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Abstract 

Performance measurements have become very important tools for companies because 
of ever increasing global competition in today’s market. Delivery dependability is one 
of the three most important performance measurements for companies to focus on and 
that makes this analysis, of the dependability, both very interesting and up to 
contemporary. In this rapport different aspects of delivery dependability will be dealt 
with, and a weight will be on what to measure and how to measure it together with 
how to present the outcome of the measurements. A discussion has also been held 
regarding what goal the company should have on its dependability. The aspects that 
have been handled in this paper are based on the fact that Sanmina-SCI experiences 
its dependability measurement as a time costing task and at the same time it is 
important to understand the meaning of the result. To get the answer to our questions 
a theory study was made to get an understanding on needs to be measured and how to 
measure it. A thorough examination on the present situation at Sanmina-SCI was 
necessary to get the information on what problems the company is faced with and 
with these facts a result was made. The examination of the company was made with 
interviews together with our own observations and assessments of today’s measures 
and reports.  

The result from the examinations shows that the measurements that are made 
manually at Sanmina-SCI can be made automatically instead. The preparation will 
then be at a minimum. At the same time as common report for the presentation of the 
delivery dependability has been created to make the reporting to the headquarter 
easier for all departments. The layout on the common report, that will be created with 
a macro, is well thought through and some parts of the report are totally new for 
Sanmina-SCI for example delivery dependability by product line. It has come to light 
that it’s very important that all employees that are in contact with the dependability 
result understand what it shows. Based on that fact the common report was made with 
an explanation added. A significant conclusion that has been drawn is that the result 
for the deliveries, that is measured against, what has been promised and what has been 
requested from the customer, not can be compared because of the differences in input. 
From this conclusions a proposal on a new way of measure has been created. The 
result of the analysis of Sanmina-SCIs goals of dependability shows that they are on a 
very high level but the company has not fully analysed the meaning of high goals 
compared to costs.  

An analysis of measurements is something that is valuable for all companies and 
organisations, which makes this report relevant to read independent in which 
industries the company or organisation are in. A performance measurement are 
technical very easy to measure but in practice it’s much harder. Problem with 
performance, definition of data, analysis and reporting is common.  
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Sammanfattning 

Prestationsmätningar har blivit mycket viktiga verktyg hos företag eftersom dagens 
marknad speglas av en allt hårdare global konkurrens. Leveransprecisionen är listat 
som en av de tre viktigaste prestationsmätningarna som kan utföras på ett företag, 
vilket gör att den här analysen, av just leveransprecisionen, blir både aktuell, 
intressant och viktig i dagens läge. I rapporten kommer olika aspekter av 
leveransprecision att tas upp, med en stor vikt på vad som ska mätas och hur det ska 
mätas samt hur presentationen av mätningarna ska se ut. En diskussion har även förts 
kring vilken målsättning företaget bör ha med sin leveransprecision. De aspekter som 
behandlas har sin grund i att Sanmina-SCI upplever sin leveransprecisionsmätning 
som tidskrävande och samtidigt är det av största intresse för företaget att se om 
mätningarna verkligen ger en sann bild av företagets prestation. För att komma fram 
till svar på våra frågeställningar gjordes först en teoristudie för att få en uppfattning 
om vad som är rätt att mäta och hur det ska mätas. En grundlig nulägesbeskrivning 
var nödvändig att utföra för att få bakgrunden till problemen på Sanmina-SCI och från 
den här grunden har ett resultat arbetats fram. Kartläggningen av företaget utfördes 
främst med hjälp av intervjuer men även egna observationer och undersökningar av 
dagens mätningar och rapporter.  
 
Resultatet från undersökningarna visar att de mätningarna som idag görs manuellt på 
Sanmina-SCI går att utföra automatiskt. Förarbetet blir därmed minimalt samtidigt 
som en enad rapport för presentation av leveransprecisionsmätningarna har tagits 
fram, för att i sin tur underlätta alla avdelningars rapportering till huvudkontoret. 
Layouten på den enade rapporten, som ska utföras med hjälp av ett makro, är noga 
genomtänkt och vissa delar som presenteras är helt nya för företaget, exempelvis 
leveransprecisionsmätning per produktlina. Det har framkommit att det är mycket 
viktigt att alla som kommer i kontakt med rapporterna har förståelse för vad resultaten 
av leveranspresionsmätningarna visar och baserat på det här har den enade rapporten 
skapats med en tillagd förklaring. En viktig slutsats som har dragits är att resultaten 
för leveranserna, som mäts mot vilket datum kund lovats och mot vilket datum kund 
efterfrågat, inte direkt kan jämföras med varandra eftersom de baseras på olika 
orderbelägg. Utifrån denna slutsats har ett förslag på en ny metod för hur mätningen 
ska utföras tagits fram. Resultatet av utvärderingen av Sanmina-SCIs målsättning av 
leveransprecisionens visar att den är satt på en hög nivå, utan att hänsyn tagits till hur 
målen påverkar företagets kostnadsbild.   
 
Utvärderingar av mätresultat är något som är viktigt för alla företag och 
organisationer, vilket gör att denna rapport kan vara relevant att läsa oavsett vilken 
bransch företaget eller organisationen är verksam i. En prestationsmätning är oftast 
tekniskt sätt lätt att räkna ut men i praktiken uppstår lätt problem vid utförandet, 
definition av data, analys och rapportering av resultat.   
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Ordlista 

Backlogg  Sanmina-SCIs namn på försenade orders. 

Benchmarking När företag gör jämförelser mellan sin verksamhet och 
andra företags verksamhet, som till exempel sina 
konkurrenters eller att det görs jämförelser inom den egna 
koncernen. 

Enclousure   Enclousure är ett sammanfattande namn för allt som har 
att göra med tillverkning av behållare eller ytterhölje. 
Sanmina-SCI i Forserum ingår i divisionen enclousure i 
koncernen som består av flera divitioner. 

Kanban  En order- och leveransstrategi som innebär att 
produktionen dras fram av att ett behov skapas. Till 
exempel kan en tom låda signalera att det behöver 
produceras mer av varan som låg i lådan.  

Logistik Definition enligt Council of Supply Chain Management 
Professionals (2006):  

Logistik är den del av försörjningskedjan som planerar, 
implementerar och kontrollerar det ändamålsenliga, 
effektiva, framåt och bakåt flödet och lagringen av 
produkter, tjänster och tillhörande information från 
ursprungspunkten till konsumtionspunkten, i syfte att möta 
kundernas behov. 

