	  menar	  att	  försvarslogistiken	  tillhandahåller	  
tjänster.	  
	  
	   Definition	  8	  
	   "Military	  logistics	  concerns	  the	  activities	  required	  to	  support	  
	   operational	  forces.	  It	  encompasses	  the	  storage	  and	  distribution	  of	  
	   materiel,	  management	  of	  personnel	  and	  the	  provision	  of	  facilities	  and	  
	   services."	  
	   (Gallasch	  et	  al,	  2008)	  
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Statskontoret	  gör	  en	  uppföljning	  på	  försvarslogistikreformen	  och	  menar	  där	  att	  
försvarslogistik	  kortfattat	  kan	  sägas	  vara	  allt	  som	  behövs	  för	  att	  kunna	  
genomföra	  en	  militär	  insats.	  Vad	  de	  menar	  med	  vad	  som	  behövs	  är	  det	  fordon,	  
vapen,	  transporter,	  information,	  underhåll,	  lager,	  kommunikationssystem,	  
administrativ	  service	  och	  soldatens	  personliga	  utrustning.	  Stödet	  är	  alltså	  i	  form	  
av	  flöde	  av	  både	  materiel	  och	  tjänster	  från	  leverantör	  till	  slutanvändare.	  De	  
menar	  även	  att	  logistikverksamhet	  omfattas	  av	  ett	  antal	  funktioner	  som	  ska	  ge	  
stöd	  till	  FM:s	  bas-‐	  och	  insatsorganisation.	  Funktionerna	  är:	  

• Förnödenhetsförsörjning	  (t.ex.	  mat	  och	  drivmedel)	  
• Teknisk	  tjänst	  (underhåll	  av	  materiel)	  
• Kommunikationstjänst	  (transporter)	  
• Hälso-‐	  och	  sjukvård	  
• Övrigt	  

	  
De	  framhäver	  också	  skillnaden	  på	  fredstid	  (grundberedskap)	  och	  kris	  eller	  
krigsfara	  (höjd	  beredskap).	  I	  fredstid	  kan	  logistikprocesserna	  optimeras	  när	  det	  
gäller	  leveranser,	  lagerhållning,	  servicenivåer	  osv	  utifrån	  krav	  på	  
kostnadseffektivitet.	  Däremot	  i	  kris	  eller	  krigstid	  ställs	  högre	  krav	  på	  
tillgänglighet,	  leveranssäkerhet,	  snabbhet	  och	  uthållighet	  i	  logistiken.	  
(Statskontoret,	  2013)	  

6.3 Skillnader	  mellan	  logistik	  och	  försvarslogistik	  
Trots	  att	  affärslogistik	  har	  sitt	  ursprung	  i	  försvarslogistik,	  så	  finns	  det	  markanta	  
skillnader.	  Den	  första,	  och	  kanske	  största	  skillnaden,	  är	  vad	  som	  är	  
verksamhetens	  mål.	  I	  affärslogistik	  är	  det	  vanligaste	  målet	  att	  öka	  värdet	  till	  
aktieägarna,	  medan	  i	  försvarslogistik	  är	  målet	  att	  effektivisera	  militären	  i	  syfte	  
att	  försvara	  det	  egna	  landet.	  Här	  är	  en	  stor	  skillnad	  i	  nytta,	  där	  affärslogistikens	  
viktigaste	  parameter	  är	  värde	  (eller	  antal	  kronor)	  medan	  det	  i	  försvarslogistiken	  
är	  en	  fråga	  om	  hur	  effektivt	  skydd	  militären	  kan	  erbjuda,	  oavsett	  ekonomi.	  
Skillnader	  finns	  även	  mellan	  fredstid	  och	  krigstid.	  I	  fredstid	  är	  det	  viktigt	  att	  
verksamheten	  är	  kostnadseffektiv	  för	  att	  leva	  upp	  till	  de	  krav	  som	  ställs	  från	  
staten,	  medan	  det	  under	  krigstid	  väldigt	  snabbt	  kan	  övergå	  till	  att	  skyddet	  
kommer	  i	  första	  hand	  och	  kostnaden	  i	  andra	  hand.	  Med	  andra	  ord	  så	  planerar	  
privata	  sektorn	  efter	  att	  få	  en	  så	  stor	  finansiell	  vinst	  som	  möjligt	  medan	  
försvarsapparaten	  planerar	  och	  budgeterar	  för	  en	  operativ	  förmåga.	  (Yoho	  et	  al,	  
2012;	  Gallasch	  et	  al,	  2008)	  
	  
En	  annan	  skillnad	  är	  den	  miljö	  som	  verksamheten	  bedrivs	  i.	  I	  försvarslogistik	  
varierar	  hot	  och	  osäkerhet	  beroende	  på	  tid,	  plats	  och	  arbetssituation	  medan	  den	  
i	  industrin	  inte	  är	  varierande	  på	  samma	  sätt	  och	  inte	  påtaglig	  i	  samma	  grad.	  De	  
som	  arbetar	  med	  försvarslogistik	  stöter	  också	  på	  problem	  som	  inte	  uppstår	  vid	  
affärslogistik.	  Det	  kan	  vara	  skadad	  infrastruktur,	  kommunikationsnät,	  bristfälliga	  
transporter,	  förlust	  av	  vissa	  funktioner	  i	  regeringen,	  hot	  om	  fysiskt	  våld	  i	  olika	  
former	  och	  traumatiserade	  personer	  i	  den	  operativa	  verksamheten.	  Skillnaden	  
är	  alltså	  att	  om	  något	  går	  fel	  så	  är	  det	  oftast	  en	  ekonomisk	  förlust	  för	  industrin	  
medan	  det	  för	  försvarslogistiken	  kan	  handla	  om	  skador	  eller	  till	  och	  med	  dödsfall	  
för	  de	  inblandade.	  (Yoho	  et	  al,	  2012)	  
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Gallasch	  et	  al.	  (2008)	  poängterar	  att	  försvarslogistik	  handlar	  om	  effektivitet,	  
robusthet,	  flexibilitet	  och	  rörlighet.	  Dessutom	  ska	  det	  vara	  fungerande	  både	  i	  
fredstid,	  då	  det	  liknar	  traditionell	  logistik	  med	  lönsamhet	  som	  främst	  mål,	  och	  i	  
krigstid.	  

6.3.1 Vad	  skiljer	  försvarslogistik	  nu	  och	  då?	  
Det	  logistiska	  arbetet	  med	  att	  planera,	  prognostisera,	  schemalägga,	  inventera,	  
distribuera,	  designa	  logistiska	  nätverket,	  påfyllnad,	  magasinering	  är	  alla	  exempel	  
på	  problem	  som	  är	  likadana	  idag	  som	  för	  150	  år	  sedan.	  Det	  som	  däremot	  har	  
ändrats	  är	  teknologin,	  hastigheten	  och	  ekonomin	  som	  påverkar	  de	  logistiska	  
problemen	  med	  deras	  tillhörande	  beslut	  samt	  de	  vetenskapliga	  metoder	  som	  har	  
utvecklats	  för	  att	  lösa	  dessa	  utmaningar.	  Andra	  problem,	  i	  dagens	  logistiska	  
utmaningar,	  som	  skiljer	  sig	  från	  förr	  är:	  

• Ökad	  komplexitet	  och	  kostnad	  för	  nya	  vapensystem.	  
• Ett	  bredare	  spektrum	  för	  vad	  som	  ingår	  i	  militära	  operationer.	  
• En	  ökning	  av	  gemensamma	  insatser	  (både	  nationellt	  och	  internationellt).	  
• Ökande	  betydelsen	  av	  militära	  insatser	  vid	  humanitärt	  bistånd	  och	  

katastrofer.	  
• Underhåll	  och	  översyn	  av	  både	  komplexa	  och	  föråldrade	  vapensystem.	  
• Förändring	  i	  logistiken	  för	  att	  möta	  de	  nya	  informationsbaserade	  

krigsföringskraven.	  	  
(Yoho	  et	  al,	  2012;	  Gallasch	  et	  al,	  2008)	  
	  
De	  senare	  åren	  har	  också	  visat	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  till	  att	  outsourca	  
logistiktjänster,	  t.ex.	  uppbyggandet	  av	  militära	  läger,	  drift	  av	  drönare	  (UAV)	  och	  
tillhandahållandet	  av	  kompletta	  säkerhetstjänster.	  Dessutom	  är	  användandet	  av	  
tredjepartslogistik	  (3PL)	  något	  som	  är	  på	  frammarsch.	  	  
	  
En	  annan	  verksamhet	  som	  förändrats	  är	  hur	  robust	  den	  militära	  
materielförsörjningen	  är.	  Historien	  har	  visat	  att	  för	  att	  klara	  av	  oförväntade	  
störningar	  så	  har	  stora	  lager	  byggts	  för	  att	  klara	  bufferten	  mot	  osäkerhet.	  Dessa	  
stora	  lager	  har	  fått	  mycket	  kritik	  vilket	  leder	  till	  en	  diskussion	  om	  för-‐	  och	  
nackdelarna	  mellan	  stora	  lager	  och	  för	  mycket	  lean5.	  En	  ytterligare	  aspekt	  är	  
flexibiliteten	  i	  oförväntade	  situationer.	  I	  framtiden	  spås	  att	  mer	  dynamiska	  
flöden	  måste	  skapas	  för	  att	  klara	  av	  de	  förändringar	  som	  kan	  ske	  i	  
materielförsörjningen.	  Utöver	  detta	  så	  är	  alltid	  riskfaktorn	  något	  som	  måste	  tas	  
med	  i	  beräkningarna.	  Fyra	  kritiska	  aspekter	  har	  identifierats	  av	  Yoho	  et	  al.	  
(2012):	  	  

• Bedömningen	  av	  riskkällor	  i	  materielförsörjningen.	  
• Definiera	  koncepten	  i	  materielförsörjningens	  risker	  och	  negativa	  

konsekvenser.	  
• Identifiera	  riskfaktorer	  i	  materielförsörjningsstrategin.	  
• Reducera	  riskerna	  för	  materielförsörjningen.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Lean	  produktion	  är	  en	  resurssnål	  och	  tidseffektiv	  produktionsmetod.	  Denna	  metod	  sätter	  alltid	  kunden	  i	  
fokus	  vilket	  innebär	  att	  det	  som	  produceras	  alltid	  är	  efter	  kundens	  behov	  och	  att	  det	  tillverkas	  med	  så	  få	  
resurser	  som	  möjligt.	  Onödig	  verksamhet	  elimineras.	  Kundfokusen	  innebär	  också	  att	  leverera	  just-‐in-‐time	  
(JIT).	  Denna	  metod	  utformades	  av	  Toyota	  Production	  System	  (TPS)	  i	  Japan	  på	  1950-‐talet	  
(Nationalencyklopedin,	  2014g)	  
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I	  nuläget	  samordnas	  militära	  operationer	  av	  flera	  nationaliteter	  vilket	  är	  en	  ny	  
aspekt	  jämfört	  med	  förr.	  Faktorer	  som	  kultur,	  organisatorisk	  struktur,	  
procedurer	  och	  träning	  påverkar	  effektiviteten	  markant	  mellan	  system,	  enheter	  
eller	  förband.	  Logistiken	  av	  militära	  insatser	  till	  humanitära	  katastrofer	  har	  
också	  bidragit	  till	  en	  ytterligare	  dimension	  av	  komplexiteten	  mellan	  
organisationer	  med	  olika	  filosofier.	  I	  framtiden	  bör	  logistiken	  därför	  fokuseras	  
på	  utvecklingen	  av	  identifiering	  och	  förståelse	  för	  logistikbehovet	  av	  olika	  
militära	  standardisering	  som	  kan	  användas	  gemensamt	  av	  flera	  organisationer.	  
(Yoho	  et	  al,	  2012)	  

6.4 Logistikens	  effektivitetsmått	  (Logistiska	  PI)	  
Logistikens	  främsta	  syfte,	  utifrån	  ett	  företags	  perspektiv,	  är	  att	  öka	  effektiviteten	  
så	  att	  resultatet	  förbättras.	  Nationalencyklopedin	  menar	  att	  effektivitet	  visas	  
som	  förhållandet	  mellan	  insatserna	  i	  en	  verksamhet	  och	  verksamhetens	  resultat.	  
Begreppet	  kan	  användas	  både	  med	  relativ	  (mer	  eller	  mindre	  effektiv)	  och	  
absolut	  (effektiv	  eller	  ineffektiv)	  mening.	  En	  verksamhet	  är	  alltså	  effektiv	  i	  
absolut	  mening	  då	  resultatet	  inte	  kan	  förbättras	  då	  insatserna	  är	  givna,	  och	  
insatserna	  kan	  inte	  minskas	  då	  resultatet	  är	  givet.	  	  
	  
Effektivitet	  uttrycks	  vanligen	  med	  hjälp	  av	  olika	  effektivitetsvariabler	  
(nyckeltal/nyckelvärde),	  i	  detta	  arbete	  kallat	  logistiska	  PI,	  som	  representerar	  
olika	  betydelser	  för	  effektivitet	  i	  ett	  visst	  avseende.	  Utifrån	  uppsatta	  mål	  kan	  
effektivitetsvariablerna	  mätas	  och	  jämföras	  för	  olika	  tidpunkter	  i	  syfte	  att	  se	  i	  
vilken	  riktning	  som	  verksamheten	  går	  mot	  utifrån	  uppsatt	  strategi	  och	  mål.	  
Effektiviteten	  kan	  mätas	  i	  hur	  företagets	  intäkter,	  kostnader,	  tillgångar	  och	  miljö	  
påverkas.	  Dessutom	  finns	  de	  variabler	  som	  indirekt	  påverkar	  effektiviteten,	  så	  
som	  tid	  och	  flexibilitet.	  Förhållandena	  mellan	  variablerna	  illustreras	  i	  Figur	  6.3	  
nedan.	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  
	  

	  
Figur	  6.2	  -‐	  Relationer	  mellan	  effektivitetsmått	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  

Oskarsson	  et	  al.	  (2006)	  delar	  upp	  PI	  i	  flödesrelaterade	  och	  resultatrelaterade	  PI.	  
I	  de	  flödesrelaterade	  PI	  ingår	  de	  effektivitetsvariabler	  som	  Jonsson	  och	  Mattsson	  
(2011)	  listar,	  dvs.	  kundservice,	  kostnader,	  kapitalbindning,	  miljö,	  flexibilitet	  och	  
tid	  medan	  de	  ekonomiska	  PI:erna	  handlar	  om	  resultat	  och	  finansiell	  stabilitet.	  
Variabler	  som	  flexibilitet	  och	  tid	  mäter	  indirekt	  logistikens	  förmåga	  att	  uppfylla	  
effektivitetsmålen.	  
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Aronsson	  et	  al.	  (1987)	  använder	  även	  funktionsrelaterade	  och	  hierarkiskt	  
relaterade	  PI	  (se	  avsnitt	  6.6.7).	  Funktionsrelaterade	  består	  av	  Kostnadsmått	  
(vilka	  ger	  information	  om	  kostnadsstrukturen	  hos	  flödets	  olika	  aktiviteter),	  
Styrmått	  (där	  måttens	  uppgift	  är	  att	  styra	  verksamheten)	  och	  Kontrollmått	  (mått	  
för	  att	  kontrollera	  hur	  väl	  verksamheten	  uppnår	  de	  uppsatta	  målen).	  De	  
hierarkiska	  måtten	  består	  av	  Strategiska,	  Taktiska	  och	  Operativa	  mått.	  
(Aronsson	  et	  al,	  1987)	  
	  
Flera	  av	  effektivitetsvariablerna	  är	  i	  konflikt	  med	  varandra	  vilket	  innebär	  att	  de	  
måste	  prioriteras	  inbördes	  och	  kopplas	  till	  det	  övergripande	  målet.	  	  
Prioriteringsordningen	  utgör	  sedan	  utgångspunkter	  för	  logistikens	  mål,	  vilket	  
innebär	  att	  de	  ligger	  till	  grund	  för	  logistikstrategin.	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  
	  
Nedan	  beskrivs	  de	  flödesrelaterade	  och	  de	  resultatrelaterade	  PI	  mer	  ingående.	  
Då	  de	  funktionsrelaterade	  och	  hierarkiska	  PI	  täcks	  av	  de	  flödesrelaterade	  och	  
resultatrelaterade	  PI	  (se	  även	  avsnitt	  6.6.7),	  enligt	  Oskarsson	  et	  al.	  (2006)	  
variant,	  så	  beskrivs	  dessa	  inte	  närmare.	  Detta	  avsnitt	  kommer	  utgöra	  grunden	  
för	  den	  s.k.	  "bruttolistans"	  PI.	  

6.4.1 Flödesrelaterade	  PI	  
Nedan	  presenteras	  de	  flödesrelaterade	  PI	  som	  illustrerades	  i	  Figur	  6.3.	  

6.4.1.1 Kundservice	  
Logistikens	  intäktspåverkan	  skapas	  genom	  god	  kundservice.	  Det	  uppnås	  med	  
hjälp	  av	  de	  aktiviteter	  som	  har	  med	  kundkontakt	  samt	  med	  leverans	  av	  
produkter	  och	  tjänster	  att	  göra.	  	  
	  
I	  dagens	  marknadssituation	  är	  det	  svårt	  att	  skapa	  mervärde	  genom	  att	  förändra	  
produkten.	  Det	  är	  istället	  tjänsterna	  kring	  inköpet	  som	  ökar	  mervärdet.	  Ibland	  
kan	  det	  vara	  en	  speciell	  funktion	  som	  utgör	  produkten,	  som	  t.ex.	  att	  en	  motor	  ska	  
klara	  ett	  visst	  antal	  timmar.	  Det	  är	  då	  funktionen	  "funktionsduglighet"	  som	  säljs.	  	  
	  
Kunderservice	  kan	  erbjudas	  vid	  olika	  tidpunkter,	  från	  tidpunkten	  före	  ordern	  till	  
efter	  leverans.	  Detta	  illustreras	  i	  Figur	  6.4	  nedan.	  
	  

	  
Figur	  6.3	  -‐	  Kundservice	  över	  tiden	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  

Kundservice	  består	  av	  flera	  olika	  serviceelement,	  vilka	  visas	  i	  Figur	  6.5	  och	  
förklaras	  mer	  nedan.	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  
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Figur	  6.4	  -‐	  Logistikens	  kundservicepåverkan	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  

Leveransservice	  
De	  tjänster	  som	  har	  med	  genomförandet	  av	  order-‐till-‐leverans-‐processen	  kallas	  
vanligtvis	  leveransservice,	  som	  kan	  uttryckas	  med	  hjälp	  av	  ett	  antal	  
serviceelement	  eller	  ett	  sammanvägt	  index	  för	  flera	  element.	  De	  vanligaste	  
leveransserviceelementen	  är	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011;	  Oskarsson	  et	  al,	  2006):	  

Lagerservicenivån	  (Lagertillgängligheten)	  
Visar	  hur	  ofta	  lagerförda	  artiklar	  kan	  levereras	  direkt	  från	  lagerhyllan	  till	  kunden	  
vid	  order.	  Med	  andra	  ord	  hur	  stor	  andel	  produkter	  som	  finns	  tillgängligt	  i	  lager	  
då	  kunden	  beställer.	  Formeln	  lyder:	  
	  

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑛𝑖𝑣å𝑛  (%)   =   
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒  𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 ×100	  

Leveransprecision	  (Leveranspålitlighet)	  
Visar	  i	  hur	  ofta	  en	  leverans	  sker	  vid	  de	  leveranstidpunkter	  som	  överenskommits	  
med	  kunden.	  Formeln	  lyder:	  
	  

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛  (%)   =   
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟  𝑖  𝑡𝑖𝑑
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟×100	  

Leveranssäkerheten	  
Anger	  hur	  ofta	  en	  leverans	  levererar	  rätt	  produkt,	  i	  rätt	  kvantitet	  och	  rätt	  
kvalitet.	  Formeln	  lyder:	  
	  

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛  (%)   =   
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎  𝑓𝑒𝑙𝑓𝑟𝑖𝑎  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟 ×100	  

Leveranstiden	  
Visar	  tiden	  från	  att	  kundorder	  erhållits	  till	  att	  leverans	  kan	  ske.	  

Leveransflexibilitet	  
Visar	  förmågan	  att	  anpassa	  sig	  till	  och	  tillmötesgå	  förändrade	  kundönskemål	  i	  en	  
redan	  pågående	  order.	  
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Då	  leveransservicen	  är	  perfekt	  levereras	  order	  vid	  överenskomna	  tidpunkter	  och	  
innehåller	  inga	  kvantitets-‐	  eller	  kvalitetsfel.	  För	  att	  undersöka	  hur	  många	  
perfekta	  levererade	  order	  kan	  ett	  leveransserviceindex	  beräknas.	  Detta	  kan	  
göras	  genom	  att	  multiplicera	  procentsatserna	  för	  leveransprecisionen	  och	  
leveranssäkerhet	  samt	  för	  andra	  eventuella	  leveransserviceelement.	  Det	  går	  
också	  att	  väga	  in	  andra	  leveransserviceprestationer	  som	  t.ex.	  andelen	  perfekta	  
fakturor	  och	  andelen	  kundorder	  utan	  returer.	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  
	  
En	  ytterligare	  aspekt	  som	  påverkar	  leveransservicen	  är	  tillgängligheten	  som	  kan	  
mätas	  i	  termer	  av	  lagertillgänglighet,	  leveranstider	  och	  lätthet	  att	  placera	  order.	  
Dessutom	  är	  kvaliteten	  ett	  viktigt	  mått.	  Det	  kan	  exempelvis	  vara	  företagets	  
förmåga	  att	  ge	  pre-‐	  och	  post-‐transaktionsstöd	  (information,	  tekniska	  råd,	  
underhåll	  etc.).	  Men	  kvaliteten	  går	  inte	  att	  mäta	  kvantitativt.	  (Aronsson	  et	  al,	  
1987)	  

Informationsutbyte	  och	  Logistiktjänster	  
För	  att	  skapa	  god	  leveransservice	  kan	  logistiksystemet	  påverkas	  av	  att	  
tillhandahålla	  information	  och	  logistikrelaterade	  tjänster	  som	  ger	  mervärde	  för	  
kunden.	  Exempel	  på	  information	  till	  kunden	  är	  eventuella	  leveransförseningar,	  
var	  leveransen	  befinner	  sig	  under	  transporten	  osv.	  De	  logistikrelaterade	  
tjänsterna	  som	  kan	  tillföra	  kundvärde	  är	  t.ex.	  hur	  enkelt	  kunden	  tycker	  det	  är	  att	  
lägga	  en	  order,	  möjligheten	  att	  packa	  produkterna	  i	  kundens	  förpackningar	  och	  
att	  förse	  emballagen	  med	  streckkoder	  för	  att	  förenkla	  hanteringen.	  (Jonsson	  &	  
Mattsson,	  2011)	  
	  
I	  tabell	  6.1	  nedan	  sammanfattas	  de	  PI	  som	  tillhör	  kundserviceområdet.	  
	  

	  
Tabell	  6.1	  -‐	  Sammanfattning	  av	  kundservicens	  PI	  

6.4.1.2 Kostnader	  
Logistiksystemet	  påverkar	  flera	  kostnadsposter	  i	  och	  med	  den	  fysiska	  
hanteringen,	  förflyttningen	  och	  lagringen	  av	  material.	  Det	  bidrar	  till	  kostnader	  i	  
form	  av	  personal-‐,	  material-‐,	  drifts-‐	  och	  avskrivningsposter.	  Dessutom	  uppstår	  
kostnader	  som	  har	  med	  administration	  och	  informationssystem	  då	  
materialflödena	  planeras	  och	  hanteras.	  En	  ytterligare	  kostnadspost	  är	  det	  
bundna	  kapitalet	  längs	  materialflödet.	  Vid	  order	  som	  av	  någon	  anledning	  inte	  
levereras	  till	  kunden	  kan	  brist-‐	  och	  förseningskostnader	  uppstå.	  
	  

KUNDSERVICENS	  PI	  
• Lagerservicenivån	  (Lagertillgängligheten)	  
• Leveransprecision	  (Leveranspålitlighet)	  
• Leveranssäkerheten	  
• Leveranstiden	  
• Leveransflexibilitet	  
• Informationsutbyte	  
• Logistiktjänster	  
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Jonsson	  och	  Mattsson	  (2011)	  samt	  Oskarsson	  et	  al.	  (2006)	  listar	  de	  logistiska	  
kostnaderna	  som:	  

• Transportkostnader	  (och	  distributionskostnader),	  dvs.	  alla	  kostnader	  för	  
administration	  och	  utförande	  av	  transporter	  

• Hanteringskostnader,	  dvs.	  kostnaderna	  för	  hanteringen	  i	  lagret.	  Här	  kan	  
även	  en	  uppdelning	  mellan	  inkommande	  och	  utgående	  gods	  göras.	  

• Emballeringskostnader,	  dvs.	  alla	  kostnader	  som	  är	  förknippade	  med	  
förpackningsmaterial,	  emballage	  och	  godsmärkning.	  För	  återanvändande	  
förpackningar	  måste	  även	  administrations-‐,	  lagrings-‐,	  transports-‐	  och	  
underhållskostnader	  beräknas.	  

• Lagerhållningskostnader,	  dvs.	  kostnader	  för	  att	  äga	  och	  driva	  själva	  lagret,	  
personalen	  i	  lagret	  och	  lagringsutrustning.	  De	  kostnadskomponenter	  som	  
här	  används	  är	  kapitalkostnaden,	  förvaringskostnaden	  och	  
osäkerhetskostnaden.	  

• Lagerföringskostnader,	  är	  de	  kostnader	  som	  de	  lagrade	  produkterna	  för	  
med	  sig	  i	  ett	  lager,	  dvs.	  de	  kostnader	  som	  uppstår	  genom	  kapitalbindning	  
och	  risken	  att	  ha	  varorna	  i	  lager.	  

• Administrationskostnader,	  dvs.	  alla	  kostnader	  som	  har	  med	  
administrationen	  för	  logistik	  att	  göra.	  Det	  kan	  exempelvis	  vara	  kostnader	  
för	  ordermottagning,	  fakturering,	  löneutbetalningar	  etc.	  	  

• Orderkostnader,	  dvs.	  de	  kostnader	  som	  är	  för	  hantering	  av	  inköps-‐	  och	  
tillverkningsorder.	  De	  kostnadskomponenter	  som	  används	  här	  är	  
omställnings-‐	  och	  nedtagningskostnader,	  kostnader	  för	  kapacitetsförlust,	  
materialhanteringskostnader	  och	  orderhanteringskostnader.	  

• Kapacitetskostnader,	  anläggningarna,	  fordonen	  och	  maskinerna	  
tillsammans	  med	  personalen	  utgör	  den	  tillgängliga	  kapaciteten.	  
Avskrivningar	  samt	  kostnader	  för	  underhåll	  och	  drift	  utgör	  
kapacitetskostnaderna.	  

• Brist-‐	  och	  förseningskostnader,	  de	  kostnader	  som	  tillkommer	  då	  fel	  
uppstår	  och	  förlorad	  eller	  försenad	  försäljning	  är	  ett	  faktum.	  Dessa	  är	  
såklart	  direkt	  kopplade	  till	  kundservice	  PI.	  	  

• Informationskostnader,	  kostnaderna	  som	  är	  förknippade	  med	  
informationssystemet	  som	  stödjer	  och	  driver	  materialflödet.	  

• Materialkostnader,	  dvs.	  priset	  för	  de	  inköpta	  produkterna.	  Detta	  är	  
egentligen	  ingen	  logistikrelaterad	  kostnad	  men	  den	  måste	  jämföras	  md	  
vid	  t.ex.	  leverantörsval.	  

• Logistikrelaterade	  kostnader,	  de	  kostnader	  som	  uppstår	  som	  en	  
konsekvens	  av	  de	  val	  som	  görs	  som	  är	  förknippade	  med	  logistiken.	  	  

	  
Dessa	  kostnadsposter	  är	  inte	  helt	  enhetliga	  då	  vissa	  delkostnader	  kan	  placeras	  i	  
flera	  än	  en	  kostnadspost.	  Vid	  en	  totalkostnadsberäkning	  (se	  avsnitt	  6.5)	  är	  det	  
därför	  viktigt	  att	  säkerställa	  att	  inga	  kostnader	  dubbelräknas.	  (Jonsson	  &	  
Mattsson,	  2011)	  
	  
I	  tabell	  6.2	  nedan	  sammanfattas	  de	  PI	  som	  tillhör	  kostnadsområdet.	  
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Tabell	  6.2	  -‐	  Sammanfattning	  av	  kostnadernas	  PI	  

6.4.1.3 Kapitalbindning	  
Tillgångarna	  i	  ett	  företag	  brukar	  delas	  in	  i	  anläggningstillgångar	  och	  
omsättningstillgångar.	  När	  investeringar	  görs	  så	  binds	  kapital	  och	  kallas	  då	  
kapitalbindning.	  Konsekvenserna	  av	  kapitalbindning	  är	  att	  företagets	  kassaflöde	  
och	  betalningsförmåga	  minskar.	  Dessutom	  ger	  den	  upphov	  till	  kostnader	  som	  
motsvarar	  den	  alternativa	  avkastningen	  som	  det	  investerade	  kapitalet	  hade	  
kunnat	  generera	  om	  det	  utnyttjats	  på	  annat	  sätt,	  som	  t.ex.	  sättas	  in	  på	  ett	  
bankkonto.	  
	  
Kapitalbindningen	  påverkar	  lönsamheten	  direkt,	  men	  också	  indirekt	  eftersom	  
den	  påverkar	  leveransservicen.	  För	  att	  kunna	  mäta	  och	  analysera	  
logistikprestationer	  krävs	  därför	  att	  kapitalbindningen	  också	  beräknas.	  	  
	  
Anläggningstillgångar	  motsvarar	  de	  tillgångar	  som	  utnyttjas	  under	  en	  längre	  tid,	  
som	  t.ex.	  byggnader,	  maskiner,	  datorsystem	  osv.	  Dessa	  ger	  upphov	  till	  
avskrivningskostnader.	  I	  motsatts	  är	  omsättningskostnader	  det	  som	  förbrukas	  
under	  en	  snabbare	  tid,	  som	  t.ex.	  material	  i	  lager,	  under	  produktion	  eller	  vid	  
transport	  samt	  kundfordringar.	  Kapitalbindningen	  i	  kundfordringarna	  orsakas	  
av	  betalningsflödena	  som	  ibland	  påverkas	  av	  logistiken.	  Exempelvis	  kan	  
försenade	  leveranser	  ge	  upphov	  till	  försenade	  inbetalningar.	  Kapitalbindning	  ur	  
ett	  logistiskt	  perspektiv	  brukar	  oftast	  avse	  kapitalbindning	  orsakad	  av	  
materialflöden,	  dvs.	  av	  det	  material	  som	  binds	  i	  råvaru-‐	  och	  komponentlager,	  
under	  produktion,	  i	  färdigvaru-‐	  och	  distributionslager	  och	  under	  transport.	  Den	  
kan	  uttryckas	  som	  kapitalbindning	  i	  absoluta	  tal,	  omsättningshastighet	  eller	  
genomsnittlig	  liggtid	  i	  aktuella	  lagerpunkter.	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  

KOSTNADERNAS	  PI	  
• Transportkostnad	  
• Distributionskostnad	  
• Hanteringskostnad	  
• Emballeringskostnad	  
• Lagerhållningskostnad	  
• Lagerföringskostnad	  
• Administrationskostnad	  
• Orderkostnad	  
• Kapacitetkostnad	  
• Bristkostnad	  
• Förseningskostnad	  
• Informationskostnad	  
• Materialkostnader	  
• Logistikrelaterade	  kostnader	  
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Kapitalbindning	  i	  absoluta	  tal	  
Kapitalbindning	  i	  absoluta	  tal	  innebär	  att	  direkt	  ange	  den	  i	  lagervärde.	  Då	  ett	  
nyskapat	  logistikupplägg	  avses,	  dvs.	  då	  ingen	  historisk	  data	  finns	  som	  visar	  
lagervärdet	  så	  måste	  kapitalbindningen	  beräknas	  på	  annat	  sätt.	  Ett	  analytiskt	  
tillvägagångssätt	  är	  att	  då	  rita	  ett	  s.k.	  lagerdiagram	  (se	  Figur	  6.8	  nedan).	  	  
	  

	  
Figur	  6.5	  -‐	  Lagerdiagram	  (Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  

Ur	  lagerdiagrammet	  går	  det	  sedan	  att	  härleda	  det	  genomsnittliga	  antalet	  
(medellagernivå,	  MLN)	  bundna	  varor	  (Jonsson	  och	  Mattsson,	  2011).	  Desto	  mer	  
regelbunden	  lagerkurvan	  är	  desto	  enklare	  kan	  MLN	  beräknas.	  Figuren	  till	  
vänster	  i	  Figur	  6.8	  (sågtandsformen)	  är	  et	  idealfall	  som	  innebär	  att	  det	  
matematiskt	  enkelt	  går	  att	  beräkna	  MLN	  med	  formeln	  Oskarsson	  et	  al	  (2006):	  
	  

𝑀𝐿𝑁   =   𝑆𝐿  +   
𝑄
2 	  

	  
Där	  SL	  är	  säkerhetslagret	  och	  Q	  står	  för	  orderkvantiteten,	  dvs.	  mängden	  som	  
levereras.	  Säkerhetslager	  kan	  beräknas	  på	  många	  sätt.	  Formeln	  för	  SL	  lyder:	  
	  

𝑆𝐿   =   𝑘  ×𝜎	  
	  
Där	  säkerhetsfaktorn	  (k)	  och	  standardavvikelsen	  (σ)	  beror	  vilken	  service	  som	  
önskas.	  De	  vanligaste	  servicefaktorerna	  som	  används	  är	  SERV1	  och	  SERV2,	  där	  
SERV1	  handlar	  om	  sannolikheten	  att	  inte	  få	  brist	  under	  en	  lagercykel,	  dvs.	  tiden	  
mellan	  två	  påfyllningar	  av	  lagret,	  och	  SERV2	  är	  andelen	  order	  som	  kan	  levereras	  
direkt	  från	  lagret	  (lagertillgänglighet).	  	  
	  
I	  vissa	  fall	  kan	  medellagervärdet	  (MLV)	  vara	  användbart.	  MLN	  visar	  hur	  mycket	  
material	  som	  ligger	  i	  lager	  i	  snitt,	  men	  den	  säger	  inget	  om	  kapitalbindningen.	  
Värdet	  på	  MLV	  beror	  på	  artiklarnas	  värde,	  det	  s.k.	  produktvärdet	  (p).	  
Produktvärdet	  beskriver	  hur	  mycket	  kapital	  som	  lagts	  ner	  i	  produkten,	  dvs.	  
värdet	  för	  inköp	  och	  nedlagt	  arbete.	  Formeln	  för	  MLV	  är:	  
	  

𝑀𝐿𝑉   =   𝑝  ×  𝑀𝐿𝑁	  
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Ett	  annat	  användbart	  mått	  är	  antal	  Produkter	  I	  Arbete	  (PIA)	  är	  de	  produkter	  som	  
befinner	  sig	  i	  produktionen	  och	  inte	  kan	  anses	  ligga	  i	  lager,	  även	  om	  de	  ibland	  
inte	  behandlas.	  Men	  kapitalbindningen	  i	  produkten	  är	  ändå	  ett	  faktum.	  För	  en	  
viss	  produkt	  bestäms	  medel-‐PIA-‐nivån	  (MPIAN)	  i	  ett	  produktionsavsnitt	  av	  den	  
totala	  efterfrågan	  under	  en	  tidsperiod	  och	  genomloppstid	  (GLT),	  dvs.	  tiden	  för	  
produkten	  att	  ta	  sig	  genom	  hela	  avsnittet.	  Formeln	  för	  MPIAN	  är:	  
	  

𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁   =   𝐷  ×  𝐺𝐿𝑇	  
	  
Där	  D	  är	  efterfrågan	  (antal/tidsenhet).	  Precis	  som	  för	  MLN	  och	  MLV	  kan	  ett	  
medel-‐PIA-‐värde	  (MPIAV)	  beräknas.	  Formeln	  för	  MPIAV	  är:	  
	  

𝑀𝑃𝐼𝐴𝑉   =   𝑝!  ×  𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁	  
	  
Eftersom	  produktvärdet	  (p)	  kommer	  öka	  succesivt	  under	  förädlingen	  så	  används	  
istället	  ett	  medelproduktvärde,	  pm.	  För	  enkelhetens	  skull	  antas	  pm	  vara	  konstant	  
ökande,	  även	  om	  detta	  sällan	  stämmer.	  Men	  då	  det	  endast	  ger	  marginalfel	  i	  de	  
beräknade	  PIA-‐värdena	  så	  anses	  det	  som	  en	  godkänd	  förenkling.	  
Medelproduktvärdet	  beräknas	  då	  Oskarsson	  et	  al.	  (2006):	  
	  

𝑝! =   
𝑝!"   +   𝑝!"

2 	  

Lageromsättningshastighet	  (LOH)	  
Då	  kapitalbindningen	  behöver	  jämföras	  mellan	  olika	  lager	  och	  mellan	  olika	  
avdelningar	  och	  företag	  kan	  inte	  kapitalbindningen	  i	  absoluta	  tal	  användas.	  Detta	  
gäller	  då	  kapitalbindningen	  ska	  jämföras	  över	  tiden.	  Då	  är	  
lageromsättningshastigheten	  (LOH)	  ett	  användbart	  mått.	  	  
	  
LOH	  visar	  antalet	  gånger	  per	  år	  som	  ett	  MLN	  omsätts.	  Det	  visar	  alltså	  värdet	  av	  
totala	  materialflödet	  under	  ett	  år,	  men	  kan	  även	  vara	  annan	  tidsenhet,	  i	  
förhållande	  till	  det	  kapital	  som	  i	  genomsnitt	  funnits	  bundet	  under	  samma	  period	  
i	  flödet.	  Måttet	  kan	  användas	  för	  olika	  delar	  av	  flödet.	  Formeln	  för	  att	  beräkna	  
LOH	  är:	  

𝐿𝑂𝐻   =   
𝐷  (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙)
𝑀𝐿𝑁 =

𝐷  (𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟)
𝑀𝐿𝑉 	  

	  
I	  vissa	  fall	  kan	  det	  vara	  mer	  intressant	  att	  beräkna	  LOH	  för	  flera	  artiklar	  eller	  för	  
alla	  lagerförda	  artiklar.	  Då	  används	  utleveransvärdet	  från	  omsättningen	  under	  
en	  tidsperiod	  och	  den	  genomsnittliga	  kapitalbindningen.	  Ett	  vanligt	  problem	  vid	  
beräkning	  av	  LOH	  är	  att	  den	  årliga	  omsättningen	  vanligtvis	  uttrycks	  som	  den	  
årliga	  omsättningen	  där	  varans	  värde	  är	  baserat	  på	  försäljningspriset,	  medan	  det	  
bundna	  kapitalet	  uttrycks	  som	  lagervärdet	  där	  varuvärdet	  är	  baserat	  på	  varans	  
självkostnad.	  För	  att	  LOH	  ska	  bli	  korrekt	  beräknat	  krävs	  samma	  
värderingsprincip	  för	  omsättningen	  och	  för	  de	  bundna	  varorna,	  dvs.	  kostnaden	  
för	  sålda	  varor	  och	  inte	  för	  försäljningspriset.	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  
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Lagrets	  liggtid	  (Täcktid)	  
Lagrets	  liggtid	  är	  ett	  alternativ	  till	  LOH.	  När	  LOH	  ökar	  så	  minskar	  liggtiden	  och	  
vice	  versa.	  Alternativa	  ord	  för	  lagrets	  liggtid	  är	  täcktid	  eller	  genomloppstid	  
(GLT).	  Formeln	  för	  att	  beräkna	  GLT	  är	  enligt	  Jonsson	  och	  Mattsson	  (2011):	  
	  

𝐺𝐿𝑇   =   
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑏𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔  ×  52
𝑢𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟  å𝑟   =   

  52
𝐿𝑂𝐻	  

	  
Anledningen	  till	  att	  faktorn	  52	  används	  i	  täljaren	  är	  för	  att	  GLT	  oftast	  visas	  i	  
enheten	  veckor	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011).	  	  Men	  den	  kan	  också	  beräknas	  via	  
Oskarsson	  et	  al.	  (2006)	  formel:	  
	  

𝐺𝐿𝑇   =   
𝑀𝐿𝑁

𝐷  (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙)   =   
𝑀𝐿𝑉

𝐷  (𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟)	  

	  
I	  tabell	  6.3	  nedan	  sammanfattas	  de	  PI	  som	  tillhör	  kapitalbindningen.	  
	  

	  
Tabell	  6.3	  -‐	  Sammanfattning	  av	  kapitalbindningens	  PI	  

6.4.1.4 Flexibilitet	  
Som	  tidigare	  nämnts	  är	  leveransflexibilitet	  en	  viktig	  del	  av	  kundservicen.	  En	  
annan	  viktig	  del	  inom	  kundservicen	  är	  att	  kunna	  variera	  produktions-‐	  och	  
leveransvolymerna	  för	  att	  möta	  en	  förändrad	  efterfråga.	  Det	  innebär	  att	  
kapitalbindningen	  försämras	  men	  ökad	  kundservice	  genom	  överkapacitet	  i	  
produktionen.	  Logistikens	  flexibilitet	  påverkar	  alltså	  indirekt	  
effektivitetsvariablerna	  kundservice,	  kostnader	  och	  kapitalbindning.	  
Flexibiliteten	  brukar	  vanligtvis	  delas	  in	  i	  leverans-‐,	  produktmix-‐	  och	  
volymflexibilitet.	  	  
	  
Leveransflexibilitet	  är	  ett	  uttryck	  som	  visar	  förmågan	  att	  vid	  förfrågning	  kunna	  
ändra	  leveranser	  efter	  kunders	  önskemål.	  Det	  kan	  exempelvis	  vara	  förändrade	  
leveranstider	  eller	  kvantiteter.	  Förmågan	  bestäms	  bl.a.	  av	  utlovade	  
leveranstiders	  längd,	  GLT,	  omställningstider	  och	  seriestorlekar	  i	  produktionen.	  
	  

KAPITALBINDNINGENS	  PI	  
• Medellagernivå	  (MLN)	  
• Säkerhetslager	  (SL)	  
• Medellagervärde	  (MLV)	  
• Produkter	  i	  arbete	  (PIA)	  
• Medel-‐PIA-‐nivå	  (MPIAN)	  
• Medel-‐PIA-‐värde	  (MPIAV)	  
• Lageromsättningshastighet	  (LOH)	  
• Genomloppstid	  (GLT)	  (kr)	  
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Produktmixflexibilitet	  innebär	  att	  kunna	  snabbt	  förändra	  produktionen	  och	  
materialförsörjningen	  med	  befintlig	  kapacitetsförmåga	  till	  
efterfrågeförskjutningar	  mellan	  existerade	  produkter	  och	  produktvarianter.	  Det	  
innebär	  med	  andra	  ord	  att	  snabbt	  kunna	  ställa	  om	  och	  tillverka	  mer	  av	  vissa	  
produkter	  och	  mindre	  av	  andra.	  Förmågan	  påverkas	  bl.a.	  av	  leveranstiderna	  för	  
köpartiklar,	  seriestorlekar	  i	  produktionen	  och	  längden	  på	  GLT.	  	  
	  
Volymflexibilitet	  anger	  förmågan	  att	  snabbt	  kunna	  öka	  eller	  minska	  produktions-‐	  
och	  leveransvolymerna	  oavsett	  om	  det	  samtidigt	  sker	  mixförändringar	  eller	  inte.	  
Förmågan	  bestäms	  av	  leveranstiderna	  för	  köpartiklar,	  storleken	  på	  lagret	  av	  
utgångsmaterial,	  GLT,	  seriestorlekar	  i	  produktionen	  och	  graden	  av	  
överkapacitet,	  dvs.	  kapacitetsutnyttjandet,	  i	  befintlig	  anläggning.	  (Jonsson	  &	  
Mattsson,	  2011)	  
	  
I	  tabell	  6.4	  nedan	  sammanfattas	  de	  PI	  som	  tillhör	  flexibiliteten.	  
	  

	  
Tabell	  6.4	  -‐	  Sammanfattning	  av	  flexibilitetens	  PI	  

6.4.1.5 Tid	  
Tiden	  har	  en	  central	  roll	  i	  logistiksystemet	  eftersom	  tiden	  påverkar	  övriga	  
effektivitetsvariabler.	  Om	  logistiksystemet	  inte	  är	  tidseffektivt	  så	  är	  det	  svårt	  att	  
skapa	  ett	  totalt	  effektivt	  system.	  Korta	  och	  säkra	  leveranstider	  påverkar	  
leveransservicen.	  Leveranstiden	  brukar	  ibland	  kallas	  time-‐to-‐customer	  (TTC).	  
(Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  
	  
Ett	  vanligt	  förekommande	  PI	  är	  ledtid,	  som	  är	  tiden	  mellan	  
behovsinitiering/orderläggning	  till	  orderuppfyllelse/leverans.	  Ledtiden	  kan	  
också	  mätas	  för	  olika	  delar	  i	  hela	  materialflödet	  från	  leverantör	  till	  kund.	  T.ex.	  
kan	  en	  transportbeställning	  från	  ett	  åkeri	  ha	  ledtiden	  från	  beställningen	  till	  att	  
transporten	  är	  utförd.	  (Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  
	  
Ett	  annat	  förekommande	  PI	  är	  genomloppstiden	  (GLT),	  som	  diskuterades	  lite	  i	  
avsnitten	  ovan.	  För	  att	  möjliggöra	  för	  korta	  leveranstider	  till	  kund	  vid	  
produktion	  mot	  kundorder	  krävs	  att	  GLT	  och	  omställningstiderna	  i	  den	  egna	  
verksamheten	  också	  är	  korta.	  Om	  GLT	  inte	  är	  tillräckligt	  korta	  för	  de	  aktiviteter	  
som	  genomförs	  mellan	  kundorder	  lagts	  till	  utleverans	  riskeras	  att	  kunden	  
uppfattar	  leveranstiderna	  oacceptabelt	  långa,	  mer	  kapital	  binds	  i	  flödet	  och	  det	  
tar	  längre	  tid	  att	  reagera	  på	  förändrade	  kundönskemål.	  För	  material	  med	  lång	  
GLT	  ökar	  risken	  för	  att	  det	  inte	  kommer	  kunna	  säljas	  när	  det	  väl	  blir	  färdigställt,	  
dvs.	  att	  inkuransrisken	  ökar.	  Korta	  genomlopps-‐,	  omställnings-‐	  och	  leveranstider	  
på	  köpartiklar	  förbättrar	  dessutom	  samtliga	  flexibilitetsvariabler	  eftersom	  det	  

FLEXIBILITETENS	  PI	  
• Leveransflexibilitet	  
• Produktmixflexibilitet	  
• Volymflexibilitet	  
• Produktionsflexibilitet	  
• Marknadsflexibilitet	  
• Kostnadsflexibilitet	  
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då	  går	  snabbare	  och	  blir	  mindre	  kostsamt	  att	  göra	  förändringar	  i	  redan	  
accepterade	  order.	  
	  
Förnyelseförmågan	  påverkas	  också	  med	  tiden.	  Då	  en	  kort	  produktutvecklingstid	  
kan	  uppnås,	  s.k.	  time-‐to-‐market	  (TTM)	  dvs.	  tid	  från	  produktidé	  till	  
produktlansering,	  kan	  ett	  försprång	  på	  marknaden	  skapas	  gentemot	  
konkurrenterna.	  Försprånget	  kan	  också	  ökas	  med	  hjälp	  av	  korta	  leveranstider.	  	  
	  
Arbetstidseffektiva	  ordercyklar	  är	  också	  något	  som	  är	  viktigt.	  Det	  uppnås	  genom	  
förenkling	  och	  automatisering	  av	  delar	  av	  kundorderaktiviteterna.	  T.ex.	  kan	  en	  
standardorder	  genereras	  automatiskt	  direkt	  i	  kundens	  i	  affärssystem	  när	  en	  viss	  
lagernivå	  nåtts	  varpå	  att	  ordern	  skickas	  till	  leverantören	  som	  godkänner	  och	  
registrerar	  ordern.	  Då	  kan	  både	  orderprocessen	  gå	  snabbare	  samtidigt	  som	  att	  
den	  är	  mer	  kostnadseffektiv.	  	  
	  
Logistiksystemet	  är	  också	  beroende	  av	  försäljningsstatistik,	  prognoser,	  
lagersaldo	  osv.	  Kvalitén	  på	  information	  försämras	  när	  den	  förmedlas	  med	  
tidsfördröjning.	  Att	  få	  tillgång	  till	  realtidsinformation	  från	  både	  den	  egna	  
verksamheten	  som	  från	  andra	  företag	  i	  försörjningskedjan	  påverkar	  
effektiviteten,	  s.k.	  bullwhipeffekten6.	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  
	  
I	  tabell	  6.5	  nedan	  sammanfattas	  de	  tidsrelaterade	  PI.	  
	  

	  
Tabell	  6.5	  -‐	  Sammanfattning	  av	  tidsrelaterade	  PI.er	  

6.4.1.6 Miljö	  
Samhället,	  näringslivet,	  offentliga	  förvaltningar	  och	  kunder	  ställer	  miljökrav	  på	  
de	  industriella	  och	  offentliga	  verksamheterna,	  vilket	  får	  konsekvenser	  för	  
logistiksystemet.	  Den	  miljöpåverkan	  som	  logistiksystemet	  medför	  är	  
föroreningar,	  utsläpp	  och	  buller	  från	  exempelvis	  transporter,	  hög	  
energiförbrukning,	  bristfällig	  avfallshantering	  och	  återvinning	  osv.	  Nästan	  alla	  
delar	  i	  logistiksystemet,	  som	  t.ex.	  materialförsörjning,	  produktion,	  distribution,	  
eftermarknad,	  förpackningar,	  produktutveckling	  och	  övergripande	  
systemdesign,	  påverkar	  miljön.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Bullwhipeffekten	  är	  ett	  vanligt	  fenomen	  när	  efterfrågevariationer	  ökar	  ju	  högre	  upp	  i	  försörjningskedjan,	  
vid	  råvarutillverkan	  är	  fluktuationerna	  som	  störst.	  Detta	  kan	  undvikas	  om	  informationsutbytet	  ökar	  
(Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011).	  	  	  

TIDENS	  PI	  
• Time-‐to-‐customer	  (TTC)	  
• Ledtid	  
• Genomloppstid	  (GLT)	  
• Time-‐to-‐market	  (TTM)	  
• Arbetstid	  
• Tidsfördröjning	  i	  informationsöverföring	  
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Åtgärder	  till	  de	  miljöpåverkande	  effekterna	  kan	  lösas	  genom	  att	  t.ex.	  anpassa	  de	  
tekniska	  systemen.	  Genom	  att	  använda	  alternativa	  fordon,	  motorer	  och	  
drivmedel	  som	  är	  mer	  miljöanpassade	  kan	  miljöpåverkan	  reduceras.	  Dessutom	  
får	  återvinningsbara	  material,	  effektiva	  returflöden	  också	  positiv	  effekt.	  En	  
ytterligare	  effekt	  är	  att	  kombinera	  och	  samlasta	  transporter	  för	  att	  öka	  
fyllnadsgraden	  eller	  flexibla	  transporter	  som	  kan	  köras	  på	  flera	  transportsätt	  
(Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011),	  s.k.	  intermodala	  transporter.	  
	  
I	  tabell	  6.6	  nedan	  sammanfattas	  de	  miljörelaterade	  PI.	  
	  