Orderkvalificerare Orderkvalificerare är de baskriterier som ett företag måste 
ha för att kunder över huvud taget ska överväga att 
beställa från företaget.    

Ordervinnare  Ordervinnare är de kriterier som ett företag kan erbjuda 
sina kunder som urskiljer dem från sina konkurrenter. Det 
är dessa kriterier som gör att företaget vinner orders. 

Prestationsobjektiv Prestationsobjektiven är kvalitet, snabbhet, pålitlighet, 
flexibilitet och kostnader.  

Schemaläggning För att kunna köra rapporter i affärssystemet Oracle 
måste alla rapporter schemaläggas. Schemaläggningen 
innebär att önskad rapport väljs och  parametarar för 
rapporten anges ex datum.  

Trade-off När ett val görs, någon del förbättras samtidigt som någon 
del blir försämrad. 

Viktning Ett resultat kan vara viktat på olika sätt. Resultatet kan 
antingen vara viktat mot antalet, värdet eller volymen. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företagsbeskrivning 

Sanmina-SCI är en stor koncern som är verksam över hela världen. Bolaget är i grund 
och botten amerikanskt och många beslut tas centralt därifrån. Sanmina-SCI erbjuder 
främst kontraktstillverkning inom elektronik men exempel på andra 
verksamhetsområden är kabelmontering, enclousures, ihopkoppling av delsystem, 
ingenjörskonst och design (Sanmina, 2006). Huvudkontoret för hela Sanmina-SCI 
ligger i San José men flera av huvudkontorets medarbetare är utplacerade över hela 
världen där de arbetar med gemensamma direktiv för hela koncernen. I Europa finns 
en rad fabriker belägna bland annat i Ungern, Irland och Sverige. Hela koncernen 
arbetar i affärssystemet Oracle, vilket bland annat medför att orderlägg mellan plantor 
kan ske elektronisk. Alla fabriker kör samma rapporter i affärssystemet och de 
används till stor del för att centralt kunna jämföra de olika fabrikerna med varandra. 
Vissa arbeten inom koncernen är starkt centraliserade exempelvis så finns det en 
central orderhanteringsenhet, COD, som är belägen i Ungern och en central 
finansavdelning belägen i Skottland.  
 
 

     
Bildförklaring. ö.t.v. flygbild över Sanmina-SCI i Forserum,  

n.t.v logotype, t.h plåtskåp till basstationer. 
  
Sanmina-SCI i Forserum ingår i den europeiska delen av koncernen och är tillverkare 
inom enclosure. Från början hette företaget i Forserum Segerströms och Svensson 
men blev uppköpt av Sanmina i mars 2001. Sanmina gick sedan ihop med SCI i 
december samma år och blev Sanmina-SCI. Sanmina-SCI i Forserum är ett medelstort 
företag med 230 anställda. Kännetecknet för fabriken i Forserum har alltid varit den 
goda kunskapen inom plåttillverkning som framför allt innefattar stansning, bockning 
och svetsning, men de gör även monteringsarbeten. I Forserumsfabriken utförs många 
av koncernens pilotprojekt, då nya produkter testas och sätts i produktion, inom 
Sanmina-SCI enclosure. 
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Fabriken i Forserum levererar främst till kunder inom branschen för 
telekommunikation och de levererar bland annat batteribehållare och fläktar till deras 
basstationer för telenätverk. Företaget levererar även bearbetade plåtdetaljer och 
arbetar också en hel del med vidareförsäljning av varor de köper in av olika 
leverantörer. Deras största kund är Ericsson och samarbetet med dem har pågått i flera 
år. Andra kunder är Solectron, Flextronics, Fläkt Woods, Northstar med flera och de 
återfinns oftast i Sverige men även Kina, Frankrike, Brasilien och USA. Detta år, 
2006, har ledningen beslutat att största fokus läggs på kunderna och det ska 
genomsyra hela företaget på alla nivåer. En del i kundfokus ligger i att höja 
leveransprecisionen och extra energi läggs på att kunna uppfylla leveranserna utifrån 
kundernas direkta önskemål. Idag ligger Forserums fabriken i spetsen när det gäller 
bäst leveransprecision, jämfört med andra fabriker inom koncernen, men de satsar på 
att bli ännu bättre. Målet, för leveransprecisionen på Sanmina-SCI i Forserum, är satt 
till 99 % för att hålla leveranserna utifrån vad företaget lovat kund och till 95 % för att 
kunna erbjuda kund leverans till det datum de efterfrågar.  

1.1.2 Problembakgrund 

Arbetet med att mäta sin leveransprecision är ingen enkel uppgift. Problemen ligger i 
att veta vad det är som ska mätas och hur det ska mätas (White, 1994). På Sanmina-
SCI finns det inget integrerat tillvägagångssätt för hur de ska mäta sin 
leveransprecision utan för närvarande finns det flera olika rapporter. De bidrar på 
olika sätt till att mäta leveransprecisionen, till exempel visar en av rapporterna hur 
företaget lyckas att möta det datum kunderna efterfrågar medan en annan mäter hur 
bra företaget lyckas att hålla vad de lovar. Rapporteringen innebär ett stort manuellt 
arbete då de olika rapporterna både ska schemaläggas och sedan överföras från 
affärssystemet Oracle till att presenteras i Excel. Därefter används rapporterna för 
leveransprecisionen till underlag för en rad olika rapporter som redovisas för 
huvudkontoret. Nästa fråga blir då hur resultaten ska rapporteras inom företaget. På 
Sanmina-SCI finns det idag en viss procedur för hur de rapporterar sitt resultat på sin 
leveransprecisions. Dock finns det en viss osäkerhet på företaget på vad det är som 
redovisas. Det har funnits en del missförstånd över vad siffrorna har stått för, till 
exempel är det många som tror att de kan jämföra leveransprecisionen mellan det 
lovade datumet och det efterfrågade vilket inte är möjligt då de har olika utgångslägen 
(förklaras närmare i analysen).  

Leveransprecision har de senaste åren blivit en mycket viktigt konkurrensfördel för 
företag. Det är viktigt att man har ”rätt” procenttal på sin leveransprecision då för stort 
procenttal ger för höga kostnader medan ett för lågt gör att kunderna blir missnöjda 
och söker sig till konkurrenter. Att räkna ut detta procenttal är dock inget enkelt arbete 
då det finns många komplexa parametrar som ska med i beräkningen. På Sanmina-
SCI så har man inte räknat på sin leveransprecision utan mer uppskattat ett procenttal 
som företaget ska sträva efter. 
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1.2 Syfte och mål 

Det här examensarbetet har i uppgift att undersöka och rapportera tre 
huvudaktiviteter. Dessa benämns som arbetets syfte. 

Syftet med uppsatsen är:  

• att undersöka hur Sanmina-SCI ska mäta leveransprecision och vad som är rätt 
att mäta. 

•  att utifrån Sanmina-SCIs nuvarande mätmetoder och rapportering ta fram 
olika förslag på kvalitativa mätmetoder. Därefter ska en enad rapport, av 
leveransprecisionen, framläggas för ett konsensusbeslut av Sanmina-SCI.  

• att undersöka vilken målsättning företaget bör sätta, i procent, för sin 
leveranssäkerhet.  

Målet är att minska arbetet med rapporten och rapporteringen av leveransprecisionen 
för Sanmina-SCI, genom att eliminera onödiga steg i processen, och ge förutsättningar 
för ett överskådligt makro i Excel. 

 

1.3 Avgränsningar 

• Leveransprecision är ett vitt begrepp som berör många delar av ett företag. Det 
här arbetet koncentrerar sig dock på mätning och målsättning av 
leveransprecision och ger inga förbättringsförslag av leveransprecisionen för 
Sanmina-SCI. Dock kommer teorin att nämna hur företag kan förbättra sin 
leveransprecision för att förstå hur förbättringarna förhåller sig till 
kostnaderna. 

• På Sanmina-SCI arbetar man med tre olika system vid orderhantering, 
pipechain, manuella orderhantering och hantering av de elektroniska orderna. 
Dessa kommer kort att presenteras under nulägesbeskrivningen. I brist på både 
information och tid, kommer fokus att ligga på den manuella orderhanteringen 
och på hanteringen av de elektroniska orderna.  

• En avgränsning har även skett av vår undersökning, av vilken 
leveransprecision de bör ligga på, med att enbart se teoretiskt på vilket 
procenttal de bör sträva efter. Beräkningar har inte utförts utifrån Sanmina-
SCIs kunder och deras förutsättningar eftersom det beräknas vara allt för 
tidskrävande. 
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1.4 Disposition 

Kapitel 2: Teoretisk bakgrund 

Här har vi samlat in relevant fakta till rapporten genom en litteraturstudie. Denna 
teori är kopplad till syftet och målet vilket teorin sedan har använt för att koppla 
samman dessa två med analysdelen. Exempel på ämnen som beskrivs är 
leveransprecision, kommunikation inom företag samt hur makron är uppbyggda.  

Kapitel 3: Genomförande 

Här förklaras vilka metoder som använts i rapporten samt när de olika metoderna 
lämpar sig bäst. Därefter förklaras hur genomförandet av arbetet med rapporten gått 
till genom en beskrivning på hur arbetet med att samla in data till rapporten 
genomförts. Sist i detta kapitel har en analys av trovärdigheten på rapportens 
metoder och resultat utförts. 

Kapitel 4: Resultat 

Här återfinns en nulägesbeskrivning för Sanmina-SCI som har utgångspunkt i vårt 
syfte och mål. Nulägesbeskrivningen innehåller bland annat hur Sanmina-SCI arbetar 
med sin rapportering av leveransprecisionen, hur Sanmina-SCI bestämt sin 
leveransprecision och varför förtaget vill använda sig av makro för att förenkla sin 
rapporteringsprocedur.  

Kapitel 5: Analys 

Kapitel 5 innehåller författarnas analys som ställs mot teorin som insamlats. Det vill 
säga de problem som författarna ser med företagets nuvarande arbete, med 
leveransprecision, rapportering av leveransprecision samt kommunikationen inom 
företaget ställs mot den litteratur som använts.  

Kapitel 6: Slutsatsen  

Här redovisas de slutsatser och förbättringsåtgärder som författarna kommer fram 
till med hjälp av resultatet och analysen. 

Kapitel 7: Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar författarna hur genomförbart slutsatsen är. Den slutsats 
som arbetats fram ställs här mot nuvarande restriktioner i företaget tillsammans med 
omvärldens hinder. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Leveransprecision 

2.1.1 Leveransservice 

Leveransservicebegreppet har kommit mer och mer de senaste åren. Det här beror på 
att det har blivit svårare att ta marknadsandelar med enbart produktkvalité, då bra 
produkter har blivit en förutsättning för att företag ska överleva (Bjørnland, Persson & 
Virum, 2003). Produktkvalitén har på så vis blivit mer en orderkvalificerare än en 
ordervinnare, då leveransservicen tagit denna plats i många företag. Utvecklingen har 
även medfört att en större andel av kostnaderna ligger hos leveransservicen än 
produktionen vilket schemaläggs i figur 1 (Storhagen, 2003). Den här omfördelningen 
hos förtag har gjort att företag börjat fokusera på att effektivisera och minska 
kostnaderna på leveransservicen. 

 

 

Figur 1: Omfördelningen av kostnad mellan leveransservice och produktion över tiden 
(fritt från Storhagen, 2003)  

Leveransservice är här ett samlingsbegrepp på hur kunden uppfattar kvalitén på 
logistikverksamheten i ett företag. Det finns ett antal olika aktiviteter som samlas 
under leveransservicebegreppet och olika marknader har olika krav på logistiken, 
vilket gör att det är komplicerat att hantera. Detta har medfört att en av de viktigaste 
uppgifterna ett företag har är att se till att kunderna, inte bara får de varor de 
efterfrågar, utan också får ett mervärde i leveransservicen.  
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I begreppet leveransservice finns det ett antal olika aktiviteter. De vanligaste, och de 
som de flesta kunder efterfrågar omfattar (Bjørnland, m.fl., 2003): 

Servicegrad: Sannolikheten att en vara finns inne i lagret när varan 
efterfrågas. 

Leveranstid/ledtid: Den tid som är mellan när ordern läggs och när varan 
levereras. 

Leveransprecision: Tillförlitligheten i leveranstiden. 