	  
Tabell	  6.6	  -‐	  Sammanfattning	  av	  miljörelaterade	  PI	  

6.4.2 Resultatrelaterade	  PI	  
De	  flödesrelaterade	  PI	  som	  beskrevs	  ovan	  ger	  bra	  information	  om	  hur	  effektivt	  
flödena	  fungerar.	  Men	  det	  är	  minst	  lika	  viktigt	  att	  studera	  i	  vilken	  riktning	  
företagets	  ekonomi	  pekar	  åt,	  dels	  internt	  men	  också	  för	  extern	  granskning	  för	  
exempelvis	  börshandel	  och	  förtroende	  för	  företaget.	  (Oskarsson	  et	  al,	  2011)	  

6.4.2.1 Avkastning	  
Alla	  företag	  strävar	  efter	  att	  upprätthålla	  en	  hög	  avkastning	  på	  det	  investerade	  
kapitalet.	  Därför	  är	  det	  även	  intressant	  att	  studera	  logistiken,	  eftersom	  den	  kan	  
bidra	  till	  en	  högre	  avkastning.	  Företagets	  avkastning	  brukar	  mätas	  som	  vinsten	  i	  
förhållande	  till	  investerat	  kapital.	  Avkastningen	  kallas	  ibland	  för	  lönsamhet,	  
avkastningsgrad	  eller	  räntabilitet	  på	  totalt	  kapital	  (RTOT).	  Formeln	  för	  att	  beräkna	  
RTOT	  är:	  

𝑅!"! =   
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   =   
𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟  (𝑜𝑐ℎ  𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 	  

	  
De	  effektivitetsvariabler	  som	  påverkar	  logistiksystemet	  avkastning	  är	  
kundservice,	  kostnader	  och	  kapitalbindning.	  Då	  den	  totala	  kapitalbindningen	  i	  
lager,	  produktion	  och	  under	  transport	  kan	  reduceras	  fås	  direkt	  förbättring	  på	  
avkastningen.	  På	  liknande	  sätt	  ger	  en	  minskning	  av	  onödiga	  kostnader	  i	  
materialflödet	  (t.ex.	  långa	  ställtider),	  onödig	  administration	  vid	  inköp	  eller	  låg	  
fyllnadsgrad	  i	  transporter	  en	  omedelbar	  ökning	  av	  avkastningen.	  Även	  
kundservicen	  påverkar	  avkastningen.	  Om	  servicen	  höjs	  i	  de	  avseenden	  som	  
kunderna	  anses	  vara	  kritiska	  och	  sänka	  den	  i	  de	  avseenden	  som	  anses	  mindre	  
kritiska,	  exempelvis	  genom	  att	  prioritera	  viktiga	  serviceelement	  (kunder	  och	  
produktgrupper)	  så	  kan	  företaget	  erbjuda	  totalt	  sett	  bättre	  leveransservice	  till	  
en	  marginellt	  högre	  kostnad	  eller	  t.o.m.	  en	  lägre	  kostnad.	  	  En	  förbättrad	  
leveransservice	  får	  direkt	  påverkan	  på	  avkastningen	  eftersom	  dess	  målsättning	  
är	  att	  skapa	  mervärde	  till	  kunderna	  och	  långsiktigt	  öka	  de	  totala	  intäkterna.	  
Effekterna	  på	  avkastningsgraden	  brukar	  illustreras	  i	  den	  s.k.	  DuPontmodellen	  
(se	  Figur	  6.13	  nedan).	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  
	  

MILJÖNS	  PI	  
• Föroreningar	  
• Utsläpp	  
• Buller	  
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Figur	  6.6	  -‐	  DuPontmodellen	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  

I	  tabell	  6.7	  nedan	  sammanfattas	  PI	  som	  tillhör	  avkastningen.	  
	  

	  
Tabell	  6.7	  -‐	  Sammanfattning	  av	  avkastningens	  PI	  

DuPontmodellen	  
Ur	  DuPontmodellen	  fås	  att	  avkastningen	  är	  produkten	  av	  vinstmarginalen,	  dvs.	  
vinst	  i	  relation	  till	  omsättning,	  och	  kapitalomsättningshastigheten	  (KOH),	  dvs.	  
omsättning	  i	  relation	  till	  genomsnittliga	  kapitalbindningen.	  För	  att	  öka	  
avkastningen	  gäller	  det	  alltså	  att	  öka	  vinstmarginalen	  och/eller	  KOH.	  
Kundservicen	  och	  de	  direkta	  kostnadsreduktionerna	  påverkar	  vinsten	  genom	  
sina	  effekter	  vilket	  medför	  en	  påverkan	  på	  vinstmarginalen.	  Kapitalbindningen	  
av	  t.ex.	  material	  i	  lager,	  under	  transport	  och	  produktion	  utgör	  en	  del	  av	  totala	  
kapitalet	  och	  påverkar	  därför	  KOH.	  
	  

AVKASTNINGENS	  PI	  
• Omsättning	  (intäkter)	  
• Kostnader	  
• Kapitalbindning	  
• Övriga	  rörelsetillgångar	  
• Anläggningstillgångar	  
• Omsättning	  
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Det	  finns	  flera	  sätt	  att	  förbättra	  vinstmarginalen	  och	  KOH.	  T.ex.	  då	  
omställningstiderna	  minskas	  fås	  ett	  bättre	  kapacitetsutnyttjande	  och	  mer	  tid	  kan	  
ägnas	  till	  produktionen.	  Det	  leder	  till	  att	  övertidsuttag	  och	  utnyttjande	  av	  annan	  
extra	  kostsam	  kapacitet	  minskas,	  vilket	  resulterar	  i	  en	  lägre	  produktionskostnad	  
per	  styck.	  D	  minskade	  kostnaderna	  påverkar	  därför	  till	  en	  ökad	  vinstmarginal.	  
Med	  reducerade	  omställningstider	  ökar	  också	  möjligheterna	  att	  kunna	  tillverka	  
små	  kundspecifika	  serie,	  vilket	  ökar	  lundservicen	  och	  därmed	  generera	  
merförsäljning	  eller	  möjliggöra	  för	  ett	  högre	  försäljningspris.	  Vilket	  i	  sin	  tur	  ger	  
upphov	  till	  en	  ökad	  vinstmarginal.	  Då	  omställningstiderna	  sänks	  påverkas	  också	  
kapitalbindningen	  i	  produktion	  och	  lager.	  Det	  resulterar	  i	  en	  ökad	  KOH	  vilket	  ger	  
en	  ökad	  avkastning.	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  

6.4.2.2 PI	  för	  finansiell	  stabilitet	  
Om	  bara	  DuPontmodellens	  PI	  används	  så	  fås	  endast	  en	  begränsad	  bild	  av	  ett	  
företags	  ekonomiska	  situation.	  Ett	  företag	  kan	  vara	  på	  väg	  mot	  en	  konkurs	  även	  
om	  avkastningen	  ser	  bra	  ut.	  Därför	  bör	  de	  resultatrelaterade	  PI	  kompletteras	  
med	  PI	  som	  beskriver	  ett	  företags	  finansiella	  ställning	  på	  kort	  och	  lång	  sikt.	  	  
	  
För	  att	  se	  den	  långsiktiga	  finansiella	  stabiliteten	  används	  begreppet	  soliditet.	  Det	  
vanligaste	  soliditetsmåttet	  beräknas	  med	  formeln:	  
	  

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡   =   
𝐸𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	  

	  
Totala	  kapitalet	  är	  samtliga	  omsättnings-‐	  och	  anläggningstillgångar	  som	  ett	  
företag	  har,	  dvs.	  alla	  delar	  i	  undre	  halvan	  av	  DuPontmodellen.	  Eget	  kapital	  är	  den	  
del	  av	  tillgångarna	  som	  inte	  är	  belånade.	  Vad	  som	  är	  ett	  bra,	  eller	  tillräckligt,	  
mått	  på	  soliditet	  varierar	  från	  situation	  till	  situation.	  Därför	  är	  det	  svårt	  att	  sätta	  
ett	  faktiskt	  värde	  utan	  det	  brukar	  anses	  att	  en	  hög	  soliditet	  oftast	  är	  bra.	  
	  
För	  att	  se	  den	  kortsiktiga	  finansiella	  stabiliteten,	  eller	  betalningsförmågan	  på	  
kort	  sikt,	  används	  istället	  begreppet	  likviditet.	  Det	  vanligaste,	  kassalikviditet	  Lk,	  
räknas	  ut	  med	  formeln:	  
	  

𝐿! =
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  −   𝑉𝑎𝑟𝑢𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟  𝑖𝑛𝑘𝑙.𝑃𝐼𝐴

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎  𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 	  

	  
Kassalikviditeten	  är	  ett	  mått	  på	  att	  kunna	  betala	  sina	  kortfristiga	  skulder,	  t.ex.	  
leverantörskrediter.	  Är	  kassalikviditeten	  större	  än	  ett	  så	  innebär	  det	  att	  medel	  
finns	  för	  att	  kunna	  betala	  sina	  skulder	  med.	  Därför	  är	  det	  ett	  rimligt	  riktvärde	  för	  
många	  situationer.	  (Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  
	  
I	  tabell	  6.5	  nedan	  sammanfattas	  de	  PI	  som	  tillhör	  finansiell	  stabilitet.	  
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Tabell	  6.8	  -‐	  Sammanfattning	  av	  finansiell	  stabilitets	  PI	  

6.4.3 Logistiska	  målkonflikter	  
Syftet	  med	  logistiken	  är	  naturligtvis	  att	  det	  ska	  vara	  så	  effektivt	  som	  möjligt	  
avseende	  målen.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  vara	  medveten	  om	  att	  
motsatsförhållandena	  mellan	  enskilda	  variabler	  och	  att	  de	  anses	  olika	  viktiga	  
beroende	  vilken	  intressent	  som	  är	  i	  företaget.	  	  
	  
Mellan	  effektivitetsvariablerna	  så	  råder	  det	  också	  konflikter,	  vilket	  innebär	  att	  
vissa	  prioriteringar	  bör	  göras.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  inte	  optimera	  en	  enskild	  
effektivitetsvariabel,	  utan	  att	  istället	  söka	  den	  som	  ger	  bäst	  effektivitet	  (mer	  om	  
detta	  i	  kommande	  avsnitt	  6.5	  om	  Totalkostnadsmodellen).	  Exempel	  på	  konflikt	  
mellan	  variabler	  är	  att	  en	  hög	  kundservice	  kan	  fås	  genom	  stora	  färdigvarulager,	  
vilket	  innebär	  hög	  kapitalbindning	  och	  höga	  lagringskostnader.	  Ett	  annat	  
exempel	  är	  att	  kort	  GLT	  genom	  produktionen	  kan	  fås	  med	  korta	  
tillverkningsserier,	  vilket	  i	  sin	  tur	  skapar	  lågt	  kapacitetsutnyttjande	  och	  hög	  
tillverkningskostnad	  per	  styck	  p.g.a.	  omställningstiderna.	  	  
	  
Förutom	  målkonflikter	  mellan	  effektivitetsvariablerna	  förekommer	  också	  
konflikter	  mellan	  de	  olika	  avdelningarna	  på	  ett	  företag.	  Anledningen	  är	  att	  
många	  företag	  fungerar	  som	  funktionella	  organisationer,	  dvs.	  varje	  avdelning	  är	  
specialiserad	  och	  fokuserar	  endast	  på	  sina	  egna	  avgränsade	  arbetsuppgifter	  
vilket	  innebär	  att	  de	  strävar	  efter	  att	  minimera	  sina	  egna	  kostnader	  och	  
kapitalbindning	  utan	  att	  se	  till	  totala	  materialflödet	  och	  helhetens	  bästa.	  Detta	  
leder	  till	  s.k.	  suboptimering,	  dvs.	  enskilda	  avdelningar	  optimeras	  på	  bekostnad	  
av	  helhetens	  totala	  effektivitet	  (mer	  om	  detta	  i	  avsnitt	  6.5	  
Totalkostnadsmodellen).	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  
	  
Storhagen	  (2011)	  beskriver	  målkonflikterna	  via	  relationerna	  mellan	  tid,	  kvalitet	  
och	  kostnader	  (se	  Figur	  6.16	  nedan).	  
	  

	  
Figur	  6.7	  -‐	  Målkonflikter	  mellan	  Kostnad,	  Tid	  och	  Kvalitet	  (Storhagen,	  2011)	  

	  
Då	  företag	  ställer	  högre	  krav	  på	  sin	  verksamhet	  så	  uppstår	  vissa	  konflikter	  
mellan	  de	  olika	  avdelningarna	  hos	  företaget.	  Då	  kravet	  ökar	  till	  att	  ha	  god	  
likviditet,	  hög	  flexibilitet,	  korta	  leveranstider	  och	  många	  produktvarianter	  
uppstår	  problem.	  Tabell	  6.1	  nedan	  visar	  på	  några	  av	  de	  konflikter	  som	  kan	  
uppstå.	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  

FINANSIELL	  STABILITETS	  PI	  
• Soliditet	  
• Likviditet	  
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	   AVDELNINGAR	  PÅ	  ETT	  FÖRETAG	  
KRAV	   Inköp	   Produktion	   Marknad	   Ekonomi	  
Mål	   Låga	  inköps-‐

kostnader	  
Låga	  
tillverknings-‐
kostnader	  

Höga	  intäkter	   Hög	  vinst,	  bra	  
kassaflöde/	  
likviditet,	  låg	  
kapitalbindning	  

Kundservice	   Stora	  serier	  och	  
långa	  
leveranstider	  till	  
kunderna	  vilket	  
underlättar	  
inköpen	  och	  
kvantitets-‐
rabatter	  kan	  
erhållas	  

Om	  serie-‐
storlekarna	  
minskar	  för	  
mycket	  fås	  
många	  ställtider,	  
vilket	  ger	  
minskad	  
produktions-‐
kapacitet	  

Kunder	  kräver	  
små	  och	  
frekventa	  
leveranser	  med	  
kort	  leveranstid	  

Korta	  serier	  ger	  
låg	  
kapitalbindning	  i	  
lagren	  vilken	  ger	  
positiv	  effekt	  på	  
kassaflödet	  och	  
likviditeten	  

Lagerstorlek	   Kvantitets-‐
rabatter	  vid	  
stora	  inköp	  

Stora	  
råmateriallager	  
minskar	  risken	  
för	  brist	  och	  
stora	  
produktions-‐
serier	  reducerar	  
antalet	  ställ,	  
vilket	  är	  att	  
föredra	  

Kunder	  kräver	  
korta	  
leveranstider	  
vilket	  innebär	  att	  
alla	  produkter	  
måste	  finnas	  
tillgängliga	  i	  
färdigvaru-‐lager	  

Stora	  lager	  
innebär	  dåligt	  
kassaflöde,	  
därför	  måste	  de	  
hållas	  på	  
minimal	  nivå	  

Transport-‐	  och	  
produktions-‐
kostnader	  

"Onödiga"	  
transporter	  är	  
kostsamma,	  
därför	  måste	  
godset	  samlas	  
ihop	  till	  större	  
sändningar	  

Tillverkning	  av	  
stora	  serier	  
minimerar	  
produktions-‐
kostnaden	  per	  
styck	  

Kunder	  kräver	  
korta	  
leveranstider.	  
Går	  inte	  att	  
samordna	  
leveranser	  
eftersom	  godset	  
måste	  skickas	  
direkt	  vid	  order.	  
Därför	  måste	  
små	  serier	  
tillverkas	  med	  
korta	  ledtider	  så	  
att	  unika	  
kundorder	  
snabbt	  kan	  
tillmötesgås	  

	  

Tabell	  6.9	  -‐	  Målkonflikter	  i	  ett	  företag	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  

6.5 Totalkostnadsanalys	  
Utgångspunkten	  för	  en	  totalkostnadsanalys	  är	  att	  det	  redan	  finns	  ett	  eller	  flera	  
alternativ	  som	  det	  går	  att	  jämföra	  med.	  Problemet	  är	  därför	  inte	  att	  hitta	  
alternativ,	  utan	  snarare	  att	  beräkna	  dem.	  Två	  frågor	  dyker	  då	  upp:	  

1. Vilka	  kostnader	  påverkas	  av	  en	  förändring?	  
2. Hur	  mycket	  påverkas	  de?	  
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För	  att	  kunna	  besvara	  första	  frågan	  krävs	  stor	  logistikkunskap	  som	  berör	  den	  
aktuella	  förändringen.	  För	  den	  andra	  frågan	  krävs	  data	  som	  kan	  visa	  hur	  stor	  
förändringen	  är.	  
	  
För	  att	  använda	  totalkostnadsmodellen	  som	  ett	  verktyg	  så	  behöver	  vissa	  
förutsättningar	  vara	  klara.	  Dessa	  presenteras	  i	  kommande	  avsnitt.	  (Oskarsson	  et	  
al,	  2006)	  

6.5.1 Vilka	  verksamheter	  berörs	  av	  förändringen?	  
För	  att	  kunna	  svara	  på	  frågan	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  god	  kännedom	  om	  hur	  det	  ser	  
ut	  i	  nuläget.	  Därför	  måste	  de	  delar	  som	  påverkas	  av	  förändringen	  identifieras,	  
dvs.	  att	  det	  system	  som	  studeras	  måste	  definieras.	  (Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  

6.5.2 Vilka	  resultat	  måste	  nås?	  
Det	  nuvarande	  systemet	  har	  en	  viss	  kostnad	  och	  en	  viss	  leveransservice	  med	  
given	  ledtid.	  Frågan	  är	  då	  om	  kraven	  för	  det	  nya	  systemet	  ska	  vara	  desamma	  
eller	  om	  andra	  krav	  ska	  ställas?	  Därför	  bör	  ett	  antal	  mål	  sättas	  upp	  som	  den	  nya	  
förändringen	  ska	  leva	  upp	  till.	  (Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  

6.5.3 Hur	  ser	  systemets	  omvärld	  ut?	  
Det	  brukar	  finnas	  ett	  antal	  förutsättningar	  som	  måste	  vara	  oförändrade	  för	  att	  
andra	  delar	  av	  företaget	  inte	  ska	  påverkas.	  Ibland	  är	  det	  svårt	  att	  identifiera	  alla	  
förutsättningar	  från	  start,	  vilket	  är	  en	  anledning	  till	  att	  kontinuerligt	  kontrollera	  
om	  det	  sker	  några	  förändringar	  i	  relation	  till	  systemets	  omvärld.	  (Oskarsson	  et	  
al,	  2006)	  

6.5.4 Utvärdering	  
Utvärderingen	  är	  i	  två	  steg.	  Först	  identifieras	  de	  kostnader	  som	  kommer	  
påverkas.	  Därefter	  i	  nästa	  steg	  beräknas	  hur	  stor	  påverkan	  de	  kommer	  att	  ha.	  
Ofta	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  göra	  beräkningar	  på	  framtida,	  ännu	  icke	  existerande	  
alternativ.	  Men	  med	  en	  större	  förståelse	  för	  logistik	  och	  för	  verksamheten	  
kommer	  det	  bli	  enklare.	  Är	  det	  fortfarande	  besvärligt	  kan	  ett	  första	  steg	  vara	  att	  
försöka	  se	  om	  kostnaden	  kommer	  öka	  eller	  minska.	  Det	  som	  går	  att	  säga	  är	  att	  i	  
stort	  sett	  alla	  kostnader	  i	  totalkostnadsmodellen	  kommer	  påverkas,	  men	  exakt	  
hur	  mycket	  måste	  beräknas	  utifrån	  varje	  unikt	  fall.	  (Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  

6.5.5 Totalkostnadsmodellen	  
Genom	  att	  studera	  logistiksystemets	  totalkostnad	  innebär	  att	  ett	  beslut	  ska	  ta	  
hänsyn	  till	  påverkan	  på	  de	  totala	  logistikkostnaderna,	  snarare	  än	  att	  minimera	  
kostnaden	  för	  en	  enskild	  logistikaktivitet,	  s.k.	  suboptimering.	  Om	  kostnaderna	  
minimeras	  för	  en	  aktivitet	  kan	  det	  leda	  till	  att	  kostnaderna	  för	  andra	  aktiviteter	  
ökar	  mer.	  Därför	  är	  det	  nödvändigt	  att	  ha	  ett	  kostnadsmässigt	  helhetsperspektiv	  
vid	  logistikbeslut.	  (Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  
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Ibland	  är	  det	  en	  avvägning	  mellan	  två	  olika	  kostnader	  som	  är	  i	  konflikt,	  men	  det	  
kan	  också	  vara	  fler	  kostnadsposter.	  Om	  ett	  företag	  t.ex.	  överväger	  att	  byta	  
leverantör	  med	  lägre	  inköpspris	  så	  är	  det	  ett	  antal	  faktorer	  som	  behöver	  
undersökas	  för	  totalkostnadsmodellen,	  t.ex.	  frågor	  som:	  

• Hur	  skiljer	  sig	  kvalitén?	  Är	  kvalitén	  sämre	  för	  leverantören	  med	  lägre	  
inköpskostnad	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  kolla	  vilken	  kostnadspost	  som	  väger	  
tyngst.	  

• Kommer	  produkterna	  komma	  i	  emballage	  som	  underlättar	  
hanteringen?	  Är	  det	  så	  att	  den	  nya	  leverantören	  packar	  produkterna	  i	  
ett	  emballage	  så	  att	  det	  egna	  företaget	  måste	  packa	  om	  så	  måste	  
skillnaden	  i	  kostnad	  undersökas.	  

• Kan	  företaget	  lita	  på	  att	  leveranserna	  kommer	  i	  rätt	  tid	  och	  i	  rätt	  
mängd?	  Är	  osäkerheten	  hög	  så	  måste	  ett	  säkerhetslager	  användas.	  Då	  
måste	  kapitalbindningen,	  lagerhanteringen,	  administrationen	  osv.	  
undersökas	  för	  att	  se	  vad	  som	  blir	  mest	  kostsamt	  	  

(Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  
	  
I	  vissa	  situationer	  kan	  förändringar	  även	  påverka	  kundserviceprestationerna	  
och	  deras	  intäktspåverkan.	  För	  att	  få	  med	  kundservicen	  i	  totalkostnadsanalysen	  
bör	  därför	  kostnaden	  för	  förlorad	  försäljning	  inkluderas	  i	  kalkylen.	  Men	  den	  är	  
oftast	  svår	  att	  uppskatta.	  Även	  miljöeffekterna	  påverkas	  på	  samma	  sätt.	  Därför	  
bör	  kalkylen	  innehålla	  kundservice,	  logistikkostnader	  och	  miljöpåverkan.	  
(Jonsson	  &	  Mattsson,	  2011)	  
	  
Totalkostnadsmodellen	  målsättning	  är	  framförallt	  att	  identifiera	  den	  optimala	  
balansen	  mellan	  hög	  leveransservice	  och	  låga	  flödeskostnader.	  I	  Figur	  6.17	  
nedan	  illustreras	  relationerna	  mellan	  de	  olika	  måtten.	  (Aronsson	  et	  al,	  1987)	  
	  

	  
Figur	  6.8	  -‐	  Relationerna	  i	  totalkostnadsmodellen	  (Aronsson	  et	  al,	  1987)	  
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6.5.5.1 Totalkostnadsmodellens	  kostnadsposter	  
Som	  tidigare	  diskuterats	  så	  kan	  en	  totalkostnadsmodell	  bestå	  av	  två	  eller	  fler	  
kostnadsposter	  som	  är	  i	  konflikt.	  De	  kostnadsposter	  som	  vanligtvis	  undersöks	  i	  
totalkostnadsmodellen	  (se	  Figur	  6.18	  nedan)	  presenteras	  mer	  ingående	  nedan.	  
	  

	  
Figur	  6.9	  -‐	  Totalkostnadsmodellens	  kostnadsposter	  (Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  

De	  fyra	  översta	  kostnaderna	  är	  de	  vanligaste	  kostnaderna	  att	  studera	  vid	  
logistiska	  beslutssituationer.	  Men	  utöver	  dessa	  så	  finns	  ett	  stort	  antal	  
kostnadsposter	  som	  varierar	  utifrån	  vilket	  system	  som	  betraktas.	  (Oskarsson	  et	  
al,	  2006)	  

Lagerföringskostnader	  
Lagerföringskostnader	  är	  de	  kostnader	  som	  uppstår	  då	  produkter	  lagras,	  dvs.	  
kostnader	  för	  kapitalbindning	  och	  för	  risken	  att	  ha	  produkter	  i	  lager.	  
Riskkostnader	  som	  kan	  uppstå	  är	  inkuranskostnad	  (produkter	  som	  inte	  kan	  
säljas),	  svinnkostnad,	  kassationskostnad	  och	  kostnader	  för	  försäkringspremier.	  
kostnaden	  för	  risk	  ökar	  med	  storleken	  på	  lagret,	  desto	  större	  lager	  desto	  större	  
risk	  att	  något	  inträffar.	  (Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  

Lagerhållningskostnader/Hanteringskostnader	  
Lagerhållningskostnader/Hanteringskostnader	  är	  de	  kostnader	  som	  uppstår	  för	  
att	  driva	  ett	  lager.	  Det	  är	  kostnader	  som	  har	  med	  ägandet	  och	  driften	  av	  själva	  
lagerbyggnaden,	  för	  lagerpersonalen	  och	  för	  de	  transporter	  som	  sker	  i	  lagret	  att	  
göra.	  En	  vanlig	  uppdelning	  är	  kostnader	  för	  godsmottagning,	  kontroll	  och	  
inlagring	  av	  produkter	  (inkommande	  leveranser),	  kostnader	  för	  själva	  
lagerhållningen	  samt	  kostnader	  för	  utplockning,	  paketering	  och	  utlastning	  av	  
produkter	  (utgående	  leveranser).	  (Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  

Transportkostnader	  
Transportkostnader	  är	  alla	  kostnader	  för	  administration	  och	  utförande	  av	  
transporter.	  Både	  interna	  (inom	  företaget)	  och	  externa	  kostnader	  (mellan	  olika	  
företag)	  ingår	  här,	  men	  inte	  transporterna	  inom	  samma	  anläggning.	  En	  låg	  
transportkostnad	  kan	  ibland	  få	  konsekvenserna	  att	  en	  sämre	  leveransservice	  fås.	  
(Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  
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Administrativa	  kostnader	  
Administrativa	  kostnader	  syftar	  till	  de	  kostnader	  som	  berör	  administrationen	  av	  
logistik.	  Det	  kan	  exempelvis	  vara	  kostnader	  för	  ordermottagning,	  fakturering,	  
löneutbetalningar,	  ekonomisk	  uppföljning	  osv.	  Vanligtvis	  brukar	  de	  
administrativa	  kostnaderna	  fördelas	  på	  enskilda	  order,	  s.k.	  ordersärkostnader	  
och	  beordringskostnader.	  (Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  

Övriga	  kostnadsposter	  
Övriga	  logistikkostnader	  kan	  vara	  bestå	  av	  många	  olika.	  Exempel	  på	  
logistikkostnader	  som	  har	  stort	  inflytande	  på	  totalkostnaden	  är:	  

• Informationskostnader,	  kostnader	  för	  de	  informationssystem	  som	  
stödjer	  och	  driver	  materialflödet.	  