Leveranssäkerheten: Att rätt varor, i rätt mängd och utan skador levereras. 

Informationsutbytet: Informationsutbytet mellan kund och leverantör i båda 
riktningarna. 

Kundanpassning: Förmågan att leva upp till kundens önskemål. 

Flexibilitet: Anpassningsförmåga till förändringar. 

Det här arbetet kommer att gå in mer på leveransprecisionen. 

2.1.2 Beskrivning av leveransprecision 

Leveransprecision är ett mått på hur bra ett företag är på att leverera sina order till 
sina kunder. Att kunna hålla de datum som företaget satt som leveransdatum är en av 
sex parametrar som är viktiga för att behålla gamla och attrahera nya kunder. De 
övriga fem områdena, som Marskell (1991) listat som de viktigaste, är kvalitet, 
kostnader, leveranshastighet, flexibilitet och personalrelationer. Enligt Vickery, Droge 
och Markland (1993) är leveransprecisionen på en tredje plats av de 31 viktigaste 
parametrarna som ett företag måste arbeta med. Före leveransprecisionen kommer 
endast företagets rykte, leveransprecisionen och produktkvalitén. Leveransprecisionen 
är här nära ihopkopplat med både kostnadsparametrar och med, framför allt, 
leveranshastigheten. Det företaget kan göra, för att hålla en mycket hög 
leveransprecision ut mot kund, är att ha en lång leveranstid och på så vis hålla en hög 
service. Det här är dock inget som fungerar i längden då de flesta kunder idag är 
mycket beroende av både att leveranstiden är kort och att orders kommer precis i tid. 
Att leveranserna måste komma precis i tid beror på att kunder inte vill ha sina order 
för sent, då detta kan leda till att deras produktion blir lidande vilket i sin tur leder till 
att de inte kan hålla sina leveransdatum ut mot kund. Åt andra hållet är det lika viktigt 
att leveranserna inte kommer för tidigt då kostnaderna för att hålla produkterna i lager 
är stora och det kan även bli problem med lagerplats.  
 
Om ett företag har en bra pålitlighet i sin leveransprecision får de ett antal förmåner 
som företaget kan ta del av. Exempel på förmåner är ett högre förtroende i sin egen 
operation, mer intern stabilitet, lägre processkostnader och man minskar risken för 
akuta fel. Fördelarna för kund blir att de får säkrare leveransdatum, vilket medför att 
produkterna kommer i tid (Marskell, 1991). 
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2.1.3 Förbättring av leveransprecisionen 

För att hålla en bra leveransprecision till kund måste företaget hela tiden arbeta med 
utveckling av de aktiviteter som hör till precisionen. En förbättring av sin precisionen 
kan öka efterfrågan för företag och på så vis öka omsättningen men en ökad 
pålitlighet kan även medföra högre kostnader (läs mer i kap. 2.1.5). För att arbeta 
fram en plan för sin leveransprecision behöver företaget differentiera och jämföra 
både sina produkter och sina kunder och därefter sätta upp ett minimum mått på den 
service som kunderna kan tänkas godkänna. Därefter blir målet med logistikarbetet att 
få leveransprecisionen till kund att ligga över det minimum som är satt. Hur bra 
företagets leveransprecision är kan inte mätas förrän leveransen är genomförd.  

Det finns ett antal olika villkor som företag måste arbeta med för att få en 
konkurrenskraftig leveransprecision (Bjørnland, m.fl., 2003): 

1. arbeta med att förstå kundernas servicebehov och därefter översätta det till 
exempelvis ett procenttal på leveransprecisionen 

2. planera in leveransprecisionen i hela logistikprocessen med bland annat 
planering av samarbete internt och externt  

3. att genomföra planerna så effektivt som möjligt 

4. arbeta med löpande förbättringar av hela logistikprocessen 

5. använda informationskanaler, i och utanför företaget, för att knyta samman 
alla aktörer i logistikprocessen 

6. engagera hela företaget i förbättringsarbetet från driftspersonal till ledning 

7. skapa ett närmare samarbete mellan leverantörer och användare 

8. använda de positiva resultat som erhållits genom arbetet för att skapa 
ytterligare förbättringar 

Om ett företag ska bli ledande gäller det att de verkligen förstå kundernas behov och 
önskemål. Ansvaret för att genomföra förbättringarna ligger hos ledningen då både 
interna och externa aktörer ska sammankopplas.   

2.1.4 Leveransprecisionsmätning 

Leveransprecisionen beräknas oftast i procent, och visar hur mycket av orderna som 
levereras i tid. Det kan mätas både mot vad man lovat sin kund, vilket har varit 
vanligast genom åren, men fler och fler företag börjar även mäta mot vad kunden har 
efterfrågat för leveransdatum. Att mäta sin leveransprecision är i teorin mycket enkelt 
(Slack och Lewis, 2002): 
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Figur 2: Leveransprecisionsberäkning (Slack och Lewis, 2002) 
 
Om resultatet för ekvationen i figur 2 blir noll är leveransen i tid medan om det blir ett 
negativt resultat är leveransen för sen och är det ett positivt tal är leveransen för tidig. 
Det är inte ovanligt att leveransdatum ändras av antingen kunden men oftare av 
produktionen hos det producerande företaget. I de fall som leveransdatumet ändras av 
kunden kan frågan uppstå om det datumet som man räknar ut sin leveransprecision 
efter också ska ändras. Eller om produktionen ändrar förutsättningarna för leveransen, 
ska detta datum då användas för att räkna ut leveransprecisionen? Om man tar med de 
tre olika sätten att räkna ut sin leveransprecision på, mot lovat, mot efterfrågat och 
med ändringarna är det inte ovanligt att det finns upp till fem eller sex olika 
leveransdatum att räkna med, mot en och samma order. Det gör att beräkningen av 
leveransprecisionen blir mer komplicerad i praktiken än vad teorin säger, vilket Slack 
och Lewis (2002) påpekar. 

2.1.5 Kostnader och parametrar som berör leveransprecisionen 

Parametrar 

Det finns ett antal parametrar som hör ihop med leveransprecisionen. Enligt White 
(1994) så är de mest väsentliga parametrarna: Se tabell 1 nästa sida. 

Leveransprecision = lovade leveransdatumet – det verkliga leveransdatumet 
Leveransprecision = efterfrågade leveransdatumet – det verkliga leveransdatumet 
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Parametrar 

Källa 

Intern               Extern 

Typ 

Subjektiv      Objektiv 

Referenser 

Benchmark   Historik 

Begriplig relativ 
pålitlighet 

B B X  X  

Pålitlighet relativt till 
konkurrenter 

B B O O X  

Antal leveranser i tid 
(%) 

O O  X  X 

Hålls lovad leveransdag  O O  X  X 

Procentökning i 
proportion till antalet 
lovade leveranser som 
möts  

O O  X  X 

Antal order med fel 
volym (%) 

O O  X  X 

Schemalagda order som 
möts 

X  O O  X 

Genomsnittlig försening X   X  X 

Minskning i ledtid per 
produktlina (%) 

X   X  X 

Förbättring av 
utleveranser/lovade 
utleveranser (%) 

X   X  X 

Minskning i 
inköpsledtiden (%) 

O O  X  X 

Minskning av 
genomsnittlig 
serviceförändring per 
reklamation (%) 

X   X  X 

X = Mätningarna hamnar enbart i denna kategori 

B = Mätningarna hamnar i båda kategorierna 

O = Mätningarna kan hamna i vilken av kategorierna    

Tabell 1: Leveransprecisionsparametrar (White, 1994) 
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De här parametrarna, i tabell 1, är ett hjälpmedel för att ta fram leveransprecisionen 
för ett företag. Parametrarna används för att veta vad som ska mätas och ger även en 
indikation på hur det ska mätas. Tabellen visar även om parametrarna ska minska 
eller öka för att få en bättre leveransprecision. Parametrarnas siffror kommer antingen 
från en intern eller en extern källa, eller båda. Mätningens resultat kan antingen 
komma från subjektiv, känslomässigt, eller objektiv, faktamässigt inhämtning. 
Parametrarna kan sedan jämföras genom benchmarking, mot konkurrenter, eller mot 
historiskdata, i förtaget. Till exempel visar tabell 1 att för att få fram pålitligheten 
relativt till konkurrenter ska företaget jämföra information mellan det egna företaget 
och konkurrenter, genom benchmarking. Informationen kan sedan vara både 
subjektiv, genom bland annat intervjuer, eller objektiv, genom till exempel 
konkurrenters tabeller av sin leveransprecision. Tabell 1 baseras på en undersökning 
av White på 125 företag och tabellen visar då de parametrar, med tillhörande 
information, som är mest frekventa hos företagen. 

Kostnader 

Kostnaderna inom leveransservice har direkta kopplingar till kundservicen 
(Bowersox, Closs & Helferish, 1986). Det vill säga att om företaget har en hög 
servicegrad, kort leveranstid, hög leveransprecision och stor leveranssäkerhet ökar de 
logistiska kostnaderna markant (se figur 3). Det finns alltså en trade-off här som det är 
mycket svårt att komma runt, se figur 3. Det mål som företagen arbetar mot är då att 
lyckas ge en så bra service som möjligt utan att kostnaderna ökar för mycket. Att 
beräkna dessa kostnader är ingen enkel uppgift och det finns inte mycket forskning på 
just det området (Bjørnland, m.fl., 2003).  

Vid leveransprecisionen ökar kostnaderna mycket om man ska gå från en 90 % 
leveransprecision till en 95 %. Om man samtidigt har en leveranstid på att kunna 
leverera över natten istället för två dagars leveranstid så ökar kostnaderna för 
företaget med det dubbla (Browerox, m.fl., 1986). 

 
Figur 3: Trade-off kurva mellan kostnader och 

 leveransprecision (Fritt från Bjørnland, m.fl., 2003) 
 
Det finns ett antal kostnader som är kopplade till åtgärder för att utveckla sin 
leveransprecision. Det är här viktigt att veta vilka aspekter i precisionen som ger de 
bästa försäljningsresultaten i förhållande till kostnaderna (Bjørnland, m.fl., 2003). Det 
är även viktigt att veta vad det skulle kosta att erbjuda samma leveransprecision som 

 0  100 % 

Kostnader (kr) 

Leveransprecision 
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konkurrenterna. Kostnaderna i arbetet ligger i att kartlägga kundkraven vilket innebär 
att företaget undersöker kraven och efterfrågan för alla kunder och produkter. Därefter 
kartläggs företagets verkliga service. Det är här som den verkliga prestationen 
kontrolleras och jämförs med kundernas krav. Därefter bör samma jämförelse göras 
fast mot de största konkurrenterna. Kostnaderna i att kartlägga 
förbättringsmöjligheterna ligger dels i kostnader för det dagliga arbetet och dels 
kostnader för mer djupgående förändringar. Förbättringar i det dagliga arbetet kan 
vara att skapa rutiner för att kontrollera dagens order på morgonmötet medan mer 
djupgående förbättringar kan vara att skapa distributionscentraler för att kunna 
erbjuda en säkrare leveransprecision. Det löpande arbetet med förbättringarna kostar 
också pengar men förbättringar i sig ger inget värde. Värdet ligger i att genomföra 
förändringar för att säkra verksamhetens framtid och genomförandet är den mest 
kostsamma och svåra fasen i förbättringsarbetet. Det är viktigt att få in en rutin som 
snabbt implementerar förbättringarna för att då reducera kostnaderna. I denna fas 
ligger även att kontrollera och övervaka verksamhetens serviceprestationer mot de 
förändrade kundkraven och konkurrenternas utveckling. 
 
De här kostnaderna, som är sammankopplade med leveransservicen, ska sedan 
jämföras med de förväntade effekterna på intäktssidan. Utan att ha intäkter att jämföra 
kostnaderna emot gör det att kostnadskartläggningen förlorar sin betydelse. Den 
leveransprecisionspunkt, där skillnaden mellan kostnaden och intäkten är som störst, 
är den punkt som företaget vill finna då det är den punkt som ger det största resultatet 
(se figur 4). Att beräkna vilka effekter förbättringarna i leveransprecisionen har på just 
intäkterna innebär dock stora svårigheter. Till skillnad från kostnaderna som är en 
intern angelägenhet så är intäkterna beroende av företagets kunder. Begränsningarna, i 
att kunna experimentera med inkomsteffekterna vid olika leveransprecisionsnivåer, 
ligger i att ett olyckligt experiment kan medföra att kunderna känner att servicen inte 
uppnår de minimum krav som de har. Det kan i sin tur ha effekter under en lång tid 
med att kunderna söker sig någon annanstans och kunder som har gått till en 
konkurrent för dålig service är mycket svåra att få igen. På grund av det här kräver 
varje praktiskt försök, med att förändra leveransprecisionen, mycket stor försiktighet 
vilket minskar möjligheten att praktiskt utnyttja metoden i så stor utsträckning 
(Storhagen, 2003).   
 