• Emballagekostnader,	  kostnader	  för	  förpackningsmaterial	  som	  t.ex.	  
lastbärare,	  returemballage	  och	  olika	  former	  av	  kartonger	  som	  skyddar	  
produkterna.	  

• Materialkostnader,	  vilket	  är	  de	  kostnader	  för	  inköpta	  produkter.	  Det	  är	  
egentligen	  ingen	  logistikkostnad	  men	  den	  måste	  ändå	  vägas	  in	  i	  eftersom	  
de	  påverkar	  totalkostnadsmodellen.	  

• Logistikrelaterade	  kostnader,	  vilket	  också	  kan	  syfta	  till	  
kostnadskonsekvenser	  som	  uppstår	  vid	  olika	  logistiska	  val.	  Det	  är	  
kostnader	  som	  uppträder	  i	  andra	  delar	  av	  verksamheten,	  som	  t.ex.	  i	  
produktion,	  försäljning	  och	  marknadsföring.	  	  

(Oskarsson	  et	  al,	  2006)	  

6.6 Nyckelvärden	  -‐	  Key	  Performance	  Indicators	  (KPI)	  
Nu	  har	  de	  PI	  förklarats	  som	  kommer	  utgöra	  grunden	  gör	  "bruttolistan".	  Därför	  
kommer	  detta	  avsnitt	  förklara	  vad	  KPI	  är	  och	  hur	  proceduren	  ska	  kunna	  
identifiera	  dem.	  

6.6.1 Varför	  ska	  KPI	  användas?	  
Förändringar	  i	  en	  verksamhet	  kräver	  effektiva	  sätt	  att	  mäta	  dess	  utförande	  
(Keebler	  et	  al,	  1999).	  Då	  kan	  Key	  Performance	  Indicators	  (KPI),	  eller	  
nyckeltal/nyckelvärdeanvändas	  för	  att	  kunna	  optimera	  effektiviteten	  av	  
försörjningskedjors	  utförande.	  	  
	  
De	  största	  problemen	  som	  uppstår	  vid	  val	  av	  KPI	  är	  dels	  relationerna	  mellan	  de	  
olika	  KPI	  och	  dels	  vilken	  prioriteringsordning	  som	  ska	  väljas	  (Cai	  et	  al,	  2009).	  
Storhagen	  (2011)	  förklarar	  att	  behovet	  för	  anpassade	  och	  väl	  utvecklade	  
logistiska	  mått	  och	  mätmetoder	  bara	  växer	  och	  växer.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  
flera:	  

• Kostnadsmässigt,	  logistikkostnaderna	  är	  idag	  större	  än	  tidigare.	  
• Marknadsmässigt,	  service-‐	  och	  intäktsmässigt	  viktigt	  att	  ha	  rätt	  vara	  på	  

rätt	  plats	  vid	  rätt	  tidpunkt.	  
• Styrningsmässigt,	  säkerhetsmarginalen	  i	  material-‐	  och	  varuflödena	  

minskar	  kontinuerligt.	  
• Kontrollmässigt,	  behovet	  av	  att	  snabbt	  kunna	  spåra	  och	  positioner	  gods	  

växer.	  
• Miljömässigt,	  kravet	  på	  retursystem	  växer.	  
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Förutom	  dessa	  punkter	  får	  logistiken	  en	  allt	  mer	  strategisk	  och	  affärsmässig	  
avgörande	  betydelse	  (Storhagen,	  2011).	  	  
	  
Trots	  att	  vikten	  av	  området	  är	  stort	  så	  har	  utvecklingen	  varit	  långsam.	  Men	  
möjligheterna	  att	  utveckla	  bra	  logistiska	  mått	  och	  mätmetoder	  har	  förbättrats	  i	  
och	  med	  utvecklingen	  av	  bättre	  informationsteknologi	  och	  moderna	  
affärssystem.	  (Storhagen,	  2011)	  

6.6.2 Definition	  av	  KPI	  
Storhagen	  (2011)	  menar	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  egentlig	  definition	  för	  KPI	  
eftersom	  de	  kan	  vara	  konstruerade	  på	  många	  olika	  sätt	  och	  för	  olika	  syften.	  Men	  
Nationalencyklopedin	  hävdar	  att	  KPI	  är	  ekonomiska	  relations-‐	  eller	  
jämförelsetal	  som	  visar	  hur	  den	  ekonomiska	  situationen	  är	  i	  ett	  företag.	  	  

6.6.3 Karaktäristiskt	  för	  KPI	  
Precis	  som	  Segerstedt	  (2009)	  belyser	  Storhagen	  (2003)	  återigen	  vikten	  av	  att	  se	  
de	  totala	  logistikkostnaderna,	  totalkostnadsmodellen	  (se	  avsnitt	  6.5),	  på	  en	  så	  
övergripande	  nivå	  som	  möjligt.	  Eftersom	  totalkostnaderna	  består	  av	  ett	  antal	  
delkostnader	  som	  har	  direkta	  samband	  mellan	  varandra	  kan	  en	  höjning	  hos	  ena	  
innebära	  en	  sänkning	  hos	  en	  annan.	  Det	  går	  inte	  att	  optimera	  så	  att	  alla	  
delkostnader	  sänks	  maximalt	  utan	  en	  övergripande	  totalkostnadssyn,	  s.k.	  
suboptimering.	  I	  vissa	  fall	  kan	  det	  vara	  motiverat	  att	  höja	  en	  delkostnad	  i	  flödet	  
om	  den	  totala	  kostnaden	  sänks.	  I	  vissa	  organisationer	  som	  inte	  har	  detta	  
systemtänkande	  kan	  konflikter	  skapas.	  	  
	  
Då	  kostnaderna	  är	  svåra	  att	  precisera	  är	  de	  logistiska	  intäkterna	  ännu	  svårare	  att	  
fastställa.	  Jämförelsen	  mellan	  kostnader	  och	  intäkter	  försvåras	  ytterligare	  då	  
logistikkostnaderna	  inte	  uppstår	  vid	  samma	  tillfälle	  som	  logistikintäkterna.	  
(Storhagen,	  2011)	  

6.6.4 Utmaningar	  med	  KPI	  i	  ett	  logistikflöde	  	  
Att	  utveckla	  KPI	  i	  ett	  logistikflöde	  (Supply	  Chain	  Management,	  SCM)	  är	  en	  
kontinuerlig	  process	  som	  kräver	  både	  analytisk	  resultatmätning	  och	  en	  
mekanism	  som	  gör	  att	  mätningar	  görs	  i	  den	  dagliga	  verksamheten.	  De	  flesta	  
mätningarna	  i	  SCM	  har	  designats	  för	  att	  mäta	  driftens	  resultat,	  utvärdera	  
förbättrad	  effektivitet	  och	  undersöka	  den	  strategiska	  inriktningen	  av	  hela	  
logistikflödet.	  De	  vanligaste	  kategorierna	  som	  SCM	  mäts	  av	  är	  indelat	  i:	  

• Kvalitet	  (kundservice)	  
• Tid	  
• Kostnad	  	  
• Flexibilitet	  
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Andra	  indelningar	  som	  gjorts	  är	  i	  kvalitet	  och	  kvantitet,	  kostnader	  och	  icke-‐
kostnader,	  strategiskt/operativt/taktiskt	  fokus	  och	  i	  processer	  i	  SCM.	  Men	  då	  
många	  mätsystem	  saknar	  strategisk	  inriktning,	  balanserat	  tillvägagångssätt	  och	  
systemtänkande	  innebar	  det	  att	  de	  fick	  svårt	  att	  systematiskt	  kunna	  identifiera	  
de	  mest	  relevanta	  måtten.	  För	  att	  klara	  dess	  utmaningar	  har	  metoder	  som	  
exempelvis	  Balanced	  Scorecard	  (BSC)	  och	  Activity	  Based	  Costing	  (ABC)	  
utformats	  för	  att	  mäta	  SCM	  effektivitet.	  Från	  ett	  processperspektiv	  har	  modellen	  
Supply	  Chain	  Operations	  Reference	  (SCOR)	  utvecklats	  för	  att	  systematiskt	  kunna	  
identifiera,	  utvärdera	  och	  övervaka	  SCM	  utförande.	  	  
	  
Men	  mätmetoder	  som	  BSC	  och	  SCOR	  har	  sina	  begränsningar.	  Den	  första	  är	  om	  
för	  många	  individuella	  mätningar	  används,	  vilket	  innebär	  att	  det	  är	  svårt	  att	  
kritiskt	  och	  effektivt	  avgöra	  förbättringarna.	  Sen	  ger	  inte	  modellerna	  några	  
orsakssamband	  mellan	  många	  KPI.	  Traditionella	  BSC	  och	  SCOR	  modeller	  antar	  
generellt	  att	  KPI	  inte	  har	  några	  relationer	  till	  varandra.	  Det	  får	  stora	  
konsekvenser	  för	  avgörandet	  av	  effektiviteten	  i	  SCM.	  (Cai	  et	  al,	  2009)	  

6.6.5 Mätbarhet	  
Det	  är	  inte	  trivialt	  att	  ta	  fram	  KPI	  då	  kravet	  på	  mätbarhet	  måste	  vara	  lika	  för	  
logistik	  som	  övriga	  verksamheten.	  Förutsättningarna	  har	  förbättrats	  men	  det	  är	  
många	  faktorer	  i	  de	  traditionella	  bokförings-‐	  och	  redovisningssystemen	  som	  
fortfarande	  är	  problematiska:	  

• De	  ger	  dåliga	  underlag	  för	  logistiskt	  beslutsfattande.	  
• De	  är	  utvecklade	  efter	  bokförings-‐	  och	  aktiebolagslagarnas	  krav,	  inte	  efter	  

beslutskraven.	  
• Inriktningen	  har	  nästan	  varit	  oförändrad	  ända	  sedan	  de	  s.k.	  

normalkontoplanerna	  presenterades.	  
• Redovisningssystemen	  är	  vertikalt	  organiserade	  (alltså	  skarpa	  

gränsdragningar	  mellan	  olika	  avdelningar	  och	  funktioner)	  efter	  
kostnadsställen	  och	  kostnadsslag	  och	  redovisar	  inte	  kostnadsmixen	  för	  
horisontella	  produktflöden	  (alltså	  alla	  kostnader	  som	  tillhör	  en	  viss	  
produkt)	  så	  som	  logistiken	  kräver.	  

• Budgetsystem	  är	  skapade	  efter	  avdelningar	  och	  inte	  efter	  det	  
tvärfunktionella	  systemtänkandet	  som	  logistik	  behöver.	  

	  
Samtidigt	  som	  kraven	  ständigt	  växer	  på	  mätmetoderna	  så	  förväntas	  logistiken	  
bidra	  till	  större	  flexibilitet,	  vilket	  så	  klart	  kräver	  flexibla	  mätmetoder.	  Då	  
logistiken	  görs	  bättre	  så	  att	  flödena	  blir	  mer	  effektiva	  ökar	  instabiliteten	  och	  
känsligheten	  för	  störningar.	  
	  
Logistiskt	  förändringsarbete	  som	  implementering	  av	  nya	  system,	  nya	  
ansvarsmetoder,	  nya	  arbetsmetoder	  osv,	  innebär	  att	  kravet	  på	  hur	  mätningar	  
ska	  göras	  och	  hur	  resultatet	  ska	  redovisas	  ökar	  i	  komplexitet.	  (Storhagen,	  2011)	  
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6.6.5.1 Aktiva	  och	  passiva	  mätningar	  
Vid	  arbete	  med	  logistiska	  KPI	  finns	  det	  anledning	  att	  skilja	  på	  aktiva	  och	  passiva	  
mätningar.	  Passiva	  mätningar	  är	  t.ex.	  resultat-‐	  och	  balansräkningar,	  alltså	  
mätningar	  vars	  mått	  har	  små	  förutsättningar	  att	  användas	  för	  att	  styra	  och	  
påverka	  företagets	  material-‐	  och	  varuflöden.	  För	  logistiska	  mätningar	  behövs	  
aktiva	  mått,	  alltså	  mått	  som	  direkt	  kan	  ge	  direktiv	  hur	  verksamheten	  kan	  ändras.	  
Det	  innebär	  att	  tid	  är	  en	  kritisk	  faktor	  för	  just	  de	  logistiska	  måtten.	  	  
	  
Då	  snabba	  beslut	  ska	  fattas	  kan	  ibland	  precisionen	  bli	  lidande.	  Oftast	  räcker	  en	  
grov,	  men	  snabb,	  indikation	  som	  underlag	  för	  att	  kunna	  reagera	  när	  någonting	  
händer.	  Även	  om	  precisionen	  blir	  lidande	  är	  det	  viktigt	  att	  veta	  exakt	  hur	  måttet	  
mäts	  och	  vad	  det	  innebär.	  	  
	  
Vid	  långsiktiga	  mätningar	  måste	  även	  en	  "stabilitetsfaktor"	  tillämpas,	  alltså	  ett	  
kostnadsmässigt	  underlag	  som	  visar	  vilka	  logistikkostnader	  som	  en	  produkt	  
medför.	  (Storhagen,	  2011)	  

6.6.6 Identifiering	  av	  mätdimensioner	  
Materialflödets	  roll	  för	  ett	  företags	  lönsamhetsmålsättning	  kan	  beskrivas	  i	  
termer	  av	  effektivitet	  och	  totalkostnadsanalys	  (se	  avsnitt	  6.5).	  Nedan	  diskuteras	  
effektiviteten	  närmare.	  

6.6.6.1 Effektivitet	  
Alla	  mätningar	  som	  görs	  innebär	  inte	  att	  det	  nödvändigtvis	  behöver	  vara	  
effektivitetsmätningar.	  Effektivitetsmätningar	  kan	  göras	  antingen	  indirekt	  (t.ex.	  
omsättningshastigheten	  i	  ett	  lager)	  eller	  direkt	  (t.ex.	  avkastningen	  på	  en	  
begränsad	  del	  av	  flödet).	  Men	  mätningar	  görs	  också	  för	  att	  t.ex.	  få	  kontroll	  över	  
materialflödet	  eller	  för	  materialflödesstyrning.	  
	  
Enligt	  Nationalencyklopedin	  (2014h)	  är	  effektivitet	  en	  prestationsförmåga	  som	  
visar	  förhållandet	  mellan	  insatserna	  i	  en	  verksamhet	  och	  verksamhetens	  
resultat.	  Begreppet	  kan	  användas	  i	  både	  relativ	  (mer	  eller	  mindre	  effektiv)	  och	  
absolut	  (effektiv	  eller	  ineffektiv).	  Om	  verksamhetens	  resultat	  inte	  kan	  förbättras	  
då	  insatserna	  är	  givna	  eller	  att	  insatserna	  inte	  kan	  minskas	  då	  resultatet	  är	  givet	  
kallas	  verksamheten	  absolut	  effektiv.	  	  
	  
För	  logistik	  är	  produktivitet	  ett	  vanligare	  begrepp	  för	  effektivitet	  (Storhagen,	  
2011).	  Nationalencyklopedin	  (2014i)	  menar	  att	  produktivitet	  är	  ett	  begrepp	  
inom	  ekonomin	  för	  produktionens	  effektivitet.	  Storhagen	  (2011)	  menar	  att	  
produktivitet	  är	  kvoten	  mellan	  utflöde	  och	  inflöde.	  	  
	  
Effektivitetsbegreppet	  används	  dels	  för	  att	  beskriva	  egenskaperna	  hos	  ett	  
system	  (inre	  effektivitet)	  och	  dels	  för	  att	  beskriva	  relationen	  mellan	  ett	  system	  
och	  dess	  miljö	  (yttre	  effektivitet).	  (Aronsson	  et	  al,	  1987)	  
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6.6.6.2 Inre	  och	  yttre	  effektivitet	  
Måttet	  av	  inre	  effektivitet	  visar	  hur	  väl	  ett	  företag	  fungerar	  i	  sina	  interna	  
processer	  medan	  yttre	  effektivitet	  visar	  hur	  bra	  företaget	  är	  anpassat	  till	  sin	  
omvärld	  (se	  Figur	  6.19	  nedan),	  dvs.	  hur	  marknaden	  värderar	  företagets	  
produkter	  i	  förhållande	  till	  kostnaderna	  för	  de	  resurser	  de	  förbrukar.	  T.ex.	  kan	  
ett	  företag	  som	  säljer	  bra	  ha	  hög	  yttre	  effektivitet,	  men	  däremot	  ha	  låg	  inre	  
effektivitet	  och	  alltså	  tillverkar	  och	  distribuerar	  produkterna	  på	  ett	  irrationellt	  
sätt.	  Då	  kan	  ett	  företag	  som	  har	  bättre	  inre	  effektivitet	  kunna	  pressa	  priset	  för	  att	  
ta	  marknadsandelar.	  	  
	  

	   	  
Figur	  6.10	  -‐	  Illustration	  av	  inre	  och	  yttre	  effektivitet	  (Aronsson	  et	  al,	  1987)	  

Den	  inre	  effektiviteten	  kan	  definieras	  som	  kvoten	  mellan	  antal	  enheter	  output	  
och	  antal	  enheter	  input	  vilket	  ger	  ett	  mått	  på	  produktivitet	  (Aronsson	  et	  al,	  1987;	  
Storhagen,	  2011).	  	  
	  

𝐼𝑛𝑟𝑒  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡   =   
𝐾𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡  (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟)

𝐾𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡  (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟)	  

	  
Den	  yttre	  effektiviteten	  kan	  definieras	  som	  kvoten	  mellan	  miljöns	  värdering	  av	  
en	  enhet	  hos	  organisationens	  output	  och	  miljöns	  värdering	  av	  en	  enhet	  hos	  
organisationens	  input.	  
	  

𝑌𝑡𝑡𝑟𝑒  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡   =   
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  𝑓ö𝑟  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  𝑓ö𝑟  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟	  

	  
Totala	  effektiviteten	  blir	  då	  produkten	  av	  inre	  effektiviteten	  och	  den	  yttre	  
effektiviteten.	  Typiska	  inputs	  och	  outputs	  ges	  i	  Tabell	  6.2	  nedan.	  (Aronsson	  et	  al,	  
1987)	  
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INPUTS	   OUTPUTS	  
MÄNSKLIGA	  RESURSER	   Direkt	  

arbetstimmar	  
FÖRSÄLJNINGSENHETER	   Order	  

	   Indirekta	  
arbetstimmar	  

	   Orderrader	  

	   Kontorspersonal	   	   Sändningar	  
	   Ledning	   ENHETER	   Billaster	  
REALKAPITAL	   Mark,	  byggnader	   	   Lådor,	  kartonger	  
	   Utrustningar	   VÄRDE	   Kostnad	  för...	  
FINANSIELLA	  RESURSER	   Lager	   	   Försäljningsvärde	  
	   Kundfordringar	   	   Inköpsvärde	  
	   	   VIKT	   Kilo	  
	   	   VOLYM	   Liter	  
	   	   	   Kubikmeter	  
Tabell	  6.10	  -‐	  Typiska	  inputs	  och	  outputs	  (Aronsson	  et	  al,	  1987)	  

Den	  inre	  effektiviteten	  förbättras	  främst	  genom	  en	  effektiv	  materialhantering	  
och	  administration.	  Den	  yttre	  effektiviteten	  kan	  förbättras	  bl.a.	  genom	  att	  se	  
vilka	  fördelar	  en	  ändrad	  leveransservice	  får.	  Det	  svåra	  här	  är	  alltså	  att	  balansera	  
den	  inre	  och	  yttre	  effektiviteten	  så	  att	  lönsamhet	  uppnås	  och	  upprätthålls.	  	  
	  
I	  reella	  termer	  är	  yttre	  effektivitet	  beroende	  av	  samtliga	  de	  tre	  dimensionerna	  
kostnader,	  kapital	  och	  intäkter.	  Inre	  effektivitet	  är	  däremot	  bara	  beroende	  av	  
kostnader	  och	  kapitel.	  Nedan	  ges	  exempel	  på	  hur	  respektive	  effektivitetsmått	  
ska	  förbättras.	  

Inre	  effektivitet	  
Här	  ges	  exempel	  på	  samverkande/motverkande	  målsättningar	  på	  lämpliga	  
effektivitetskriterier:	  

• Korta	  genomloppstider	  
• Korta	  leveranstider	  (TTC	  och	  TTM)	  
• Hög	  leveranssäkerhet	  
• Hög	  servicenivå	  
• Stor	  leveransflexibilitet	  
• Låga	  transportkostnader	  
• Låga	  lagerhållningskostnader	  
• Låga	  styrkostnader	  

Yttre	  effektivitet	  
Exempel	  på	  yttre	  effektivitetsmått	  är:	  

• Hög	  avkastning	  på	  investerat	  kapitel	  (genom	  ökade	  försäljningsintäkter)	  
• Intäktsökningar	  genom	  förbättrad	  leveransservice	  
• Lägre	  bristkostnader	  genom	  effektivare	  materialflöde	  

(Aronsson	  et	  al,	  1987)	  
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6.6.7 Mätdimensioner	  i	  materialflödet	  
Figur	  6.20	  nedan	  visar	  var	  olika	  mått	  passar	  till	  olika	  delar	  av	  materialflödet.	  
Dessa	  mått	  kan	  struktureras	  i	  fyra	  olika	  dimensioner:	  

• Finansiella	  dimensionen	  
• Flödesdimensionen	  
• Funktionsdimensionen	  
• Hierarkiska	  dimensionen	  

(Aronsson	  et	  al,	  1987)	  
	  

	  
Figur	  6.11	  -‐	  Mätdimensioner	  i	  materialflödet	  (Aronsson	  et	  al,	  1987)	  

6.6.7.1 Finansiella	  dimensionen	  
Vid	  mätning	  av	  inre	  effektiviteten	  är	  kostnadsmått	  bra	  indikatorer.	  Så	  länge	  de	  
krav	  som	  ställs	  på	  leveransservice	  uppfylls	  så	  är	  det	  flödets	  uppgift	  att	  reducera	  
kostnaderna	  i	  största	  utsträckning.	  Påverkan	  på	  den	  yttre	  effektiviteten	  är	  via	  
leveransservicen.	  (Aronsson	  et	  al,	  1987)	  

6.6.7.2 Flödesdimensionen	  
Flödeseffektiviteten	  kan	  också	  mätas	  med	  fysiska	  mått	  som	  t.ex.	  
leveransservicenivåer	  och	  produktivitetsmätningar	  som	  inriktas	  mot	  kontroll	  av	  
det	  rena	  fysiska	  flödet.	  (Aronsson	  et	  al,	  1987)	  

6.6.7.3 Funktionsdimensionen	  
När	  alla	  mått	  behöver	  kommas	  åt	  är	  en	  funktionsindelning	  mer	  lämplig.	  Ett	  
företags	  mätningar	  kan	  delas	  in	  i:	  

• Kostnadsmått,	  dvs.	  olika	  kostnadsuppföljningsmått	  som	  syftar	  till	  att	  
visa	  kostnadsstrukturen	  hos	  flödets	  olika	  aktiviteter.	  

• Styrmått,	  dvs.	  mått	  vars	  uppgift	  är	  att	  styra	  verksamheten	  mot	  de	  
uppsatta	  målen	  och	  relaterar	  inte	  nödvändigtvis	  till	  andra	  mått.	  

• Kontrollmått,	  dvs.	  mått	  som	  kontrollerar	  hur	  väl	  verksamheten	  uppnår	  
de	  uppsatta	  målen	  och	  ger	  därför	  feedback	  till	  personalen.	  	  