Figur 4: Visualisering av sambandet mellan 
 kostnader och intäkter (Fritt från Storhagen, 2003)    
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2.1.6 Kundservice inom leveransprecision 

För att kunna hålla en hög och jämn leveransprecision behöver man ha en bra 
kundkommunikation och kundservice. De flesta företagsledare tycker att kundservice 
är något av det viktigaste att arbeta med men säger samtidigt att det är något av det 
svåraste att definiera (Bowersox m.fl., 1986). Enligt 
Bowersox, Closs och Helfrish (1986) så finns det tre modeller som illustrerar 
kundservice: 
 

1. kundservice som en aktivitet  
2. mäta kundservicen med hjälp av mätetal  
3. kundservice som en företagsledarfilosofi  

 
Den första modellen, aktivitetsmodellen, menar att kundservice är en process som ska 
hanteras där målet är att nå de förutsagda aktiviteterna, som att ha en god kundnöjdhet 
och en bra leveransprecision. Det negativa med denna modell är att aktiviteterna kan 
klaras men ändå inte få den effekten man eftersträvar då det kan saknas mätetal att 
jämföra. 
 
Den andra modellen menar att man mäter kundservice genom ett antal 
prestationsnivåer. Den här modellen används oftast när man mäter kundnöjdhet på sin 
leveransprecision då man till exempel sätter sitt mål på leveransprecisionen till 95 %.  
Problemet är att här fås resultatet men det säger ingenting om hur företagen ska ta dig 
dit. När företaget då funnit de faktorer som är betydelsefulla för kunden, som 
leveransprecision, är det mycket viktigt att man spårar upp vad dessa beror på, i det 
egna företaget. Slack och Lewis (2002) poängterar även, i sin bok, att företaget måste 
fokuseras på de prestationsobjektiv som är viktiga för kunden. Prestationsobjektiven 
är kvalitet, snabbhet, pålitlighet, flexibilitet och kostnader och i varje objektsgrupp 
finns det ett antal olika parametrar. Vilket prestationsobjektiv som förtaget ska 
fokusera på bestäms även av vad konkurrenterna har att erbjuda. Det är även viktigt 
att veta att de olika parametrarna kan ändras över tid, i sin betydelse för kunden.  
 
I den sista modellen, företagsledarfilosofins modell, integreras alla delar av 
kundorienteringsfilosofin. Det betyder att servicen inte behandlas självt utan som en 
del av kostnads- service mixen i företagsstrategin. Den modellen stämmer överens här 
med marknadskonceptet men ger inte företagsledningen den ledning eller de verktyg 
som de behöver för att arbeta med sitt kundservicearbete.  
 
Om företaget ska arbeta aktivt och korrekt med sin leveransprecision så ska de 
balansera modellernas innehåll (se figur 5). Först ska ledningen sätta undan resurser 
för att ta fram de bitar som kunden tycker är viktigast. Tycker kunden att det är 
mycket viktigt med just leveransprecision eller är detta inget de värderar så högt? Det 
här måste de arbeta med hela tiden. Därefter tar företaget fram lämpliga mätvärden för 
att kunna jämföra med verkliga utfall. De här mätvärdena måste arbetas igenom noga 
så företaget vet konsekvenserna av de mått som tas fram. Vad händer till exempel 
med kostnader om företaget lägger sin leveransprecision på 98 % eller hur många 
kunder förlorar du om den accepterade leveransprecisionen istället ligger på 93 %? 
Dock, blir inte kunderna nöjda bara för att man tar fram rätt mätvärden utan till sist så 
måste företaget ta fram en process för att utföra och mäta kundserviceaktiviteter. Det 
kan till exempel vara en rapport för leveransprecisionen som har med rätt parametrar. 
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Ett komplett program, som tar med delar från alla modeller, bör då tas fram för att 
möta kundkraven. 
 

   
Figur 5: En enkel figur som visar hur de  
olika modellerna hör ihop (eget material) 

 
Det finns en skillnad på vad kunderna kräver och vad företagen kan erbjuda dem 
(Bjørnland, m.fl., 2003). För att ta fram kundernas krav på leveransprecisionen finns 
det många sätt men det mest tillförlitliga är dock att fråga kunderna själva. Andra sätt 
är att fråga säljare, ordermottagare och kundreklamation. Det är även mycket viktigt 
att få in kundernas syner på servicenivån och uppdatera detta under tidens gång då 
kundernas syn på nivån kan ändras. Ofta ser man en skillnad på vad företaget 
presterar i leveransprecision och på hur kunderna upplever att företaget presterar. En 
mycket bra prestation upplevs ofta av kunden bättre än vad den i själva verket är 
medan en dålig prestation kan leva kvar långt efter det att felen har åtgärdats. Det 
finns här ett minimum på vad kunden kan tolerera. Detta minimum kan till exempel 
vara en kritisk faktor, som 95 % leveransprecision, och allt som sedan är under detta 
minimum är inte ett godkänt resultat för kunden. Det är här viktigt att tillgodose 
kundens baskrav för att inte tappa marknadsandelar. Att tillgodose baskraven är steg 
ett, vilket betyder att gör vi inte det kommer inte kunderna att urskilja företaget från 
konkurrenterna. Tillgodoser man inte steg ett kommer kunderna då att uppleva 
företaget negativt vilket i sin tur kan leva kvar länge. Steg två är att ha en 
leveransprecision som överstiger kundernas förväntningar och på så vis skapa ett 
mervärde åt företaget. Till exempel ökar värdet för kund om leveransprecisionen 
ligger på 97 % även då kundens krav är 95 %. Figur 6 visualiserar att det är viktigt att 
arbeta med dessa två steg för att skapa en värdeökning för kunden. Här är det viktigt 
för företag att veta hur de är positionerade idag för att veta hur de ska arbeta med sina 
förbättringar. Även Bergman och Klefsjö (2001) menar att kvalitet på en produkt eller 
tjänst är förmågan att tillfredställa och helst överträffa kundernas behov och 
förväntningar, precis som steg ett och två enligt Björnland, Persson och Virum (2003). 
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Figur 6: Servicprestation/värdeökning  

för kund (Bjørnland, m.fl., 2003) 
 
Figur 6 visar ytterligare hur viktigt det är att kommunicera med kunderna. 
Kommunicerar inte företaget vet ingen vilka baskrav kunderna har och vet då inte 
heller att de tillfredställer dessa så att kunderna är nöjda. Det är också ofta en stor 
variation mellan olika kunders baskrav.  
  