	  
Eftersom	  måtten	  har	  olika	  uppgifter	  så	  passar	  de	  in	  i	  olika	  ställen	  i	  
organisationen.	  Därför	  är	  det	  svårt	  att	  definiera	  var	  varje	  mått	  tillhör,	  bl.a.	  
beroende	  på	  att	  ett	  mått	  kan	  passa	  på	  flera	  ställen.	  (Aronsson	  et	  al,	  1987)	  
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6.6.7.4 Hierarkiska	  dimensionen	  
När	  kostnadsinformationen	  görs	  mer	  generell	  i	  och	  med	  att	  den	  kommer	  högre	  
upp	  i	  organisationen	  kan	  en	  övergång	  ses	  mellan	  generella	  mått	  och	  faktiska	  
kostnadsmått.	  På	  ett	  liknande	  sätt	  kan	  styrmåtten	  brytas	  ned	  från	  att	  vara	  
generella	  till	  en	  allt	  högre	  detaljeringsgrad.	  I	  dessa	  fall	  passar	  den	  hierarkiska	  
dimensionen	  in	  där	  olika	  befattningshavare	  antas	  ha	  behov	  av	  olika	  mått	  för	  
uppföljning	  och	  styrning.	  Då	  kan	  följande	  indelning	  göras:	  

• Strategiska	  mått	  
• Taktiska	  mått	  
• Operativa	  mått	  

(Aronsson	  et	  al,	  1987)	  

6.6.8 Mått	  
Ett	  mått	  definieras	  som:	  
	  
	   "ett,	  i	  någon	  dimension,	  angivet	  tillstånd	  för	  en	  viss	  företeelse"	  
	   (Aronsson	  et	  al,	  1987)	  
	  
Det	  kan	  användas	  för	  att	  ange	  det	  ekonomiska	  resultatet	  för	  ett	  helt	  företag	  eller	  
en	  del	  av	  ett	  företag.	  T.ex.	  kan	  det	  i	  absoluta	  tal	  ange	  omsättningshastigheten	  
och/eller	  lagertillgängligheten	  och	  i	  relationsmått	  ange	  förhållandet	  mellan	  två	  
eller	  flera	  mätvärden.	  (Aronsson	  et	  al,	  1987)	  
	  
Om	  ett	  företag	  inte	  kan	  uppnå	  de	  krav	  och	  önskemål	  som	  kunden	  ställer	  kommer	  
konkurrensen	  snabbt	  göra	  sig	  påmind	  och	  sannolikheten	  för	  ett	  positivt	  resultat	  
minskar	  drastiskt.	  Samtidigt	  får	  kostnaderna	  inte	  bli	  för	  stora	  då	  kundkraven	  ska	  
nås.	  Alltså	  räcker	  det	  inte	  att	  bara	  mäta	  och	  värdera	  kundens	  nöjdhet	  utan	  även	  
de	  processer	  som	  leder	  fram	  till	  en	  slutprodukt	  hos	  kunden.	  Utifrån	  detta	  har	  en	  
mätmodell	  utvecklats	  (se	  Figur	  6.21	  nedan).	  	  Figuren	  6.21	  visar	  kundernas	  
upplevda	  värde	  och	  effektiviteten	  i	  de	  egna	  processerna.	  
	  

	  
Figur	  6.12-‐	  Mätmodell	  (Storhagen,	  2011)	  
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Modellen	  grundar	  sig	  i	  tre	  mått.	  Först	  är	  det	  viktigt	  att	  precisera	  och	  utveckla	  väl	  
fungerande	  kundmått	  (precision,	  snabbhet	  osv)	  som	  beskriver	  nöjdheten	  hos	  
kunden.	  Kundmåttens	  resultat	  beror	  sedan	  på	  väl	  de	  interna	  processerna	  är	  
skapade	  för	  att	  kunna	  leverera	  önskad	  produkt	  till	  kunden.	  Leveransprocesserna	  
värderas	  med	  valda	  processmått	  (tid,	  flexibilitet,	  kostnad	  osv),	  motsvarande	  yttre	  
effektivitet,	  vilka	  motsvarar	  de	  flödesrelaterade	  PI	  från	  avsnitt	  6.4.1.	  Höga	  
positiva	  värden	  på	  kund-‐	  och	  processmåtten	  innebär	  att	  uppnå	  goda	  resultat,	  s.k.	  
resultatmått	  (lönsamhet	  osv),	  motsvarande	  inre	  effektivitet,	  vilka	  kan	  ses	  som	  de	  
ekonomiska	  PI	  från	  avsnitt	  6.4.2	  (Storhagen,	  2011).	  

6.6.8.1 Kundmått	  
Först	  och	  främst	  är	  det	  viktigt	  att	  mäta	  vad	  kunden	  har	  för	  behov	  och	  förväntas	  
få.	  För	  att	  kunna	  leverera	  en	  perfekt	  produkt	  omfattar	  kundmåtten	  de	  klassiska	  
leveransserviceelementen.	  Exempel	  på	  kundmått	  är:	  

• Tillgänglighet	  
• Leveranstid	  
• Leveranspålitlighet	  
• Leveranssäkerhet	  
• Kvalitetsaspekter	  
• Kundindex	  (eller	  andra	  mjuka	  bedömningsvariabler)	  

	  
Dessa	  mått	  är	  viktiga	  då	  de	  visar	  hur	  företaget	  kan	  leva	  upp	  till	  förväntningarna	  
från	  kunden.	  Om	  inte	  dessa	  mått	  eftersträvas	  så	  har	  de	  andra	  måtten	  mindre	  
eller	  ingen	  betydelse.	  Detta	  eftersom	  kunden	  är	  idag	  den	  som	  sitter	  på	  mest	  
makt.	  (Storhagen,	  2011)	  
	  

	  
Figur	  6.13	  -‐	  Sammanfattning	  av	  Kundservicens	  PI	  (mått	  som	  inte	  har	  listats)	  

6.6.8.2 Processmått	  
När	  väl	  kundmåtten	  är	  tillgodosedda	  är	  det	  viktigt	  att	  se	  så	  att	  det	  inte	  kostar	  för	  
mycket	  att	  nå	  dem.	  De	  mäter	  hur	  effektiva	  processerna	  är	  oberoende	  av	  
funktioner	  eller	  organisatoriska	  enheter.	  Karaktäristiskt	  för	  processmåtten	  är	  att	  
de	  är	  gränsöverskridande.	  Exempel	  på	  processmått	  är:	  

• Olika	  dimensioner	  av	  tid	  (genomloppstid,	  cykeltid,	  responstid	  osv.)	  
• Olika	  dimensioner	  av	  kvalitet	  (andel	  kompletta	  order,	  saldosäkerhet,	  

omarbetningar,	  skadefrekvens,	  prognosavvikelse,	  miljömässiga	  aspekter	  
osv.)	  

• Kostnader	  (kapitalkostnader,	  krediter,	  transporter,	  intern	  hantering	  av	  
kostnader	  för	  över-‐	  respektive	  underkapacitet	  osv.)	  

• Flexibilitet	  (kostnadsflexibilitet,	  produktionsflexibilitet,	  
marknadsflexibilitet,	  leveransflexibilitet)	  

• Mjuka	  bedömningsvariabler	  (personalens	  trivsel,	  arbetsmiljö,	  tillgång	  till	  
information	  osv.)	  

	  

KUNDSERVICENS	  PI	  
• Kvalitet	  
• Kundindex	  
• Tillgänglighet	  
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Processmåtten	  är	  vanligtvis	  ovanliga	  att	  mäta	  och	  styra	  sin	  verksamhet	  efter.	  De	  
kan	  också	  vara	  svåra	  att	  prognostisera.	  T.ex.	  så	  är	  det	  enkelt	  att	  förstå	  vikten	  av	  
att	  arbeta	  tidseffektivt	  och	  med	  hög	  kvalitet	  men	  det	  är	  svårt	  att	  avgöra	  vad	  
konsekvenserna	  blir	  vid	  avvikelser,	  förutom	  att	  det	  är	  negativt.	  Oftast	  är	  inte	  det	  
exakta	  värdet	  viktigaste	  utan	  trenden	  på	  hur	  de	  ökar	  eller	  minskar	  som	  är	  
intressant.	  (Storhagen,	  2011)	  
	  

	  
Figur	  6.14	  -‐	  Sammanfattning	  av	  Tidens	  PI	  (mått	  som	  inte	  har	  listats)	  

6.6.8.3 Resultatmått	  
Då	  kundmåtten	  och	  processmåtten	  mäter	  delmängder,	  mäter	  resultatmåtten	  hur	  
den	  totala	  prestationen	  är.	  Exempel	  på	  resultatmått	  är:	  

• Vinstmarginal	  
• Avkastningsgrad	  
• Täckningsbidrag	  

	  
Det	  är	  alltså	  de	  klassiska	  företagsekonomiska	  måtten	  för	  ekonomisk	  styrning	  och	  
kontroll.	  Det	  är	  alltså	  kundmåtten	  och	  processmåtten	  som	  ger	  förutsättningar	  för	  
att	  få	  höga	  resultatmått.	  Om	  resultatet	  inte	  blir	  bra	  då	  de	  andra	  måtten	  är	  höga	  
är	  det	  troligt	  strukturella	  problem	  i	  verksamheten	  (Storhagen,	  2011).	  	  

6.6.8.4 Kvantitativa	  och	  kvalitativa	  mått	  
Det	  kan	  innebära	  stora	  konsekvenser	  om	  ett	  mått	  är	  kvantitativt	  eller	  kvalitativt.	  
Kvantitativa	  mått	  är	  de	  som	  ger	  numeriska	  värden	  i	  den	  kategori	  som	  analysen	  
görs	  i,	  t.ex.	  kronor	  eller	  kilo.	  	  
	  
Kvalitativa	  mått	  inriktar	  sig	  endast	  på	  egenskaperna	  (kvaliteterna).	  Dessa	  görs	  
utefter	  nominalskalor	  som	  består	  av	  "mätinstrument"	  som	  ordnar	  måtten	  i	  
kategorier	  utan	  att	  kunna	  säga	  något	  om	  kategoriernas	  inbördes	  ordningsföljd.	  
T.ex.	  om	  kategorierna	  är	  vilket	  kön	  så	  består	  det	  av	  de	  två	  värdena:	  man	  eller	  
kvinna.	  (Aronsson	  et	  al,	  1987)	  	  

TIDENS	  PI	  
• Cykeltid	  
• Responstid	  
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6.6.9 Vad	  är	  bra	  mått?	  
Storhagen	  (2011)	  poängterar	  återigen	  att	  det	  inte	  finns	  några	  "supermått"	  som	  
utan	  eftertanke	  kan	  användas	  i	  verksamheten.	  Anpassningar	  måste	  göras	  utefter	  
karaktären	  på	  verksamheten	  och	  hänsyn	  måste	  tas	  till	  vad	  som	  är	  kritiskt,	  både	  
nu	  och	  för	  framtida	  mätningar.	  Även	  fast	  det	  inte	  finns	  några	  generella	  lösningar	  
så	  finns	  en	  del	  erfarenheter	  att	  tillgå.	  Karaktäristiskt	  för	  ett	  bra	  mått	  anses	  
exempelvis	  vara	  att	  det:	  

• är	  kvantitativt	  
• är	  lätt	  att	  förstå	  
• stödjer	  ett	  riktigt	  beteende	  
• är	  synligt	  
• är	  väl	  definierat	  och	  allmänt	  förstått	  
• omfattar	  både	  output	  och	  input	  
• mäter	  bara	  det	  som	  är	  viktigt	  
• är	  multidimensionellt	  
• kan	  tas	  fram	  ekonomiskt	  försvarbart	  
• underlättar	  att	  skapa	  förtroende	  
(Keebler	  et	  al,	  1999;	  Storhagen,	  2011)	  

	  
Det	  är	  alltid	  tydligt	  att	  mäta	  något	  kvantitativt,	  men	  då	  det	  inte	  går	  kan	  det	  ändå	  
ha	  betydelse	  att	  värdera	  i	  kvalitativa,	  "mjuka",	  mått.	  Som	  t.ex.	  "bättre	  än	  förra	  
perioden".	  Det	  anses	  också	  som	  en	  mätning	  men	  används	  snarare	  som	  en	  
värdering.	  	  
	  
Multidimensionella	  mått	  är	  ofta	  processmått	  som	  speglar	  flera	  olika	  aspekter.	  
T.ex.	  är	  en	  kort	  ledtid	  bra	  ur	  servicesynkpunkt,	  men	  också	  till	  ökad	  flexibilitet	  
och	  till	  lägre	  kostnader.	  (Storhagen,	  2011)	  

6.6.10 Välja	  KPI	  
Det	  är	  framförallt	  två	  svåra	  problem	  när	  ett	  välbyggt	  prestationsmätningssystem	  
ska	  implementeras.	  Först	  problemet	  är	  att	  många	  mätsystem	  är	  statiska	  vilket	  
innebär	  att	  är	  starkt	  rotade	  och	  förblir	  oförändrade	  under	  en	  lång	  tid.	  I	  
dynamiska	  logistikflöden	  kommer	  vissa	  KPI	  bli	  irrelevanta	  men	  de	  fortsätter	  att	  
används	  som	  beslutsunderlag.	  Sen	  har	  få	  mätsystem	  någon	  systematisk	  
prioriteringsordning	  för	  mätningen	  vilken	  innebär	  att	  problem	  kommer	  uppstå	  
vid	  hanteringen	  av	  konstant	  ändrade	  strategiska	  mål	  och	  att	  kunna	  möta	  de	  krav	  
som	  ställs	  på	  det	  dynamiska	  beslutsfattarsystemet.	  	  
	  
På	  senare	  tid	  har	  beslutsfattande	  verktyg	  utvecklats	  för	  att	  lösa	  problemet	  på	  
KPI	  konflikter	  genom	  att	  vikta	  hur	  viktiga	  de	  olika	  KPI	  är	  gentemot	  varandra.	  Ett	  
exempel	  på	  ett	  sådant	  verktyg	  är	  Analytic	  Hierarchy	  Process	  (AHP)	  som	  är	  en	  
kvantitativ	  beslutsfattarmetod	  som	  länkar	  samman	  KPI	  till	  den	  övergripande	  
uppdraget,	  målen	  och	  strategierna.	  Men	  AHP	  anses	  inte	  som	  stabil	  i	  sin	  
teoretiska	  uppbyggnad	  och	  skulle	  kunna	  orsaka	  förändringar	  i	  beslutfattarnas	  
preferenser.	  AHP	  bör	  därför	  endast	  användas	  som	  en	  viktningsmetod,	  den	  säger	  
inget	  om	  relationerna	  mellan	  KPI	  i	  ett	  logistikflöde.	  	  
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En	  annan	  metod	  kallas	  grey	  relational	  analysis	  som	  utökats	  för	  att	  analysera	  den	  
ekonomiska	  prestationen	  istället	  för	  att	  använda	  traditionella	  statiska	  metoder.	  
Nackdelen	  med	  metoden	  är	  att	  även	  denna	  inte	  kan	  användas	  för	  dynamiska	  KPI	  
med	  relationer	  till	  varandra.	  (Cai	  et	  al,	  2009)	  

6.6.11 Använda	  KPI	  
KPI	  är	  ett	  användbart	  hjälpmedel	  då	  övergripande	  jämförelser	  och	  analyser	  av	  
ett	  företag	  ska	  göras.	  De	  kan	  konstrueras	  på	  en	  mängd	  sätt	  och	  för	  olika	  syften	  
vilket	  innebär	  att	  ingen	  entydig	  definition	  finns.	  Varje	  företag	  eller	  myndighet	  
måste	  konstruera	  sina	  KPI	  utefter	  den	  verksamhet	  som	  bedrivs	  samt	  anpassa	  
dem	  efter	  dess	  struktur	  och	  behov.	  Mätningarna	  kan	  göras	  efter	  ekonomiska	  
liksom	  kvantitetsmässiga	  mått.	  Ur	  en	  logistisk	  synpunkt	  är	  det	  vanligt	  att	  
betrakta	  effektivitetsmåttet	  som	  ett	  produktivitetsmått	  istället	  för	  ett	  
produktionsmått.	  Produktivitetsmått	  mäter	  output	  kontra	  input,	  t.ex.	  antal	  
hanterade	  ton	  per	  mantimme	  medan	  produktionsmått	  mäter	  t.ex.	  antal	  
hanterade	  ton	  under	  en	  tidsperiod.	  
	  
Det	  tidigare	  sättet	  att	  studera	  arbete	  är	  att	  producera	  och/eller	  hantera	  så	  
mycket	  som	  möjligt	  under	  en	  tidsperiod	  för	  att	  få	  en	  så	  låg	  kostnad	  som	  möjligt.	  I	  
och	  med	  dagens	  kundfokusering	  då	  företag	  producerar	  efter	  kundens	  behov	  (s.k.	  
pull-‐metod	  eller	  sugande	  metod)	  istället	  för	  den	  tidigare	  att	  producera	  efter	  att	  
få	  ut	  så	  mycket	  material	  som	  möjligt	  ur	  ett	  råmaterial	  (s.k.	  push-‐metod	  eller	  
tryckande	  metod)	  har	  synen	  förändrats.	  Det	  har	  blivit	  viktigare	  att	  producera	  det	  
antal	  enheter	  som	  efterfrågas,	  varken	  mer	  eller	  mindre.	  Alltså	  med	  samma	  
filosofi	  så	  är	  det	  viktigare	  att	  leverera	  i	  exakt	  tidpunkt	  än	  att	  göra	  så	  mycket	  som	  
möjligt	  under	  en	  timme.	  (Storhagen,	  2011)	  

6.6.12 Modellera	  KPI	  relationer	  
När	  KPI	  har	  identifierats	  så	  är	  en	  god	  start	  att	  kategorisera	  dem.	  Cai	  et	  al	  (2009)	  
använd	  kategorierna:	  resurs,	  produktion	  (output),	  flexibilitet,	  
innovationsförmåga	  (t.ex.	  antal	  nya	  produkter	  som	  lanserats,	  andel	  sälj	  av	  nya	  
produkter	  osv.)	  och	  information	  där	  de	  olika	  PI	  placeras.	  Eftersom	  nästan	  alla	  
KPI	  i	  ett	  SCM	  påverkar	  varandra.	  Det	  innebär	  att	  valen	  blir	  väldigt	  iterativa	  och	  
processen	  är	  interaktiv.	  Relationerna	  kan	  visas	  på	  tre	  sätt:	  parallellt,	  sekventiellt	  
och	  kopplade	  (se	  Figur	  6.24	  nedan).	  	  
	  

	  
Figur	  6.15	  -‐	  KPI	  relationer	  (Cai	  et	  al,	  2009)	  
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En	  relation	  som	  är	  parallell	  innebär	  att	  KPI	  beror	  på	  varandra	  men	  de	  är	  inte	  
relaterade	  till	  varandra.	  I	  en	  sekventiell	  relation	  är	  det	  oftast	  en	  enkel	  relation.	  
Alltså	  påverkar	  en	  kostnad	  i	  A	  en	  kostnad	  i	  B.	  I	  en	  kopplad	  relation	  beror	  KPI	  helt	  
på	  varandra.	  Matrisen	  i	  Figur	  6.24	  illustrerar	  relationerna	  med	  en	  0:a	  om	  det	  inte	  
är	  någon	  relation	  och	  *	  om	  det	  är	  en	  relation.	  (Cai	  et	  al,	  2009)	  
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7 Utformning	  av	  definition	  
Första	  delen	  av	  syftet	  är	  att	  ge	  förslag	  på	  en	  definition	  av	  termen	  försvarslogistik.	  
Tydligt	  från	  syftet	  är	  att	  termen	  försvarslogistik	  utgör	  definiendum,	  dvs.	  det	  som	  
ska	  definieras.	  Definitionen	  anses	  även	  vara	  stipulativ	  då	  den	  inte	  kan	  vara	  rätt	  
eller	  fel	  men	  den	  snarare	  beskriver	  hur	  termen	  ska	  användas.	  Tanken	  hur	  
definitionen	  ska	  fungera	  är	  att	  först	  utforma	  en	  kärnfull	  definition,	  via	  
förbättringsmetoden	  (se	  avsnitt	  2.3.4),	  som	  säger	  exakt	  vad	  försvarslogistik	  
innebär	  och	  hur	  den	  ska	  användas.	  Därefter	  ska	  delarna	  som	  definierar,	  dvs.	  
definiens,	  brytas	  ner	  och	  förklaras,	  s.k.	  substituering,	  så	  att	  inga	  tvivel	  uppstår	  
gällande	  vad	  som	  menas.	  Det	  kommer	  skapa	  en	  utvidgad	  definition.	  Återstående	  
nu	  är	  alltså	  hur	  definiens	  ska	  utformas	  och	  hur	  substitueringen	  ska	  göras.	  
	  
Utformningen	  genomfördes	  i	  en	  workshop	  där	  följande	  deltagare	  var	  med:	  

• Christopher	  Widerståhl	  -‐	  examensarbetare	  med	  insikt	  i	  arbetet	  och	  för	  
logistik.	  

• Johan	  Bendz	  -‐	  Handledare	  på	  FMV	  	  
Dessutom	  medverkade	  Lars	  Velander	  (FMV)	  och	  därmed	  också	  bidrar	  till	  att	  
definitionen	  ska	  fungera	  för	  den	  rådande	  verksamheten.	  	  
	  
Arbetet	  har	  följt	  den	  modifierade	  analysmodellen	  (se	  Figur	  3.1)	  där	  
informationen	  från	  Beskrivning	  av	  aktörer	  (se	  kapitel	  4)	  och	  Nulägesbeskrivning	  
för	  materielförsörjning	  och	  logistik	  (se	  kapitel	  5)	  ligger	  som	  grund	  till	  
förståelsen	  för	  de	  nya	  verksamheterna.	  Dessutom	  har	  inspiration	  till	  förbättring	  
skapats	  genom	  delar	  från	  de	  tidigare	  nämnda	  kapitlen	  och	  referensramen	  (se	  
kapitel	  6).	  
	  
Den	  färdiga	  definitionen	  har	  sedan	  testats	  på	  Lars-‐Ola	  Andersson	  (handledare	  
FMV)	  och	  Johan	  Edlund	  (CAG	  Novus	  Consulting)	  som	  varit	  delaktiga	  och	  insatta	  i	  
examensarbetet.	  Detta	  för	  att	  stärka	  trovärdigheten.	  

7.1 Förbättringsmetoden	  
Nedan	  kommer	  förbättringsmetoden	  beskrivas	  steg	  för	  steg	  (iterationer).	  
Startpunkten	  (iteration	  0)	  kommer	  vara	  från	  en	  definition	  hittad	  i	  ett	  lexikon.	  
Anledningen	  till	  denna	  startpunkt	  är	  för	  att	  Hansson	  (2007)	  föreslår	  att	  en	  
lexikal	  definition	  är	  en	  bra	  start.	  	  
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7.1.1 Iteration	  0	  
Startpunkten	  är	  en	  direkt	  översättning	  från	  den	  som	  Oxford	  English	  Dictionary	  
(OED)	  gör	  (Definition	  5),	  dvs.:	  
	  
	   "Verksamheten	  att	  organisera	  förflyttning,	  materiel	  och	  logi	  för	  trupper."	  
	  
Anledningen	  till	  att	  OED:s	  definition	  av	  försvarslogistik	  används	  är	  dels	  för	  att	  
den	  refereras	  till	  av	  Yoho	  et	  al.	  (2012),	  vilket	  innebär	  att	  den	  anses	  god	  nog	  åt	  en	  
vetenskapligt	  publicerad	  artikel.	  Sedan	  täcker	  definitionen	  de	  grundläggande	  
delarna	  av	  försvarslogistik	  vilket	  är	  den	  största	  anledningen	  till	  att	  den	  väljs.	  
Definitioner	  från	  andra	  lexikon	  som	  undersökts	  (t.ex.	  Nationalencyklopedin,	  
Cambridge	  Dictionaries	  och	  Harvard	  Dictionaries)	  har	  visat	  att	  de	  saknar	  en	  
definition	  för	  försvarslogistik.	  	  

7.1.2 Iteration	  1	  
OED	  gör	  en	  bra	  definition,	  men	  inte	  tillräcklig.	  Anledningen	  till	  att	  den	  inte	  är	  
tillräcklig	  är	  för	  att	  trupper	  är	  ett	  för	  vagt	  begrepp	  i	  svensk	  militär	  verksamhet.	  I	  
svensk	  militär	  verksamhet	  används	  istället	  förband	  för	  trupper.	  Dessutom	  är	  det	  
tveksamt	  om	  logistik	  enbart	  ska	  handla	  om	  organiseringen.	  Förutom	  detta	  så	  
varierar	  de	  två	  termerna	  materiel	  och	  logi	  enormt.	  Därför	  används	  den	  definition	  
som	  EU	  (2011),	  NATO	  (2014c),	  Ekström	  (2013),	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  
(2011)	  och	  Nationalencyklopedin	  (2014c)	  gör	  (Definition	  7)	  som	  underlag.	  Fritt	  
översatt	  lyder	  den:	  
	  
	   "(Försvars)logistik	  är	  vetenskapen	  om	  planering	  och	  genomförande	  av	  
	   förflyttning	  och	  underhåll	  av	  styrkor...	  
	   ...	  anskaffning	  av	  materiel..."	  
	  
Men	  definitionen	  ovan	  är	  problematisk	  eftersom	  logistik	  definieras	  som	  en	  
vetenskap.	  En	  vetenskap	  handlar	  traditionellt	  om	  att	  studera	  något	  medan	  
logistik	  syftar	  till	  aktiviteten.	  Därför	  används	  termen	  verksamhet.	  Anskaffning	  
relaterar	  till	  den	  materielförsörjning	  som	  FMV	  bedriver	  och	  som	  i	  fortsättningen	  
ska	  utgöra	  ett	  element	  inom	  försvarslogistiken.	  Därför	  används	  definitionen	  
tillsammans	  med	  definitionen	  från	  startpunkten	  som	  underlag	  till	  den	  nya	  
definitionen:	  
	  
	   "Verksamheten	  att	  planera	  och	  genomföra	  anskaffning,	  förflyttning	  och	  
	   underhåll	  av	  styrkor	  och	  materiel."	  
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7.1.3 Iteration	  2	  
Då	  definitionen	  i	  iteration	  1	  inte	  är	  tillräcklig	  i	  och	  med	  att	  planera	  kan	  ses	  som	  
en	  del	  av	  ledning,	  vilket	  är	  ett	  bättre	  förekommande	  ord	  i	  militära	  sammanhang.	  
FM:s	  grundsyn	  (Marklund,	  2011)	  på	  ledning,	  definieras	  som:	  "Inrikta	  och	  
samordna	  tillgängliga	  resurser	  så	  att	  de	  åstadkommer	  de	  effekter	  som	  krävs	  för	  att	  
lösa	  tilldelat	  uppdrag	  eller	  uppgift".	  Alltså	  förekommer	  aktiviteterna	  
beslutsfattning,	  planering,	  omvärldsanalys	  och	  återkoppling	  (kontrollerar)	  i	  
begreppet	  ledning.	  Detta	  liknar	  den	  definition	  gjord	  av	  CSCMP:	  
	  
	   "Logistik	  är	  den	  del	  av	  "supply-‐kedjan"	  som	  planerar,	  implementerar	  och	  
	   kontrollerar	  ett	  effektivt	  flöde	  av	  gods,	  service	  och	  information	  från	  
	   ursprungsleverantören	  till	  slutkonsumenten	  för	  att	  möta	  kunders	  krav."	  
	   (CSCMP,	  2014b)	  
	  
Därför	  utvidgas	  definitionen	  av	  försvarslogistik	  till:	  
	  
	   "Verksamheten	  att	  leda	  och	  genomföra	  anskaffning,	  förflyttning	  och	  
	   underhåll	  av	  styrkor	  och	  materiel."	  

7.1.4 Iteration	  3	  
Då	  begreppet	  styrkor	  är	  för	  ospecificerat	  är	  det	  lämpligt	  att	  föra	  en	  diskussion	  
om	  alternativa	  begrepp.	  I	  FM	  förekommer	  flitigt	  begreppet	  förband,	  men	  det	  är	  
också	  ett	  för	  ospecificerat	  begrepp.	  Ett	  problem	  är	  att	  anskaffning,	  förflyttning	  
och	  underhåll	  kan	  avse	  delar	  av	  styrka/förband	  t.ex.	  enskild	  materiel	  och	  
anläggningar.	  Därför	  införs	  begreppet	  resurs	  som	  är	  mer	  generellt	  och	  kan	  avse	  
både	  helhet	  och	  delar.	  Med	  resurs	  menas:	  egna	  och	  eventuellt	  allierades	  
styrkor/förband,	  personal,	  förnödenheter,	  information	  och	  anläggningar.	  
	  
Genom	  att	  ersätta	  styrka	  med	  resurs	  så	  förlorar	  definitionen	  sin	  militära	  
anknytning.	  Detta	  korrigeras	  genom	  att	  specificera	  verksamheten	  som	  den	  
militära	  verksamheten	  så	  inga	  tvivel	  råder.	  Den	  nya	  utvidgade	  definitionen	  lyder	  
nu:	  
	   "Den	  militära	  verksamheten	  att	  leda	  och	  genomföra	  anskaffning,	  
	   förflyttning	  och	  underhåll	  av	  resurser."	  
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7.1.5 Iteration	  4	  
Vad	  som	  helt	  saknas	  i	  definitionen	  från	  iteration	  3	  är	  kopplingen	  till	  logistik.	  Den	  
verksamhet	  som	  bedrivs	  är	  en	  logistisk	  verksamhet.	  Detta	  grundar	  sig	  dessutom	  
i	  vad	  många	  definitioner	  och	  syner	  på	  vad	  försvarslogistik	  är	  (Statens	  Offentliga	  
Utredningar,	  2011;	  EU,	  2011).	  Därför	  kompletteras	  de	  logistiska	  aktiviteterna	  (se	  
avsnitt	  6.2.2)	  till	  definitionen:	  
	  
	   "De	  logistiska	  aktiviteterna	  i	  den	  militära	  verksamheten	  att	  leda	  och	  
	   genomföra	  anskaffning,	  förflyttning	  och	  underhåll	  av	  resurser."	  
	  
Detta	  blir	  problem	  då	  försvarslogistik	  ska	  definieras	  av	  logistiska	  aktiviteter.	  
Risken	  finns	  för	  en	  osäkerhet	  i	  vad	  som	  menas.	  Därför	  väljs	  begreppet	  de	  
möjliggörande	  livscykelaktiviteterna	  (se	  definition	  i	  substitueringen	  nedan)	  
istället	  för	  de	  logistiska	  aktiviteterna.	  De	  möjliggörande	  livscykelaktiviteterna	  
syftar	  till	  alla	  de	  möjliggörande	  och	  stödjande	  aktiviteter	  från	  idé	  till	  avveckling.	  
Därför	  uppdateras	  definitionen	  till:	  
	  
	   "De	  möjliggörande	  livscykelaktiviteter	  i	  den	  militära	  verksamheten	  att	  
	   leda	  och	  genomföra	  anskaffning,	  förflyttning	  och	  underhåll	  av	  resurser."	  

7.1.6 Iteration	  5	  
För	  att	  definitionen	  ska	  vara	  mer	  lättläst	  så	  ändras	  termernas	  ordning	  från	  
definitionen	  gjord	  i	  iteration	  4.	  Detta	  leder	  till:	  
	  
	   "Ledning	  och	  genomförande	  av	  livscykelaktiviteter	  för	  den	  militära	  
	   verksamhetens	  möjliggörande	  resurser."	  
	  
Med	  möjliggörande	  resurser	  menas	  de	  produkter	  och	  tjänster	  som	  krävs	  för	  att	  
genomföra	  verksamheten.	  T.ex.	  FSV	  (se	  avsnitt	  4.1.2.1)	  utför	  stora	  delar	  av	  
försvarslogistiken	  och	  kan	  därför	  anses	  som	  en	  möjliggörande	  resurs	  för	  den	  
militära	  verksamheten	  



	   Öppen/Unclassified	   14FMV5614-‐3:1	  
	  

	  94	  

7.1.7 Substituering	  
Definitionen	  ovan	  är	  "kärndefinitionen"	  för	  försvarslogistik.	  För	  att	  ytterligare	  
beskriva	  vad	  som	  menas	  substitueras	  definitionen.	  De	  termer	  som	  substitueras	  
förklaras	  nedan:	  

• Ledning	  =	  Omvärldsanalys,	  planering,	  beslutsfattande	  och	  återkoppling.	  
• livscykelaktiviteter	  =	  design	  &	  utveckling,	  anskaffning	  &	  produktion,	  

lagring,	  transport,	  distribution	  &	  evakuering,	  drift,	  underhåll	  &	  stöd	  samt	  
avveckling	  (dessa	  kan	  härledas	  till	  de	  logistiska	  aktiviteterna	  som	  
Storhagen	  (2011)	  beskriver).	  

• resurser	  =	  egna	  och	  eventuellt	  allierades	  styrkor/förband	  som	  t.ex.	  
NATO	  (se	  avsnitt	  4.3),	  personal,	  materiel,	  förnödenheter,	  information	  och	  
anläggningar	  samt	  djur.	  

	  
Detta	  leder	  till	  den	  förtydligande	  substitueringen:	  
	  

	   "Omvärldsanalys,	  planering,	  beslutsfattande	  och	  återkoppling	  och	  
	   genomförande	  av	  design	  &	  utveckling,	  anskaffning	  &	  produktion,	  lagring,	  
	   transport,	  distribution	  &	  evakuering,	  drift,	  underhåll	  &	  stöd	  samt	  
	   avveckling	  för	  den	  militära	  verksamhetens	  möjliggörande	  egna	  och	  
	   eventuellt	  allierades	  styrkor/förband,	  personal,	  materiel,	  förnödenheter,	  
	   information,	  anläggningar	  och	  djur."	  
	  

Vilket	  omskrivet	  till	  bättre	  svenska	  blir:	  
	  
	   "Omvärldsanalys,	  planering,	  beslutsfattande,	  genomförande	  och	  
	   återkoppling	  av	  design	  &	  utveckling,	  anskaffning	  &	  produktion,	  lagring,	  
	   transport,	  distribution	  &	  evakuering,	  drift,	  underhåll	  &	  stöd	  samt	  
	   avveckling	  av	  den	  militära	  verksamhetens	  möjliggörande	  egna	  (och	  
	   eventuellt	  allierades)	  styrkor/förband,	  personal,	  materiel,	  förnödenheter,	  
	   information,	  anläggningar	  och	  djur."	  
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8 Procedur	  för	  att	  identifiera	  försvarslogistiska	  KPI	  
Alla	  PI	  som	  finns	  kan	  på	  något	  sätt	  mäta	  hur	  effektivt	  ett	  system	  är.	  Frågan	  är	  
bara	  vilka	  som	  är	  relevanta	  att	  undersöka	  då	  en	  undersökning	  görs	  för	  att	  se	  hur	  
effektivt	  ett	  system	  är.	  Nedan	  ges	  ett	  exempel	  på	  hur	  det	  kan	  göras.	  Först	  
förklaras	  hur	  "bruttolistan"	  med	  PI	  har	  skapats	  och	  därefter	  proceduren	  med	  
frågebatteriet	  som	  sållar	  PI	  till	  en	  "nettolista"	  med	  försvarslogistiska	  KPI.	  

8.1 "Bruttolista"	  
För	  att	  kunna	  välja	  ut	  KPI	  så	  har	  en	  bruttolista	  (se	  Tabell	  8.1	  nedan)	  utformats.	  	  
	  
Där	  har	  först	  en	  kategorisering	  gjorts	  utifrån	  referensramen.	  Först	  har	  
kategoriseringen	  gjorts	  (enligt	  avsnitt	  6.4)	  utefter	  om	  PI	  är	  flödesrelaterad	  eller	  
resultatrelaterad.	  Därefter	  bryts	  huvudkategorin	  ner	  i	  en	  mellankategori	  
bestående	  av	  Kundmått	  (effektivitet),	  Processmått	  (produktivitet)	  och	  
Resultatmått	  (redovisning)	  (härlett	  enligt	  avsnitt	  6.6.8).	  De	  olika	  måtten	  har	  
slutligen	  härletts	  ytterligare	  och	  brutit	  ner	  mellankategorin	  till	  en	  underkategori	  
(härlett	  enligt	  avsnitt	  6.4).	  Underkategorin	  är	  också	  vidare	  utbruten	  i	  de	  PI	  som	  
varje	  underkategori	  beskriver.	  PI	  är	  alltså	  uttagna	  från	  referensramen	  (se	  
sammanfattning	  av	  varje	  kategori	  i	  kapitel	  6).	  Dessutom	  har	  de	  PI	  som	  
härstammar	  och	  valts	  från	  definitionen	  (se	  de	  gulmarkerade	  i	  tabell	  8.1	  nedan)	  
placerats	  in	  under	  respektive	  lämplig	  kategori.	  De	  PI	  som	  härstammar	  från	  
definitionen	  är	  de	  mått	  som	  kan	  tänkas	  mätas	  utifrån	  substitueringen	  och	  som	  
inte	  redan	  är	  medtagna	  från	  referensramen.	  
	  

Huvudkategori	   Mellankategori	  
(typ	  av	  mått)	   Underkategori	   PI	  

FLÖDESRELATERADE	  PI	  Kundmått	  
(Effektivitet)	  

KUNDSERVICE	   Lagertillgänglighet	  
Leveranspålitlighet	  (tid)	  
Leveranssäkerhet	  (kvantitet)	  
Leveranstid	  
Leveransflexibilitet	  
Informationsutbyte	  
Kvalitet	  
Kundindex	  
Tillgänglighet	  
Logistiktjänster	  
Leveransförseningar	  
Reservdelar	  
Reklamationer	  
Returer	  (Evakuering)	  

MILJÖ	   Föroreningar	  
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Utsläpp	  
Buller	  
Återvinning	  

Processmått	  
(Produktivitet)	  

KOSTNADER	   Transportkostnad	  
Distributionskostnad	  
Hanteringskostnad	  
Emballeringskostnad	  
Lagerhållningskostnad	  
Lagerföringskostnad	  
Administrationskostnad	  
Orderkostnad	  
Kapacitetkostnad	  
Bristkostnad	  
Förseningskostnad	  
Informationskostnad	  
Materialkostnader	  
Logistikrelaterade	  kostnader	  
Ledningskostnad	  
Sjukvårdskostnad	  
Veterinärkostnad	  
Anskaffningskostnad	  
Produktionskostnad	  
Driftkostnad	  
Underhållskostnad	  
Stödkostnad	  
Designkostnad	  
Utvecklingskostnad	  
Evakueringskostnad	  
Avvecklingskostnad	  

KAPITALBINDNING	  Medellagernivå	  (MLN)	  
Säkerhetslager	  (SL)	  
Medellagervärde	  (MLV)	  
Produkter	  i	  arbete	  (PIA)	  
Medel-‐PIA-‐nivå	  (MPIAN)	  
Medel-‐PIA-‐värde	  (MPIAV)	  
Lageromsättningshastighet	  
(LOH)	  
Genomloppstid	  (GLT)	  (kr)	  

FLEXIBILITET	   Leveransflexibilitet	  
Produktmixflexibilitet	  
Volymflexibilitet	  
Produktionsflexibilitet	  
Marknadsflexibilitet	  
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Kostnadsflexibilitet	  
TID	   Time-‐to-‐customer	  (TTC)	  

Ledtid	  
Genomloppstid	  (GLT)	  
Time-‐to-‐market	  (TTM)	  
Arbetstid	  
Cykeltid	  
Responstid	  
Tidsfördröjning	  i	  
informationsöverföring	  
Designtid	  
Utvecklingstid	  
Anskaffningstid	  
Produktionstid	  
Lagringstid	  
Transporttid	  
Distributionstid	  
Evakueringstid	  
Driftstid	  
Underhållstid	  
Stödtid	  
Avvecklingstid	  

RESULTATRELATERADE	  
PI	  

Resultatmått	  
(Redovisning)	  

AVKASTNING	   Omsättning	  (intäkter)	  
Kostnader	  
Kapitalbindning	  
Övriga	  rörelsetillgångar	  
Anläggningstillgångar	  
Omsättning	  

FINANSIELL	  
STABILITET	  

Soliditet	  
Likviditet	  

	  Tabell	  8.1	  -‐	  "Bruttolistan"	  med	  försvarslogistiska	  PI	  

En	  anmärkning	  som	  kan	  göras	  i	  tabellen	  är	  att	  t.ex.	  leveransflexibilitet	  står	  på	  två	  
platser.	  Men	  skillnaden	  här	  är	  att	  ena	  avser	  effektivitet	  och	  den	  andra	  avser	  
produktivitet.	  
	  
Då	  det	  endast	  är	  aktiva	  mått	  som	  är	  intressanta	  vid	  logistiska	  mätningar	  
(Storhagen,	  2011)	  så	  görs	  redan	  här	  en	  gallring	  av	  listan	  där	  de	  
resultatrelaterade	  PI	  (de	  lila)	  inte	  kommer	  kunna	  utgöra	  några	  KPI.	  Den	  
reviderade	  "bruttolistan"	  blir	  därför	  enligt	  Tabell	  8.1	  men	  utan	  de	  
resultatrelaterade	  PI.	  
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8.2 Proceduren	  
Proceduren	  kommer	  fungera	  så	  att	  användaren	  identifierar	  vilka	  egenskaper	  
provobjektet	  har	  och	  på	  så	  sätt	  kunna	  identifiera	  det	  med	  rätt	  systemtyp	  (se	  
avsnitt	  3.3.2.1).	  När	  matchning	  gjorts	  mellan	  provobjekt	  och	  systemtyp	  kan	  
användaren	  läsa	  av	  från	  "bruttolistan"	  vilka	  KPI	  som	  är	  relevanta.	  Om	  
användaren	  anser	  att	  det	  är	  för	  många	  KPI	  kan	  frågebatteriet	  (se	  avsnitt	  8.2.1	  
nedan)	  användas	  för	  att	  ytterligare	  gallra	  ut	  listan.	  	  
	  
För	  att	  förtydliga	  hur	  denna	  procedur	  fungerar	  har	  två	  exempel	  gjorts	  (se	  avsnitt	  
8.3).	  Dessutom	  har	  ett	  testfall	  (se	  bilaga	  4)	  skapats	  där	  en	  första	  systemtyp	  har	  
identifierats	  samt	  att	  proceduren	  har	  följts.	  	  

8.2.1 Frågebatteriet	  
Med	  ansatsen	  att	  använda	  systemtyper	  kan	  nedanstående	  frågebatteri	  användas.	  
Frågebatteriet	  grundar	  sig	  i	  de	  kriterier	  som	  beskrivs	  i	  avsnitt	  3.6.	  
	  

1. Är	  fokus	  för	  VoV	  aktiviteten	  effektivitet	  och/eller	  produktivitet?	  
2. Är	  fokus	  samtliga	  eller	  enstaka	  intressen	  (underkategorier)?	  
3. Vilken	  systemtyp	  tillhör	  provobjektet?	  
4. Vilka	  PI	  kan	  utläsas	  från	  systemtypskolumnen	  för	  de	  aktuella	  intressena?	  

	  
Frågebatteriets	  första	  fråga	  ställs	  för	  att	  avgöra	  om	  användaren	  vill	  undersöka	  
om	  provobjektet	  är	  effektivt	  (kundmått),	  produktivt	  (processmått)	  eller	  båda.	  
Här	  gallras	  med	  andra	  ord	  antingen	  en	  omfattande	  delmängd	  av	  PI	  eller	  så	  
studeras	  alla	  PI.	  Därefter	  fortsätter	  sållningen	  horisontellt	  (se	  figur	  8.1	  nedan)	  
och	  frågar	  om	  det	  är	  samtliga	  eller	  enstaka	  intressen	  (underkategorier)	  som	  är	  i	  
fokus.	  Sen	  ska	  användaren	  identifiera	  vilken	  systemtyp	  som	  provobjektet	  tillhör.	  
I	  och	  med	  att	  systemtypen	  väljs	  så	  kan	  användaren	  läsa	  av	  kolumnen,	  vertikal	  
sållning,	  för	  den	  valda	  systemtypen	  och	  se	  vilka	  PI	  som	  är	  relevanta	  för	  VoV	  
aktiviteten.	  De	  relevanta	  PI	  kommer	  utgöra	  "nettolistan"	  med	  KPI.	  
	  
Anledningen	  till	  att	  denna	  metod	  har	  valts	  är	  för	  att	  när	  den	  horisontella	  
sållningen	  görs	  kan	  stora	  kluster	  av	  PI	  sållas	  bort	  samtidigt.	  Sållningen	  sker	  
alltså	  snabbare	  än	  om	  varje	  individuellt	  PI	  ska	  undersökas	  om	  det	  är	  relevant	  
eller	  inte.	  Den	  vertikala	  sållningen	  har	  egentligen	  redan	  gjorts	  innan	  
frågebatteriet	  använts	  där	  erfarenhet	  och	  exempelvis	  totalkostnadsanalys	  kan	  
användas	  för	  att	  välja	  ut	  KPI.	  	  
	  
Frågorna	  är	  även	  förknippade	  från	  referensramen	  och	  uppbyggandet	  av	  
"bruttolistan".	  	  
	  

	  
Figur	  8.1	  -‐	  Illustration	  av	  horisontell	  och	  vertikal	  sållning	  
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8.3 Exempel	  
För	  att	  förtydliga	  hur	  proceduren	  och	  frågebatteriet	  ska	  användas	  har	  två	  
exempel	  skapats.	  	  

8.3.1 Exempel	  1	  
I	  första	  exemplet	  (Tabell	  8.2	  nedan)	  har	  användaren,	  utifrån	  frågebatteriet,	  valt	  
att	  studera	  effektiviteten.	  I	  och	  med	  detta	  kan	  användaren	  se	  att	  om	  det	  aktuella	  
provobjektet	  tillhör	  t.ex.	  systemtyp	  1	  så	  är	  det	  lagertillgänglighet,	  
leveranspålitlighet,	  leveranssäkerhet,	  kundindex	  och	  återvinning	  som	  utgör	  
"nettolistan"	  med	  KPI,	  dvs.	  de	  grönmarkerade	  områdena	  i	  tabell	  8.2	  nedan.	  
	  

Underkategori	   PI	  
SYSTEMTYPER	  

Typ	  1	   Typ	  2	   Typ	  3	   osv…	  
KUNDSERVICE	   Lagertillgänglighet	   	  	   	  	   	  	  

	  Leveranspålitlighet	  (tid)	   	  	   	  	   	  	  
	  Leveranssäkerhet	  (kvantitet)	   	  	   	  	   	  	  
	  Leveranstid	   	  	   	  	   	  	  
	  Leveransflexibilitet	   	  	   	  	   	  	  
	  Informationsutbyte	   	  	   	  	   	  	  
	  Kvalitet	   	  	   	  	   	  	  
	  Kundindex	   	  	   	  	   	  	  
	  Tillgänglighet	   	  	   	  	   	  	  
	  Logistiktjänster	   	  	   	  	   	  	  
	  Leveransförseningar	   	  	   	  	   	  	  
	  Reservdelar	   	  	   	  	   	  	  
	  Reklamationer	   	  	   	  	   	  	  
	  Returer	  (Evakuering)	   	  	   	  	   	  	  
	  MILJÖ	   Föroreningar	   	  	   	  	   	  	  
	  Utsläpp	   	  	   	  	   	  	  
	  Buller	   	  	   	  	   	  	  
	  Återvinning	   	  	   	  	   	  	  
	  	  Tabell	  8.2	  -‐	  Exempel	  på	  "nettolista"	  för	  effektivitet	  
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8.3.2 Exempel	  2	  
I	  det	  andra	  exemplet	  (tabell	  8.3	  nedan)	  har	  användaren	  valt,	  utifrån	  
frågebatteriet,	  att	  studera	  produktiviteten.	  Dessutom	  har	  det	  bara	  varit	  
kostnader	  och	  tid	  som	  varit	  i	  fokus.	  Då	  kan	  användaren	  se	  att	  om	  det	  aktuella	  
provobjektet	  tillhör	  t.ex.	  systemtyp	  1	  så	  är	  det	  transport-‐,	  distributions-‐,	  
hanterings-‐	  och	  lagerhållningskostnad	  samt	  ledtid	  som	  utgör	  "nettolistan"	  med	  
KPI,	  dvs.	  de	  grönmarkerade	  områdena	  i	  tabell	  8.3	  nedan.	  
	  	  

Underkategori	   PI	  
SYSTEMTYPER	  

Typ	  1	   Typ	  2	   Typ	  3	   osv…	  
KOSTNADER	   Transportkostnad	   	  	   	  	   	  	  

	  Distributionskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Hanteringskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Emballeringskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Lagerhållningskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Lagerföringskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Administrationskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Orderkostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Kapacitetkostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Bristkostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Förseningskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Informationskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Materialkostnader	   	  	   	  	   	  	  
	  Logistikrelaterade	  kostnader	   	  	   	  	   	  	  
	  Ledningskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Sjukvårdskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Veterinärkostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Anskaffningskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Produktionskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Driftkostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Underhållskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Stödkostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Designkostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Utvecklingskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Evakueringskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  Avvecklingskostnad	   	  	   	  	   	  	  
	  TID	   Time-‐to-‐customer	  (TTC)	   	  	   	  	   	  	  
	  Ledtid	   	  	   	  	   	  	  
	  Genomloppstid	  (GLT)	   	  	   	  	   	  	  
	  Time-‐to-‐market	  (TTM)	   	  	   	  	   	  	  
	  Arbetstid	   	  	   	  	   	  	  
	  Cykeltid	   	  	   	  	   	  	  
	  Responstid	   	  	   	  	   	  	  
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Tidsfördröjning	  i	  informationsöverföring	   	  	   	  	   	  	  
	  Designtid	   	  	   	  	   	  	  
	  Utvecklingstid	   	  	   	  	   	  	  
	  Anskaffningstid	   	  	   	  	   	  	  
	  Produktionstid	   	  	   	  	   	  	  
	  Lagringstid	   	  	   	  	   	  	  
	  Transporttid	   	  	   	  	   	  	  
	  Distributionstid	   	  	   	  	   	  	  
	  Evakueringstid	   	  	   	  	   	  	  
	  Driftstid	   	  	   	  	   	  	  
	  Underhållstid	   	  	   	  	   	  	  
	  Stödtid	   	  	   	  	   	  	  
	  Avvecklingstid	   	  	   	  	   	  	  
	  	  Tabell	  8.3	  -‐	  Exempel	  på	  "nettolista"	  för	  produktivitet	  
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9 Resultat	  
Syftet	  med	  detta	  arbete	  var	  att:	  
	  
	   "Förse	  FMVs	  VoV-‐verksamhet	  med	  förslag	  på	  en	  definition	  av	  termen	  
	   försvarslogistik	  samt	  en	  procedur	  för	  att	  identifiera	  KPI	  relaterade	  till	  
	   försvarslogistisk	  effektivitet."	  
	  
I	  detta	  kapitel	  redovisas	  resultaten	  som	  svarar	  mot	  syftet.	  Först	  redovisas	  
definitionen	  för	  försvarslogistik	  och	  sedan	  den	  substituerade	  definitionen.	  
Därefter	  redovisas	  procedurens	  resultat	  med	  två	  förtydligande	  exempel.	  

9.1 Definition	  
Examensarbetet	  har	  metodiskt	  arbetat	  fram	  ett	  förslag	  på	  en	  definition	  för	  
försvarslogistik,	  vilken	  lyder:	  
	  
	   "Ledning	  och	  genomförande	  av	  livscykelaktiviteter	  för	  den	  militära	  
	   verksamhetens	  möjliggörande	  resurser."	  
	  
Dessutom	  har	  definitionen	  substituerats	  till:	  
	   	  
	   "Omvärldsanalys,	  planering,	  beslutsfattande,	  genomförande	  och	  
	   återkoppling	  av	  design	  &	  utveckling,	  anskaffning	  &	  produktion,	  lagring,	  
	   transport,	  distribution	  &	  evakuering,	  drift,	  underhåll	  &	  stöd	  samt	  
	   avveckling	  av	  den	  militära	  verksamhetens	  möjliggörande	  egna	  (och	  
	   eventuellt	  allierades)	  styrkor/förband,	  personal,	  materiel,	  förnödenheter,	  
	   information,	  anläggningar	  och	  djur."	  

9.2 Procedur	  
Examensarbetet	  har	  resulterat	  i	  ett	  förslag	  på	  en	  "bruttolista"	  med	  PI	  (se	  tabell	  
8.1).	  "Bruttolistan"	  består	  av	  de	  PI	  som	  identifierats	  i	  litteraturen	  samt	  de	  PI	  som	  
anses	  vara	  korrelerade	  till	  definitionen	  för	  försvarslogistik.	  Denna	  är	  dynamisk	  
där	  antalet	  PI	  kan	  ökas	  och	  minskas	  i	  takt	  med	  nya	  verksamhetsområden	  och	  
användningserfarenhet.	  Det	  som	  däremot	  underlättar	  för	  FMV	  och	  T&E	  är	  
indelningen	  i	  de	  olika	  kategorierna	  (intressen,	  dvs.	  de	  sakområden	  för	  vilka	  
måtten	  är	  intressanta).	  Den	  kommer	  hjälpa	  till	  vid	  sållningen	  av	  PI	  vilket	  gör	  
uttagandet	  av	  KPI	  enklare.	  	  
	  