2.2 Prestationsmätning 

2.2.1 Syfte med prestationsmätning 

Det grundläggande i varje företag är dess strategi och det är utifrån strategin som 
företaget planerar sin verksamhet. Strategin är uppbyggd av olika mål som både är av 
finansiell och icke finansiell karaktär. Målen strävas efter att uppfyllas och det är med 
hjälp av prestationsmätningar som de anställda och ledningen kan se om de uppnåtts. 
Prestationsmätningar är alltså en viktig del för att företaget skall kunna se om 
implementeringen av strategin fungerar (Ax, Johansson & Kullvén, 2001). 
Förhållandet mellan strategi, verksamhetsplanering och prestationsmätningar 
visualiseras tydligt i figur 7 där strategin är det grundläggande.  
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  Figur 7: Samband mellan strategi, verksamhetsplanering 
 och prestationsmätning (Ax, Johansson & Kullvén, 2001).  

 
Företag instiftar inte bara prestationsmätningar i syfte för att kunna mäta om 
implementeringen av strategin lyckas eller inte, utan även för att kunna hålla personer 
ansvariga för sina handlingar. Till en viss nivå är detta syfte av god karaktär men allt 
för ofta kan resultatet bli förödande, då de ansvariga direkt straffas vid dåliga 
mätresultat. Det som bestämmer om mätningen leder till bestraffning eller en positiv 
utvecklingen i form av en lärandeprocess är helt upp till ledarstaben. En bra ledare 
förstår att alla människor gör misstag och att det viktiga är att ta lärdom av misstagen 
för att kunna undvika dem i framtiden. En sämre ledare använder sig av bestraffningar 
av de ansvariga när inte de uppsatta målen kan hållas. Det får de ansvariga för 
prestationsresultatet att göra allt för att hålla ryggen fri, vilket leder till att fusk kan bli 
vanligt. Fusk leder till att grundtanken med mätningen helt förlorar sitt syfte, då fokus 
tas från den process som verkligen ska förbättras och ersätts av kortsiktiga 
nödlösningar (Niven, 2005).  
 
Utöver syftet med att få medarbetare att känna ansvar finns det en hel del andra 
ändamål som försvarar prestaionsmätningar. Det kan vara att mätningen bidrar till att 
följa den löpande verksamheten och samtidigt se om de uppsatta målen uppnås. 
Prestationsmätningen informerar om hur verksamheten fungerar kortsiktigt vilket kan 
jämföras med de långsiktiga planerna. Syftet kan också vara att mätningen ska 
fungera som ett kommunikationsmedel på det sättet att det företaget bestämmer sig 
för att mäta verkligen är det ledningen vill sätta fokus på. Prestationsmätningar 
motiverar samtidigt medarbetarna och de ger signaler om förändringar som sker (Ax, 
m.fl., 2001). Alla de syften som nämnts i det här stycket är operativa vilket gör att de 
är lätta och konkreta syften för medarbetaren att ta till sig. Bowersox, Closs och 
Helferich (1986) menar att det endast finns ett syfte med prestationsmätningar och det 
är att mätningen ska agera som varningslampa för nedgångar på företaget. Signalerna 
om nedgångar ska leda till lämpliga åtgärder för att upphäva nedgången innan den blir 
allt för allvarlig. De poängterar att det är upp till ledaren att använda mätinstrumentet 
som ett verktyg till att förebygga problem innan de blir för allvarliga. 

Strategi 

Verksamhetsplanering 

Prestationsmätning 
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2.2.2 Prestationsmätningens karaktär 

Finansiella eller icke-finansiella  

Företag har historiskt sätt alltid utfört olika mätningar på olika områden inom 
verksamheten. Mätningarna har traditionellt varit av finansiell karaktär exempelvis 
lönsamhet och resultat. De senaste åren har trenden varit att mer icke finansiella mått 
blivit allt vanligare som exempelvis kundservice och personalens trivselfaktor, men 
fortfarande ses de som komplement till de finansiella måtten (Smith, 2005). Genom 
att använda sig av icke finansiella mått kan företaget gå förbi de negativa effekterna 
så som felanvändning, orelevans och kortsiktig kontroll, som finansiella mätningar 
kan ge. Finansiella mått fokuserar starkt på händelser i dåtid men med icke finansiella 
mått kan mer fokus hamna på ett mer orsak - verkan tänk (Ax, m.fl., 2001).   

Prestationsmätningens uppbyggnad 

Prestationsmätningar kan vara utformade på många olika sätt beroende på vad det är 
företaget vill mäta. När förtaget bestämt sig för en specifik mätmetod bör de fråga sig 
hur de ska mäta genom att titta på källan av data, typen av data och referensen av data. 
 
Källan av den data företaget samlar in kan antingen vara extern eller intern, där den 
interna datainsamlingen står för den historiskt sätt vanligaste källan. Det kan till stor 
del bero på att den interna källan, som innebär att datainsamlingen görs inom 
företagets väggar, är lättare att utföra än den externa. Extern källa består vanligen av 
kund/kunder och det har blivit mer och mer vanligt då fler företag idag ser sig som 
rent kunddrivna. Fördelen med en extern källa är att den kan ge information som den 
interna källan omöjligt kan ge, som exempelvis, kundens verkliga önskan eller behov. 
Många författare förespråkar en mix av både externa och interna mätningar (White, 
1994). Slack och Lewis (2002) tar upp temat om missförstånd mellan leverantör och 
kund, det vill säga internt kontra externt. De nämner flera missförstånd och ett av dem 
är när leverantören tror att den presterar på ett visst sätt samtidigt som kunden har en 
helt annan bild av hur leverantören presterar. Genom att endast mäta internt kan 
företaget inte garantera att kunden har samma uppfattning av vad de presterar. Det är 
möjligt att kunden vill ha andra saker från leverantören eller att kunden ställer fel krav 
på leverantören. Detta kan leda till att strategiska beslut tas med fel bakgrund då de 
båda parterna inte är av samma uppfattning. Leverantören kan fokusera på vissa 
prestationsobjektiv när de egentligen bör sikta på andra exempelvis en leverantör tror 
att de har en mycket bättre leveransprecision än vad de egentligen har, vilket leder till 
att de arbetar med förbättringsprogram för att bli mer flexibla. Det väsentliga för 
kunden är dock leveransprecisionen och enligt Slack och Lewis (2002) bör fokus 
ligga där.      
 