Till	  denna	  procedur	  har	  det	  även	  visat	  att	  en	  praktisk	  metod	  skulle	  vara	  att	  dela	  
in	  provobjekt	  efter	  egenskaper	  i	  s.k.	  systemtyper.	  Utgående	  från	  erfarenhet	  eller	  
heuristik	  kan	  då	  fördefinierade	  KPI	  listas	  i	  en	  "nettolista".	  FMV	  behöver	  då	  
endast	  matcha	  sitt	  provobjekt,	  utifrån	  dess	  egenskaper,	  med	  någon	  fördefinierad	  
systemtyp	  och	  därefter	  läsa	  av	  den	  aktuella	  "nettolistan"	  för	  systemtypen	  för	  att	  
få	  ut	  de	  generiska	  KPI.	  
	  
Skulle	  denna	  "nettolista"	  verka	  för	  omfattande	  har	  även	  ett	  frågebatteri	  skapats	  
för	  att	  stödja	  ytterligare	  anpassning	  och	  gallring	  av	  antalet	  KPI	  i	  den	  slutgiltiga	  
nettolistan	  för	  det	  aktuella	  provobjektet.	  
	  



	   Öppen/Unclassified	   14FMV5614-‐3:1	  
	  

	   103	  

10 Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  diskuteras	  resultatet	  som	  examensarbetet	  har	  lett	  till,	  dvs.	  om	  
syftet	  har	  uppfyllts.	  Dessutom	  diskuteras	  trovärdigheten	  av	  resultatet.	  

10.1 Definition	  
Den	  definition	  som	  utformats	  i	  detta	  examensarbete	  är	  ett	  förslag	  på	  en	  
definition	  som	  försvarsverksamheterna	  rekommenderas	  att	  använda,	  då	  det	  i	  
dagsläget	  inte	  finns	  en	  entydig	  definition.	  Om	  den	  utformade	  definitionen	  av	  
någon	  anledning	  inte	  anses	  direkt	  användbar,	  så	  kan	  den	  vara	  en	  bra	  
utgångspunkt	  att	  bygga	  vidare	  på,	  eftersom	  den	  har	  underbyggts	  från	  såväl	  
litteratur	  som	  verksamhet.	  Resultatet	  som	  presenterades	  i	  förra	  kapitlet	  svarar	  
på	  den	  första	  huvudfrågan	  (se	  avsnitt	  1.3.1)	  om	  vad	  som	  behöver	  ingå	  i	  en	  
definition	  för	  försvarslogistik.	  
	  
Jämförs	  definitionen	  (se	  avsnitt	  9.1)	  med	  andra	  nationers	  syn	  på	  försvarslogistik	  
(se	  avsnitt	  5.3.2)	  så	  står	  det	  klart	  att	  de	  övriga	  nordiska	  länderna	  har	  många	  
likheter	  med	  Sverige.	  Störst	  är	  förmodligen	  likheten	  med	  Norge	  som	  också	  
utvecklat	  och	  omorganiserat	  sin	  verksamhet	  för	  att	  arbeta	  med	  försvarslogistik.	  
Deras	  definition	  (se	  avsnitt	  5.3.2.2)	  är	  en	  punktlista	  över	  vad	  som	  ska	  ingå	  i	  
försvarslogistik,	  men	  delarna	  som	  ingår	  är	  i	  stora	  drag	  de	  samma	  som	  finns	  med	  
i	  detta	  arbetes	  definition.	  Dessutom	  påminner	  den	  mycket	  om	  de	  definitioner	  
som	  EU	  (2011),	  NATO	  (2014c),	  Ekström	  (2013),	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  
(2011)	  och	  Nationalencyklopedin	  (2014c)	  använder	  (Definition	  7).	  Dessa	  
definitioner	  underbygger	  den	  definitionen	  som	  är	  gjord	  i	  detta	  arbete	  vilket	  
medför	  att	  de	  är	  ganska	  lika	  varandra.	  
	  
Utifrån	  frågeställningen	  om	  vilka	  likheter	  och	  skillnader	  som	  finns	  mellan	  
logistik	  och	  försvarslogistik	  (se	  avsnitt	  1.3.2)	  har	  det	  även	  visat	  sig	  att	  många	  
likheter	  finns.	  Framförallt	  så	  är	  det	  intressant	  att	  logistik	  grundades	  ur	  militära	  
idéer	  som	  sedan	  applicerades	  i	  industrin.	  Idag	  sker	  påverkan	  i	  omvänd	  riktning,	  
dvs.	  att	  militären	  tar	  till	  sig	  och	  använder	  sig	  av	  de	  teorier	  och	  idéer	  som	  
kommer	  från	  industrin.	  Den	  främsta	  skillnaden	  är	  (se	  avsnitt	  6.3)	  är	  synen	  på	  
risk,	  där	  industrilogistikens	  enda	  mål	  är	  ekonomi	  (och	  i	  någon	  grad	  renommé)	  
medan	  det	  för	  militären	  finns	  andra	  värden	  som	  står	  på	  spel	  samt	  att	  det	  är	  
skillnad	  på	  krigs	  respektive	  fredstid.	  I	  krigstid	  så	  har	  ekonomin	  väldigt	  liten	  
betydelse	  utan	  det	  är	  istället	  frågor	  som	  nationell	  suveränitet	  och	  frihet	  som	  är	  
av	  betydelse.	  I	  fredstid	  har	  förvisso	  ekonomin	  en	  stor	  innebörd,	  men	  viss	  
beslutad	  beredskap	  ska	  ändå	  finnas.	  Här	  är	  istället	  tankar	  kring	  att	  klara	  en	  
invasion	  motsvarande	  att	  klara	  en	  enorm	  order	  eller	  ett	  produktionsstopp	  i	  
industrin	  och	  fortfarande	  kunna	  leverera	  till	  kunderna.	  	  
	  
Den	  sista	  frågeställningen	  (se	  avsnitt	  1.3.3),	  vad	  skiljer	  mellan	  VoV	  av	  materiel	  
och	  VoV	  av	  försvarslogistik,	  så	  är	  det	  enklast	  svaret	  att	  VoV	  av	  materiel	  är	  en	  
delmängd	  av	  att	  utföra	  VoV	  av	  försvarslogistik	  då	  materielanskaffning	  är	  en	  del	  
av	  försvarslogistik.	  VoV	  av	  materiel	  handlar	  om	  att	  verifiera	  krav	  på	  materielen	  
medan	  VoV	  av	  försvarslogistik	  handlar	  om	  att	  verifiera	  krav	  på	  en	  förmåga	  eller	  
tjänst	  att	  leverera	  materiel	  så	  att	  det	  alltid	  finns	  rätt	  beställda	  produkter	  eller	  
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service	  i	  rätt	  kvantitet,	  i	  rätt	  skick,	  på	  rätt	  plats,	  i	  rätt	  tid,	  till	  rätt	  kund	  samt	  till	  
rätt	  kostnad	  till	  det	  aktuella	  verksamhetsområdet.	  
	  
För	  att	  skapa	  definitionen	  användes	  förbättringsmetoden	  vilket	  ger	  en	  bred	  
definition,	  dvs.	  en	  övergripande	  definition.	  Fördelen	  med	  övergripande	  
definition	  kontra	  en	  definition	  med	  många	  undantag,	  vilket	  Turordningsmetoden	  
hade	  gett,	  är	  att	  den	  blir	  enklare	  att	  använda.	  Dessutom	  gör	  substitueringen	  att	  
färre	  missförstånd	  kan	  göras.	  En	  ytterligare	  fördel	  är	  att	  definitionen	  inte	  blir	  
lika	  komplex	  att	  utforma,	  vilket	  också	  ger	  den	  konsekvensen	  att	  den	  blir	  mer	  
komplex	  att	  använda.	  

10.2 Procedur	  
Examensarbetet	  föreslår	  att	  en	  gruppering	  av	  systemtyper	  (se	  avsnitt	  3.3.2.1)	  
borde	  skapas,	  vilken	  också	  kommer	  vara	  dynamisk	  i	  och	  med	  att	  det	  alltid	  
kommer	  kunna	  skapas	  nya	  system	  och	  systemtyper.	  I	  och	  med	  denna	  gruppering	  
kan	  T&E,	  utifrån	  ett	  aktuellt	  system,	  hänföra	  till	  en	  systemtyp	  och	  på	  så	  sätt	  få	  ut	  
en	  "nettolista"	  med	  KPI	  genom	  avläsning	  från	  "bruttolistan".	  En	  första	  indelning,	  
en	  huvudindelning	  likt	  indelningen	  av	  PI	  i	  "bruttolistan",	  av	  systemtyper	  skulle	  
kunna	  vara	  efter	  de	  systemnivåer	  som	  finns	  (se	  avsnitt	  5.1.1.1).	  Eftersom	  
systemnivåer	  redan	  är	  ett	  väl	  etablerat	  begrepp	  för	  FMV	  så	  skulle	  den	  metoden	  
troligtvis	  vara	  en	  bra	  utgångspunkt	  för	  indelningen.	  
	  
För	  att	  visa	  på	  hur	  proceduren	  ska	  fungera	  används	  två	  exempel	  (se	  avsnitt	  8.3).	  
Från	  den	  "bruttolistan"	  som	  skapades	  inom	  ramen	  för	  examensarbetet	  har	  olika	  
systemtyper	  (system	  1,	  system	  2,	  system	  3,	  osv...)	  grupperats	  och	  identifierats.	  
Därefter	  är	  målsättningen	  att	  avgöra,	  för	  varje	  systemtyp,	  vilka	  PI	  som	  är	  
relevanta,	  dvs.	  "nettolistan"	  med	  KPI.	  
	  
När	  det	  ska	  avgöras	  för	  vilka	  PI	  som	  är	  relevanta	  för	  varje	  systemtyp,	  dvs.	  vilka	  
som	  kvalificeras	  som	  KPI,	  rekommenderas	  totalkostnadsanalys	  som	  metod.	  Att	  
använda	  erfarenhet	  är	  en	  alternativ	  (eller	  kompletterande)	  metod.	  Problemet	  
här	  är	  att	  det	  arbetet	  är	  ständigt	  kontinuerligt	  eftersom	  både	  y-‐axeln	  
("bruttolistan")	  och	  x-‐axeln	  (systemtyperna)	  är	  dynamiska.	  Men	  när	  tillräcklig	  
mängd	  av	  verifieringar	  har	  genomförts	  kan	  T&E	  enklare,	  genom	  att	  klassificera	  
sitt	  provobjekt,	  hänföra	  det	  till	  en	  passande	  systemtyp.	  Därmed	  är	  "nettolistan"	  
med	  KPI	  färdig	  eftersom	  den	  redan	  är	  framtagen	  från	  tidigare	  fall	  och	  
erfarenheter	  och	  det	  räcker	  därför	  bara	  att	  läsa	  av	  den.	  För	  att	  få	  en	  ytterligare	  
mer	  gallrad	  lista	  kan	  även	  frågebatteriet	  användas.	  Sedan	  kan	  T&E	  säga	  att	  det	  
räcker	  att	  mäta	  och	  analyser	  dessa	  KPI	  för	  att	  avgöra	  om	  provobjektet	  är	  
effektivt,	  produktivt	  eller	  båda,	  beroende	  på	  intresse.	  
	  
En	  ytterligare	  aspekt	  som	  måste	  diskuteras	  är	  skillnaden	  mellan	  tillämpning	  i	  
krigstid	  och	  fredstid.	  Utifrån	  de	  olika	  situationerna	  kan	  olika	  KPI	  vara	  
intressanta	  att	  mäta.	  Därför	  kan	  det	  vara	  klokt	  att	  göra	  två	  matriser	  med	  KPI,	  en	  
för	  användning	  i	  fredstid	  och	  en	  för	  krigstid.	  Den	  militära	  verksamheten	  är	  unik	  i	  
den	  aspekten	  att	  det	  är	  vid	  extremt	  sällsynta	  fall	  som	  det	  uppstår	  
krigssituationer,	  men	  då	  det	  sker	  måste	  beredskapen	  vara	  så	  pass	  god	  att	  det	  går	  
att	  hantera.	  Det	  kan	  liknas	  vid	  en	  extremtopp	  i	  efterfrågan	  för	  logistiken	  i	  
industrin.	  
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10.3 Resultatens	  trovärdighet	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  trovärdigheten	  i	  resultaten	  diskuteras	  utifrån	  det	  
litteraturen	  menar	  att	  en	  vetenskaplig	  studie	  ska	  ta	  hänsyn	  till	  (se	  avsnitt	  2.5),	  
dvs.	  validitet,	  reliabilitet	  och	  objektivitet.	  
	  
Arbetet	  har	  följt	  de	  modifierade	  steg	  som	  ursprungligen	  Oskarsson	  et	  al	  (2006)	  
beskriver	  (se	  kapitel	  3).	  Anledningen	  till	  att	  denna	  metod	  valts	  är	  för	  att	  det	  
lämpar	  sig	  bra	  för	  detta	  arbete.	  Troligtvis	  skulle	  andra	  modeller	  också	  fungera	  
bra,	  men	  detta	  är	  en	  modell	  som	  enligt	  Oskarsson	  et	  al	  (2006)	  fungerar	  bra	  för	  
logistiska	  arbeten.	  	  

10.3.1.1 Definitionen	  
Till	  att	  börja	  med	  så	  kan	  valet	  av	  metod	  diskuteras.	  I	  detta	  fall	  så	  valdes	  
förbättringsmetoden,	  eftersom	  det	  var	  den	  som	  Hansson	  (2007)	  
rekommenderade	  vid	  skapande	  av	  definitioner.	  Hade	  turordningsmetoden	  valts	  
hade	  många	  undantag	  behövts	  göras	  vilket	  hade	  gjort	  definitionen	  komplicerad	  
och	  svår	  att	  använda.	  Trestegsmetoden	  hade	  kunnat	  användas	  men	  den	  
upplevdes	  som	  mer	  komplicerad	  än	  förbättringsmetoden.	  Det	  är	  svårt	  att	  
säkerställa	  om	  ett	  annat	  metodval	  hade	  gett	  ett	  annat	  resultat.	  Mycket	  talar	  för	  
det,	  men	  det	  är	  troligt	  att	  sådana	  definitionerna	  inte	  nödvändigtvis	  skulle	  vara	  
bättre	  eller	  mer	  användbara	  varianter	  än	  den	  som	  förbättringsmetoden	  givit	  
eftersom	  en	  högre	  risk	  för	  stor	  komplexitet	  då	  skulle	  finnas.	  Om	  studien	  skulle	  
upprepas	  är	  det	  mest	  troligt	  att	  förbättringsmetoden	  skulle	  ge	  repeterbarhet,	  
dvs.	  resultera	  i	  en	  definition	  som	  liknar	  den	  som	  här	  redovisas.	  Detta	  eftersom	  
turordningsmetoden	  ger	  många	  undantag	  där	  valen	  av	  undantag	  förmodligen	  
kommer	  vara	  subjektiva.	  Slutsatsen	  av	  detta	  resonemang	  blir	  att	  
förbättringsmetoden	  förmodligen	  är	  den	  mest	  lämpade	  metoden	  för	  
definitionen.	  Då	  förbättringsmetoden	  som	  valts	  har	  utformats	  av	  en	  professor	  
från	  KTH	  har	  den	  ansetts	  vara	  relevant	  för	  studien.	  Därmed	  anses	  validiteten	  
kunna	  styrkas.	  Eftersom	  förbättringsmetoden	  är	  enklast	  att	  upprepa,	  åtminstone	  
i	  den	  här	  studien,	  kan	  även	  reliabiliteten	  anses	  vara	  hög.	  	  
	  
När	  det	  kommer	  till	  användandet	  av	  förbättringsmetoden	  har	  olika	  källor	  
samlats	  som	  underlag.	  Eftersom	  definitionen	  bygger	  på	  uttagna	  begrepp	  och	  
definitioner	  gjorda	  från	  olika	  myndigheter,	  organisationer,	  lexikon,	  
vetenskapliga	  skrifter	  osv.	  så	  finns	  här	  en	  subjektiv	  sida	  som	  går	  att	  diskutera.	  
Valen	  av	  dessa	  begrepp	  och	  definitioner	  är	  gjorda	  av	  skribenten	  vilket	  innebär	  
en	  risk	  för	  subjektivitet.	  Däremot	  förstärks	  objektiviteten	  här	  då	  begreppen	  och	  
definitionerna	  är	  vedertagna	  från	  kända	  källor.	  Dessutom	  har	  de	  förstärkts	  av	  
varandra	  då	  många	  referenser	  syftar	  på	  samma	  innehåll.	  En	  ytterligare	  
förstärkning	  av	  objektiviteten	  är	  att	  valen	  för	  skapandet	  av	  definiens	  (se	  avsnitt	  
2.3.2)	  har	  diskuterats	  fram	  med	  handledaren	  Johan	  Bendz	  och	  Lars	  Velander	  vid	  
workshopen.	  Dessutom	  så	  har	  definitionen	  dubbelkollats	  med	  Nils-‐Anders	  
Ekberg	  (logistikansvarig	  på	  FMV).	  Med	  detta	  anses	  att	  tillräckligt	  hög	  objektivitet	  
för	  definitionen	  har	  hållits.	  	  
	  
Om	  studien	  skulle	  upprepas	  skulle	  sannolikt	  stora	  delar	  av	  den	  information	  som	  
använts	  i	  denna	  rapport	  även	  hittas	  och	  användas	  för	  den.	  T.ex.	  skulle	  den	  
Statliga	  offentliga	  utredningen	  samt	  informationen	  från	  de	  olika	  myndigheterna	  
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vara	  underlag	  som	  troligtvis	  skulle	  användas.	  Det	  innebär	  i	  sig	  att	  
datainsamlingens	  tillvägagångssätt	  har	  hög	  reliabilitet.	  Dessutom	  har	  
informationsunderlaget	  som	  funnits	  varit	  relevant	  för	  studien	  vilket	  bidrar	  till	  
att	  validiteten	  också	  kan	  anses	  hög.	  Då	  validiteten,	  reliabiliteten	  och	  objektiviten	  
alla	  anses	  höga	  kan	  därför	  studien	  anses	  ha	  hög	  trovärdighet.	  
	  
När	  definitionen	  presenterades	  för	  Nils-‐Anders	  Ekberg	  (logistikansvarig	  på	  
FMV)	  så	  visade	  det	  sig	  att	  en	  annan	  definition	  som	  ännu	  inte	  är	  officiell	  har	  
utvecklats	  inom	  myndigheten.	  Eftersom	  den	  inte	  är	  officiell	  så	  har	  den	  inte	  
använts	  i	  detta	  arbete	  men	  det	  gick	  att	  urskilja	  många	  likheter	  mellan	  den	  
definitionen	  som	  är	  skapat	  inom	  detta	  arbete	  och	  den	  som	  FMV	  har	  skapat.	  T.ex.	  
så	  ligger	  den	  definition	  (Definition	  7)	  som	  EU	  (2011),	  NATO	  (2014c),	  Ekström	  
(2013),	  Statens	  Offentliga	  Utredningar	  (2011)	  och	  Nationalencyklopedin	  (2014c)	  
till	  grund	  för	  FMV:s	  definition.	  I	  och	  med	  detta	  kan	  definitionen	  som	  är	  skapad	  
inom	  detta	  arbete	  styrkas	  då	  den	  använder	  samma	  underbyggande	  definitioner	  
som	  för	  den	  som	  skapats	  av	  FMV,	  dvs.	  reliabiliteten	  är	  hög	  och	  därför	  är	  även	  
trovärdigheten	  hög.	  
	  
I	  och	  med	  detta	  har	  första	  delen	  av	  syftet	  uppfyllts,	  dvs.	  att	  ge	  ett	  förslag	  till	  
definition	  av	  termen	  försvarslogistik.	  Dessutom	  har	  definitionen	  hög	  
trovärdighet.	  

10.3.1.2 Proceduren	  
För	  "bruttolistan"	  gäller	  egentligen	  samma	  diskussion	  som	  för	  definitionen.	  Den	  
underbyggande	  informationen	  till	  de	  olika	  kategorierna	  och	  till	  PI	  som	  
identifierats	  och	  listats	  har	  valts	  av	  skribenten,	  men	  de	  kommer	  från	  
välrenommerade	  källor	  och	  från	  ett	  antal	  källor	  som	  refererar	  till	  samma.	  Skulle	  
en	  liknande	  studie	  upprepas	  skulle	  förmodligen	  samma	  PI	  från	  litteraturen	  att	  
väljas	  eftersom	  de	  är	  så	  pass	  vanligt	  förekommande	  nyckeltal	  inom	  logistiken.	  
Därför	  anses	  reliabiliteten	  i	  materialet	  som	  hög.	  
	  
För	  de	  PI	  härstammar	  från	  definitionen	  för	  försvarslogistik	  så	  är	  risken	  större	  att	  
de	  skulle	  variera	  vid	  en	  återupprepning	  av	  studien.	  Vilken	  metod	  som	  välj	  för	  
definitionen	  och	  vilken	  bakomliggande	  information	  som	  används	  är	  såklart	  
avgörande	  för	  hur	  det	  faktiska	  resultatet	  blir.	  	  
	  
För	  övrigt	  så	  råder	  en	  viss	  risk	  att	  alla	  PI	  som	  behövs	  för	  att	  faktiskt	  kunna	  
avgöra	  om	  provobjektet	  vid	  en	  VoV	  är	  effektiv,	  produktiv	  eller	  båda,	  inte	  har	  
identifierats	  eller	  listats.	  Men	  med	  kommande	  användning,	  erfarenhet	  och	  
förståelse	  för	  verksamheten	  kommer	  denna	  risk	  succesivt	  minimeras,	  i	  takt	  med	  
att	  PI	  läggs	  till	  och	  tas	  bort	  efter	  vad	  som	  anses	  behövas	  mätas.	  
	  
När	  det	  sedan	  gäller	  själva	  proceduren	  och	  frågebatteriet	  så	  är	  det	  förankrat	  med	  
litteraturen	  där	  välkända	  källor	  använts.	  Frågorna	  hjälper	  användaren	  att	  
begränsa	  "bruttolistan"	  till	  en	  "nettolista".	  Metoden	  för	  att	  begränsa	  
"bruttolistan"	  kan	  göras	  på	  många	  sätt,	  t.ex.	  via	  att	  rangordna	  vad	  som	  anses	  
viktigast	  och	  sedan	  sålla	  bort	  de	  PI	  som	  är	  i	  konflikt.	  Men	  frågebatteriet	  anses	  
begränsa	  "bruttolistan"	  bäst	  efter	  användarens	  olika	  önskemål	  och	  krav.	  Därför	  
anses	  metoden	  och	  frågebatteriet	  hålla	  hög	  trovärdighet.	  
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För	  att	  stärka	  trovärdigheten	  och	  användarbarheten	  av	  proceduren	  för	  FMV,	  så	  
har	  ett	  testfall	  skapats	  (se	  bilaga	  4).	  Där	  illustreras	  att	  proceduren	  faktiskt	  är	  
användbar.	  Då	  testfallet	  har	  utformats	  med	  experter	  inom	  området	  så	  anses	  
ändå	  objektiviten	  hög	  och	  därför	  även	  att	  trovärdigheten	  vara	  hög.	  
	  
Denna	  diskussion	  visar	  att	  syftets	  andra	  del,	  dvs.	  skapa	  en	  procedur	  för	  att	  
identifiera	  KPI	  relaterade	  till	  försvarslogistisk	  effektivitet,	  har	  uppfyllts.	  
Dessutom	  har	  svaret	  på	  andra	  huvudfrågan	  (se	  avsnitt	  1.3.1)	  svarats	  på,	  
eftersom	  resonemanget	  visar	  vad	  som	  ska	  mätas	  för	  att	  uppnå	  effektiv	  
försvarslogistik.	  Samtidigt	  har	  detta	  resonemang	  också	  visat	  att	  trovärdigheten	  i	  
resultaten	  är	  höga.	  
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11 Slutord	  
FMV:s	  affärsidé	  och	  ambition	  är	  att	  tillhandahålla	  effektiv	  försvarslogistik	  (se	  
avsnitt	  1.1).	  Logistikens	  mål	  är	  att	  bidra	  till	  en	  effektiv	  militär	  verksamhet.	  För	  
studien	  har	  antagits	  att	  FMV	  med	  effektiv	  menar	  såväl	  effektivitet	  i	  användning	  
(verkningsgrad)	  som	  produktivitet,	  vilket	  har	  förklarats	  tidigare	  i	  rapporten.	  	  
	  
En	  idé	  som	  formulerats	  under	  arbetet	  är	  möjligheten	  att	  associera	  effektivitet	  
med	  validering	  och	  produktivitet	  med	  verifiering.	  Resonemanget	  bygger	  på	  
observationen	  att	  validering	  handlar	  om	  nytta	  i	  verksamheten,	  vilket	  även	  
effektivitet	  avser	  (t.ex.	  antal	  träffar	  i	  målet).	  Verifiering	  handlar	  om	  hur	  väl	  en	  
produkt	  uppfyller	  ställda	  krav,	  vilket	  även	  kan	  ses	  som	  en	  analys	  av	  produktens	  
egenskaper,	  där	  produktivitet	  kan	  vara	  en	  faktor	  av	  intresse,	  även	  om	  den	  i	  sig	  
inte	  är	  kravställd	  (t.ex.	  kostnad	  per	  skott).	  
	  
Effektivitet	  kan	  diskuteras	  i	  relativ	  och	  absolut	  mening.	  En	  relativ	  effektiv	  
försvarslogistik	  innebär	  att	  den	  antingen	  är	  mer	  eller	  mindre	  effektiv	  medan	  en	  
absolut	  effektiv	  försvarslogistik	  antingen	  är	  effektiv	  eller	  ineffektiv,	  dvs.	  om	  
försvarslogistiken	  är	  absolut	  effektiv	  så	  går	  den	  inte	  att	  förbättras,	  med	  rådande	  
insatser	  (se	  avsnitt	  6.4).	  Motsvarande	  resonemang	  kan	  även	  föras	  kring	  
produktivitet.	  
	  
När	  det	  gäller	  målsättning	  så	  är	  en	  absolut	  effektivitet	  ett	  bra	  riktmärke.	  Men	  för	  
att	  nå	  dit	  så	  kan	  vägen,	  eller	  delmålen,	  utgöras	  av	  en	  relativ	  syn	  på	  effektivitet.	  
Då	  kan	  ständiga	  förbättringar	  leda	  till	  att	  verksamheten	  kontinuerligt	  blir	  bättre	  
och	  närmar	  sig	  det	  totala	  målet,	  dvs.	  absolut	  effektivitet.	  	  
	  
Detta	  arbete	  ger	  FMV	  en	  möjlighet	  att	  kunna	  jämföra	  sin	  försvarslogistik	  i	  och	  
med	  den	  procedur	  som	  har	  skapats.	  Med	  proceduren	  kan	  FMV	  jämföra	  sitt	  
provobjekts	  egenskaper	  med	  liknande	  systemtyper	  och	  sedan	  läsa	  av	  en	  
"nettolista"	  med	  KPI.	  	  
	  
Denna	  procedur,	  eller	  sätt	  att	  tänka,	  skulle	  alltså	  kunna	  vara	  ett	  värdefullt	  
verktyg	  eller	  arbetssätt	  för	  FMV	  och	  T&E	  i	  syfte	  att	  avgöra	  hur	  effektiv	  
försvarslogistiken	  är.	  Det	  fortsatta	  arbetets	  tre	  stora	  områden	  för	  att	  avgöra	  
verksamhetens	  effektivitet,	  eller	  produktivitet,	  är:	  

1. Definiera	  olika	  provobjekts	  egenskaper	  och	  på	  så	  sätt	  kunna	  klustra	  ihop	  
dem	  till	  olika	  systemtyper.	  	  

2. Avgöra	  vilka	  KPI	  som	  är	  relevanta	  för	  respektive	  systemtyp.	  
3. Börja	  mäta	  verksamhetens	  KPI.	  
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När	  FMV	  ska	  definiera	  de	  olika	  systemtyperna	  kan	  det	  vara	  klokt	  att	  göra	  en	  
liknande	  indelning	  som	  för	  PI.	  Anledningen	  till	  det	  är	  att	  det	  förmodligen	  
kommer	  vara	  lättare	  att	  kunna	  identifiera	  provobjekten	  till	  systemtyperna,	  där	  
systemtyperna	  motsvarar	  PI	  fast	  på	  x-‐axeln.	  Då	  skulle	  systemnivåerna	  för	  VoV	  
(se	  avsnitt	  5.1.1.1)	  vara	  en	  bra	  utgångspunkt,	  motsvarande	  huvudkategorin	  för	  
PI.	  När	  det	  kommer	  till	  mätningen	  av	  KPI	  så	  skulle	  någon	  av	  Balanced	  Scorecard	  
(BSC),	  Activity	  Based	  Costing	  (ABC)	  eller	  Supply	  Chain	  Operations	  Reference	  
(SCOR)	  kunna	  användas	  som	  metod	  (se	  avsnitt	  6.6.4).	  Men	  det	  förmodligen	  
viktigaste	  för	  FMV	  är	  att	  få	  en	  stor	  förståelse	  för	  hur	  de	  olika	  KPI	  kommer	  
påverka	  varandra	  (se	  avsnitt	  6.6.10).	  Då	  skulle	  Analytic	  Hierarchy	  Process	  
(AHP)	  kunna	  användas	  alternativt	  att	  relationerna	  modelleras	  (enligt	  6.6.12).	  
Med	  förståelse	  kring	  logistiska	  målkonflikter	  (se	  avsnitt	  6.4.3)	  och	  
totalkostnadsmodell	  (se	  avsnitt	  6.5)	  skulle	  FMV	  kunna	  avgöra	  hur	  KPI	  påverkar	  
varandra	  totalt	  sett.	  Hur	  själva	  mätningen	  görs	  antas	  FMV	  redan	  ha	  stor	  kunskap	  
och	  kompetens	  om	  då	  KPI	  har	  använts	  tidigare,	  men	  för	  materielsystem.	  	  
	  
Sammanfattat	  har	  nu	  alltså	  FMV	  fått	  ett	  förslag	  på	  en	  definition	  för	  
försvarslogistik,	  vilken	  de	  kan	  arbeta	  efter	  om	  de	  anser	  den	  lämplig.	  Dessutom	  
har	  en	  procedur	  skapats	  som	  kan	  hjälpa	  FMV	  att	  välja	  KPI	  som	  slutligen	  kan	  visa	  
försvarslogistiken	  effektivitet.	  
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Bilagor	  
Bilaga	  1	  -‐	  NATOs	  medlemsländer	  
Albanien	  (2009)	  
Belgien	  (1949)	  
Bulgarien	  (2004)	  
Danmark	  (1949)	  
Estland	  (2004)	  
Frankrike	  (1949)	  
Grekland	  (1952)	  
Island	  (1949)	  
Italien	  (1949)	  
Kanada	  (1949)	  
Kroatien	  (2009)	  
Lettland	  (2004)	  
Litauen	  (2004)	  
Luxemburg	  (2949)	  
Nederländerna	  (1949)	  
Norge	  (1949)	  
Polen	  (1999)	  
Portugal	  (1949)	  
Rumänien	  (2004)	  
Slovakien	  (2004)	  
Slovenien	  (2004)	  
Storbritannien	  (1949)	  
Spanien	  (1982)	  
Tjeckien	  (1999)	  
Turkiet	  (1952)	  
Tyskland	  (1955)	  
Ungern	  (1999)	  
USA	  (1949)	  
(NATO,	  2014f)	  
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Bilaga	  2	  -‐	  PFF	  medlemsstater	  
Albanien	  
Armenien	  
Azerbajdzjan	  
Bosnien	  och	  Hercegovina	  
Bulgarien	  
Estland	  
Finland	  
Georgien	  
Irland	  
Kazakstan	  
Kirgizistan	  
Kroatien	  
Lettland	  
Litauen	  
Makedonien	  
Malta	  
Moldavien	  
Montenegro	  
Polen	  
Rumänien	  
Ryssland	  
Schweiz	  
Serbien	  
Slovakien	  
Slovenien	  
Sverige	  
Tadjikistan	  
Tjeckien	  
Turkmenistan	  
Ukraina	  
Ungern	  
Uzbekistan	  
Vitryssland	  
Österrike	  
(NATO,	  2014g)	  
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Bilaga	  3	  -‐	  Nordatlantiska	  avtalet	  
Washington	  D.C.	  -‐	  4	  april	  1949	  
The	  Parties	  to	  this	  Treaty	  reaffirm	  their	  faith	  in	  the	  purposes	  and	  principles	  of	  the	  
Charter	  of	  the	  United	  Nations	  and	  their	  desire	  to	  live	  in	  peace	  with	  all	  peoples	  and	  

all	  governments.	  
They	  are	  determined	  to	  safeguard	  the	  freedom,	  common	  heritage	  and	  civilisation	  
of	  their	  peoples,	  founded	  on	  the	  principles	  of	  democracy,	  individual	  liberty	  and	  the	  
rule	  of	  law.	  They	  seek	  to	  promote	  stability	  and	  well-‐being	  in	  the	  North	  Atlantic	  

area.	  
They	  are	  resolved	  to	  unite	  their	  efforts	  for	  collective	  defence	  and	  for	  the	  

preservation	  of	  peace	  and	  security.	  They	  therefore	  agree	  to	  this	  North	  Atlantic	  
Treaty	  :	  

	  
Article	  1	  
The	  Parties	  undertake,	  as	  set	  forth	  in	  the	  Charter	  of	  the	  United	  Nations,	  to	  settle	  
any	  international	  dispute	  in	  which	  they	  may	  be	  involved	  by	  peaceful	  means	  in	  
such	  a	  manner	  that	  international	  peace	  and	  security	  and	  justice	  are	  not	  
endangered,	  and	  to	  refrain	  in	  their	  international	  relations	  from	  the	  threat	  or	  use	  
of	  force	  in	  any	  manner	  inconsistent	  with	  the	  purposes	  of	  the	  United	  Nations.	  
	  
Article	  2	  
The	  Parties	  will	  contribute	  toward	  the	  further	  development	  of	  peaceful	  and	  
friendly	  international	  relations	  by	  strengthening	  their	  free	  institutions,	  by	  
bringing	  about	  a	  better	  understanding	  of	  the	  principles	  upon	  which	  these	  
institutions	  are	  founded,	  and	  by	  promoting	  conditions	  of	  stability	  and	  well-‐being.	  
They	  will	  seek	  to	  eliminate	  conflict	  in	  their	  international	  economic	  policies	  and	  
will	  encourage	  economic	  collaboration	  between	  any	  or	  all	  of	  them.	  
	  
Article	  3	  
In	  order	  more	  effectively	  to	  achieve	  the	  objectives	  of	  this	  Treaty,	  the	  Parties,	  
separately	  and	  jointly,	  by	  means	  of	  continuous	  and	  effective	  self-‐help	  and	  mutual	  
aid,	  will	  maintain	  and	  develop	  their	  individual	  and	  collective	  capacity	  to	  resist	  
armed	  attack.	  
	  
Article	  4	  
The	  Parties	  will	  consult	  together	  whenever,	  in	  the	  opinion	  of	  any	  of	  them,	  the	  
territorial	  integrity,	  political	  independence	  or	  security	  of	  any	  of	  the	  Parties	  is	  
threatened.	  
	  
Article	  5	  
The	  Parties	  agree	  that	  an	  armed	  attack	  against	  one	  or	  more	  of	  them	  in	  Europe	  or	  
North	  America	  shall	  be	  considered	  an	  attack	  against	  them	  all	  and	  consequently	  
they	  agree	  that,	  if	  such	  an	  armed	  attack	  occurs,	  each	  of	  them,	  in	  exercise	  of	  the	  
right	  of	  individual	  or	  collective	  self-‐defence	  recognised	  by	  Article	  51	  of	  the	  
Charter	  of	  the	  United	  Nations,	  will	  assist	  the	  Party	  or	  Parties	  so	  attacked	  by	  
taking	  forthwith,	  individually	  and	  in	  concert	  with	  the	  other	  Parties,	  such	  action	  
as	  it	  deems	  necessary,	  including	  the	  use	  of	  armed	  force,	  to	  restore	  and	  maintain	  
the	  security	  of	  the	  North	  Atlantic	  area.	  
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Any	  such	  armed	  attack	  and	  all	  measures	  taken	  as	  a	  result	  thereof	  shall	  
immediately	  be	  reported	  to	  the	  Security	  Council.	  Such	  measures	  shall	  be	  
terminated	  when	  the	  Security	  Council	  has	  taken	  the	  measures	  necessary	  to	  
restore	  and	  maintain	  international	  peace	  and	  security	  .	  
	  
Article	  67	  
For	  the	  purpose	  of	  Article	  5,	  an	  armed	  attack	  on	  one	  or	  more	  of	  the	  Parties	  is	  
deemed	  to	  include	  an	  armed	  attack:	  

• on	  the	  territory	  of	  any	  of	  the	  Parties	  in	  Europe	  or	  North	  America,	  on	  the	  
Algerian	  Departments	  of	  France8,	  on	  the	  territory	  of	  or	  on	  the	  Islands	  
under	  the	  jurisdiction	  of	  any	  of	  the	  Parties	  in	  the	  North	  Atlantic	  area	  
north	  of	  the	  Tropic	  of	  Cancer;	  

• on	  the	  forces,	  vessels,	  or	  aircraft	  of	  any	  of	  the	  Parties,	  when	  in	  or	  over	  
these	  territories	  or	  any	  other	  area	  in	  Europe	  in	  which	  occupation	  forces	  of	  
any	  of	  the	  Parties	  were	  stationed	  on	  the	  date	  when	  the	  Treaty	  entered	  
into	  force	  or	  the	  Mediterranean	  Sea	  or	  the	  North	  Atlantic	  area	  north	  of	  the	  
Tropic	  of	  Cancer.	  

	  
Article	  7	  
This	  Treaty	  does	  not	  affect,	  and	  shall	  not	  be	  interpreted	  as	  affecting	  in	  any	  way	  
the	  rights	  and	  obligations	  under	  the	  Charter	  of	  the	  Parties	  which	  are	  members	  of	  
the	  United	  Nations,	  or	  the	  primary	  responsibility	  of	  the	  Security	  Council	  for	  the	  
maintenance	  of	  international	  peace	  and	  security.	  
	  
Article	  8	  
Each	  Party	  declares	  that	  none	  of	  the	  international	  engagements	  now	  in	  force	  
between	  it	  and	  any	  other	  of	  the	  Parties	  or	  any	  third	  State	  is	  in	  conflict	  with	  the	  
provisions	  of	  this	  Treaty,	  and	  undertakes	  not	  to	  enter	  into	  any	  international	  
engagement	  in	  conflict	  with	  this	  Treaty.	  
	  
Article	  9	  
The	  Parties	  hereby	  establish	  a	  Council,	  on	  which	  each	  of	  them	  shall	  be	  
represented,	  to	  consider	  matters	  concerning	  the	  implementation	  of	  this	  Treaty.	  
The	  Council	  shall	  be	  so	  organised	  as	  to	  be	  able	  to	  meet	  promptly	  at	  any	  time.	  The	  
Council	  shall	  set	  up	  such	  subsidiary	  bodies	  as	  may	  be	  necessary;	  in	  particular	  it	  
shall	  establish	  immediately	  a	  defence	  committee	  which	  shall	  recommend	  
measures	  for	  the	  implementation	  of	  Articles	  3	  and	  5.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  The	  definition	  of	  the	  territories	  to	  which	  Article	  5	  applies	  was	  revised	  by	  Article	  2	  of	  the	  
Protocol	  to	  the	  North	  Atlantic	  Treaty	  on	  the	  accession	  of	  Greece	  and	  Turkey	  signed	  on	  22	  October	  
1951.	  
	  
8	  On	  January	  16,	  1963,	  the	  North	  Atlantic	  Council	  noted	  that	  insofar	  as	  the	  former	  Algerian	  
Departments	  of	  France	  were	  concerned,	  the	  relevant	  clauses	  of	  this	  Treaty	  had	  become	  
inapplicable	  as	  from	  July	  3,	  1962.	  
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Article	  10	  
The	  Parties	  may,	  by	  unanimous	  agreement,	  invite	  any	  other	  European	  State	  in	  a	  
position	  to	  further	  the	  principles	  of	  this	  Treaty	  and	  to	  contribute	  to	  the	  security	  
of	  the	  North	  Atlantic	  area	  to	  accede	  to	  this	  Treaty.	  Any	  State	  so	  invited	  may	  
become	  a	  Party	  to	  the	  Treaty	  by	  depositing	  its	  instrument	  of	  accession	  with	  the	  
Government	  of	  the	  United	  States	  of	  America.	  The	  Government	  of	  the	  United	  
States	  of	  America	  will	  inform	  each	  of	  the	  Parties	  of	  the	  deposit	  of	  each	  such	  
instrument	  of	  accession.	  
	  
Article	  11	  
This	  Treaty	  shall	  be	  ratified	  and	  its	  provisions	  carried	  out	  by	  the	  Parties	  in	  
accordance	  with	  their	  respective	  constitutional	  processes.	  The	  instruments	  of	  
ratification	  shall	  be	  deposited	  as	  soon	  as	  possible	  with	  the	  Government	  of	  the	  
United	  States	  of	  America,	  which	  will	  notify	  all	  the	  other	  signatories	  of	  each	  
deposit.	  The	  Treaty	  shall	  enter	  into	  force	  between	  the	  States	  which	  have	  ratified	  
it	  as	  soon	  as	  the	  ratifications	  of	  the	  majority	  of	  the	  signatories,	  including	  the	  
ratifications	  of	  Belgium,	  Canada,	  France,	  Luxembourg,	  the	  Netherlands,	  the	  
United	  Kingdom	  and	  the	  United	  States,	  have	  been	  deposited	  and	  shall	  come	  into	  
effect	  with	  respect	  to	  other	  States	  on	  the	  date	  of	  the	  deposit	  of	  their	  
ratifications9.	  
	  
Article	  12	  
After	  the	  Treaty	  has	  been	  in	  force	  for	  ten	  years,	  or	  at	  any	  time	  thereafter,	  the	  
Parties	  shall,	  if	  any	  of	  them	  so	  requests,	  consult	  together	  for	  the	  purpose	  of	  
reviewing	  the	  Treaty,	  having	  regard	  for	  the	  factors	  then	  affecting	  peace	  and	  
security	  in	  the	  North	  Atlantic	  area,	  including	  the	  development	  of	  universal	  as	  
well	  as	  regional	  arrangements	  under	  the	  Charter	  of	  the	  United	  Nations	  for	  the	  
maintenance	  of	  international	  peace	  and	  security.	  
	  
Article	  13	  
After	  the	  Treaty	  has	  been	  in	  force	  for	  twenty	  years,	  any	  Party	  may	  cease	  to	  be	  a	  
Party	  one	  year	  after	  its	  notice	  of	  denunciation	  has	  been	  given	  to	  the	  Government	  
of	  the	  United	  States	  of	  America,	  which	  will	  inform	  the	  Governments	  of	  the	  other	  
Parties	  of	  the	  deposit	  of	  each	  notice	  of	  denunciation.	  
	  
Article	  14	  
This	  Treaty,	  of	  which	  the	  English	  and	  French	  texts	  are	  equally	  authentic,	  shall	  be	  
deposited	  in	  the	  archives	  of	  the	  Government	  of	  the	  United	  States	  of	  America.	  
Duly	  certified	  copies	  will	  be	  transmitted	  by	  that	  Government	  to	  the	  Governments	  
of	  other	  signatories.	  
(NATO,	  2014h)	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  The	  Treaty	  came	  into	  force	  on	  24	  August	  1949,	  after	  the	  deposition	  of	  the	  ratifications	  of	  all	  
signatory	  states.	  
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Bilaga	  4	  -‐	  Testfall	  	  
För	  att	  testa	  proceduren	  har	  ett	  testfall	  skapats	  i	  en	  workshop.	  Deltagarna	  i	  
workshoppen	  var:	  

• Christopher	  Widerståhl-‐	  examensarbetare	  med	  insikt	  i	  arbetet	  och	  för	  
logistik.	  

• Johan	  Bendz	  -‐	  Handledare	  på	  FMV	  	  
• Lars-‐Ola	  Andersson	  -‐	  Handledare	  på	  FMV	  (T&E)	  
• Johan	  Edlund	  -‐	  Konsult	  på	  CAG	  Novus	  Consulting	  med	  stor	  kompetens	  

inom	  verksamheten	  och	  KPI	  
	  	  
Det	  system	  som	  valdes	  att	  undersöka	  var	  fleet	  management,	  dvs.	  hanteringen	  av	  
en	  transportflotta	  som	  t.ex.	  JAS,	  som	  representant	  för	  de	  system	  som	  kan	  passa	  
till	  systemtyp	  1.	  	  
	  
För	  att	  avgöra	  vilka	  PI	  som	  skulle	  kunna	  kvalificera	  sig	  som	  KPI	  gjordes	  sedan	  
gjordes	  en	  totalkostnadsanalys,	  och	  till	  viss	  del	  erfarenhet.	  De	  PI	  som	  valdes	  
markerades	  grönt	  (likt	  exemplen	  i	  avsnitt	  8.3)	  och	  utgör	  alltså	  "nettolistan"	  med	  
KPI.	  Listan	  består	  alltså	  av	  KPI:	  

• Lagertillgänglighet	  
• Leveranspålitlighet	  	  
• Leveranssäkerhet	  	  
• Kundindex	  
• Återvinning	  
• Transportkostnad	  
• Distributionskostnad	  
• Hanteringskostnad	  
• Lagerhållningskostnad	  
• Lagerföringskostnad	  
• Bristkostnad	  
• Förseningskostnad	  
• Materialkostnader	  
• Anskaffningskostnad	  
• Driftkostnad	  
• Underhållskostnad	  
• Evakueringskostnad	  
• Avvecklingskostnad	  
• Medellagernivå	  (MLN)	  
• Säkerhetslager	  (SL)	  
• Produkter	  i	  arbete	  (PIA)	  
• Medel-‐PIA-‐nivå	  (MPIAN)	  
• Produktmixflexibilitet	  
• Volymflexibilitet	  
• Time-‐to-‐customer	  (TTC)	  
• Ledtid	  
• Genomloppstid	  (GLT)	  
• Anskaffningstid	  
• Transporttid	  
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• Distributionstid	  
• Evakueringstid	  

	  
För	  att	  minska	  listan	  skulle	  frågebatteriet	  kunna	  användas,	  men	  detta	  har	  inte	  
gjorts	  för	  detta	  fall	  då	  allt	  är	  av	  intresse	  för	  detta	  provobjekt.	  Men	  slutsatsen	  som	  
kan	  dras	  av	  testfallet	  är	  att	  de	  valda	  KPI	  från	  "nettolistan"	  kan	  visa	  resultatet	  om	  
provobjektet	  är	  effektivt	  och/eller	  produktivt.	  	  
	  

Mellankategori	  
(typ	  av	  mått)	   Underkategori	   PI	  

SYSTEMTYPER	  

Fleet	  
mgmt	   -‐	  

Typ	  1	   Typ	  2…	  
Kundmått	  
(Effektivitet)	  

KUNDSERVICE	   Lagertillgänglighet	   	  	  
	  Leveranspålitlighet	   	  	  
	  Leveranssäkerhet	  	   	  	  
	  Leveranstid	   	  	  
	  Leveransflexibilitet	   	  	  
	  Informationsutbyte	   	  	  
	  Kvalitet	   	  	  
	  Kundindex	   	  	  
	  Tillgänglighet	   	  	  
	  Logistiktjänster	   	  	  
	  Leveransförseningar	   	  	  
	  Reservdelar	   	  	  
	  Reklamationer	   	  	  
	  Returer	  (Evakuering)	   	  	  
	  MILJÖ	   Föroreningar	   	  	  
	  Utsläpp	   	  	  
	  Buller	   	  	  
	  Återvinning	   	  	  
	  Processmått	  

(Produktivitet)	  
KOSTNADER	   Transportkostnad	   	  	  

	  Distributionskostnad	   	  	  
	  Hanteringskostnad	   	  	  
	  Emballeringskostnad	   	  	  
	  Lagerhållningskostnad	   	  	  
	  Lagerföringskostnad	   	  	  
	  Administrationskostnad	   	  	  
	  Orderkostnad	   	  	  
	  Kapacitetkostnad	   	  	  
	  Bristkostnad	   	  	  
	  Förseningskostnad	   	  	  
	  Informationskostnad	   	  	  
	  Materialkostnader	   	  	  
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Logistikrelaterade	  kostnader	   	  	  
	  Ledningskostnad	   	  	  
	  Sjukvårdskostnad	   	  	  
	  Veterinärkostnad	   	  	  
	  Anskaffningskostnad	   	  	  
	  Produktionskostnad	   	  	  
	  Driftkostnad	   	  	  
	  Underhållskostnad	   	  	  
	  Stödkostnad	   	  	  
	  Designkostnad	   	  	  
	  Utvecklingskostnad	   	  	  
	  Evakueringskostnad	   	  	  
	  Avvecklingskostnad	   	  	  
	  KAPITALBINDNING	   Medellagernivå	  (MLN)	   	  	  
	  Säkerhetslager	  (SL)	   	  	  
	  Medellagervärde	  (MLV)	   	  	  
	  Produkter	  i	  arbete	  (PIA)	   	  	  
	  Medel-‐PIA-‐nivå	  (MPIAN)	   	  	  
	  Medel-‐PIA-‐värde	  (MPIAV)	   	  	  
	  Lageromsättningshastighet	  (LOH)	   	  	  
	  Genomloppstid	  (GLT)	  (kr)	   	  	  
	  FLEXIBILITET	   Leveransflexibilitet	   	  	  
	  Produktmixflexibilitet	   	  	  
	  Volymflexibilitet	   	  	  
	  Produktionsflexibilitet	   	  	  
	  Marknadsflexibilitet	   	  	  
	  Kostnadsflexibilitet	   	  	  
	  TID	   Time-‐to-‐customer	  (TTC)	   	  	  
	  Ledtid	   	  	  
	  Genomloppstid	  (GLT)	   	  	  
	  Time-‐to-‐market	  (TTM)	   	  	  
	  Arbetstid	   	  	  
	  Cykeltid	   	  	  
	  Responstid	   	  	  
	  Tidsfördröjning	  i	  informationsöverföring	   	  	  
	  Designtid	   	  	  
	  Utvecklingstid	   	  	  
	  Anskaffningstid	   	  	  
	  Produktionstid	   	  	  
	  Lagringstid	   	  	  
	  Transporttid	   	  	  
	  Distributionstid	   	  	  
	  Evakueringstid	   	  	  
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Driftstid	   	  	  
	  Underhållstid	   	  	  
	  Stödtid	   	  	  
	  Avvecklingstid	   	  	  
	  Tabell	  0.1	  -‐	  Testfall	  

Åsikterna	  kring	  vilka	  PI	  som	  skulle	  kvalificeras	  till	  KPI	  varierade	  där	  de	  flesta	  var	  
självklara	  medan	  det	  för	  andra	  var	  mindre	  självklart.	  Den	  kategori	  som	  visade	  sig	  
vara	  svårast	  att	  avgöra	  för	  var	  Kundservice.	  Men	  det	  slutgiltiga	  resultatet	  var	  
samtliga	  i	  workshoppen	  nöjda	  med.	  
	  