Typen av data som samlas in kan vara antingen objektiv, baseras på oberoende ren 
data, eller subjektiv, baseras på åsikter. Intern mätning brukar vara objektiv medan 
externa tenderar att bli subjektiv. Subjektiv mätning ska i största grad undvikas enligt 
vissa författare som exempelvis mätning av kundnöjdhet utifrån att kunden får välja 
på bra, dålig eller acceptabel. Denna typ av mätningar faller på de definitionsproblem 
som uppstår då olika människor definierar exempelvis parametern bra på olika sätt 
(Niven, 2005). Andra författare menar på att de subjektiva mätningarna av mer 
psykologisk karaktär är användbara och rent av nödvändiga (White, 1994). En 
subjektiv mätning ger ofta ett helhetssvar på en rad olika prestationer exempelvis om 
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kunden är mycket nöjd är det ett samlat helhetsintryck av att leverantören både 
levererat i tid, med rätt kvalitet, haft god kommunikation med mera. Vill företaget 
förbättra sina prestationer ska både objektiva och subjektiva mätningar göras (White, 
1994).  
 
När både källa och typ av data bestämts ska företaget bestämma hur de ska utvärdera 
den data de tillhandahållit. Det är av största vikt att data jämförs med någon referens 
för att den ska anses som meningsfull. Data kan jämföras inom företaget då det 
aktuella värdet jämförs med historisk data. Dagens marknad speglas av hård 
konkurrens och då är det mer relevant att jämföra sina data med sina konkurrenter för 
att kunna säkra sin plats på marknaden. Denna typ av jämförelse kallas benchmarking.  
Att företag använder sig av båda referenserna för samma prestationsmätning är vanligt 
(White, 1994).  

Prestationsmätningens grunddata 

 
När ett företag valt att mäta serviceresultat finns det tre punkter att gå igenom, 
variablerna, kategorierna och baserna. Det första är att titta på vilka variabler 
mätningen kan innefatta och exempel på variabler är försäljning, orders, 
reklamationer och ej levererade orders. Mätningarna bör för alla variabler ske 
kontinuerligt över tiden och bör då analyseras månadsvis eller kvartalsvis. Mätningen 
för ej levererade orders är en variabel som även bör mätas på en viss tidpunkt 
exempelvis varje vecka. Resultatet bör utvärderas separat och inte sättas i jämförelse 
med historiska data, detta på grund av att nuläget vill kontrolleras. Vidare finns det ett 
flertal kategorier att välja mellan och de är antal fall, enheter, rader, vikt, värdet och 
dussin. Ett företag kan välja att mäta en variabel med hjälp av flera kategorier 
exempelvis mäta rader och värden på en order. Oberoende vilka kategorier företaget 
väljer att rapportera i så bör konsekvenserna för sitt val utvärderas. Väljer företaget att 
mäta per rader kommer både produkter med lågt och högt värde värderas lika. Den här 
mätkategorin kan vara både bra och dålig beroende på vilket företag och vilka 
produkter som företaget arbetar med, det är upp till företaget att välja passande 
kategori. Till sist ska basen för mätningen bestämmas. Basen kan vara att företaget 
antingen väljer att mäta på systemnivå, försäljningsnivå, produktgruppnivå, ordernivå, 
kundnivå, produktnivå mm. Fördelar med att välja att mäta ett helt system, det vill 
säga alla aktiviteter, är att den är lätt att mäta men kan istället göra att viktig data inte 
kommer upp till ytan. Om företaget väljer en mer specifik databas som exempelvis på 
kundnivå, är fördelarna att det är lättare att identifiera problem men det är svårare att 
mäta och övergripande problem kan inte analyseras. För att hitta rätt mätning av 
kundservice måste variabler, kategorier och baser väljas genom att utvärdera de trade-
offs som finns och på så sätt komma fram till den bästa mätmetoden (Bowerson, m.fl., 
1986). 

2.2.3 Rätt målsättning 

Att sätta rätt mål för en viss mätning är mycket viktigt men svårt, dels beroende på att 
den påverkar människor psykologiskt och dels beroende på att förutsättningarna hela 
tiden förändras. Ett satt mål är inte på något vis konstant utan måste kontinuerligt 
ändras beroende på hur förutsättningarna ändras. För att fånga upp de nya trenderna 
som påverkar eventuell ändring av målsättningen måste prestationsmätningen kunna 
visa trender som påverkar företaget. 
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Med hjälp av förkortningen SMART som står för specifik, mätbar, accepterad, rimlig 
och tidsbegränsad, kan företaget genom att följa ledordern försäkra sig om att målet 
blir bra och accepterat (Bergman & Klefsjö, 2001). Prestationsresultatet måste ha ett 
uppsatt mål att jämföras med för att mätningen ska verka som motivationshöjande för 
medarbetaren (Ax, m.fl., 2001).   

2.2.4 Redovisning av mätresultatet 

En viktig del i att mäta olika prestationer i företaget är att fundera över hur resultaten 
ska redovisas och presenteras. Enligt Bergman & Klefsjö (2001) ska mätresultaten 
visualiseras för medarbetarna för att resultat ska kunna jämföras med arbetets 
utveckling. Detta kan ske på en mängd olika sätt som exempelvis whiteboardtavlor 
eller presenteras i ett diagram i en mapp som alla har tillgång till. Ett sätt att 
sammanställa mycket olika data är att föra ihop, till exempel rapporter, med hjälp av 
ett makro i Excel (se förklaring kap. 2.2.7). Ett makro minskar det manuella arbetet 
och sammanställer den data som är väsentlig för medarbetarna att ta del av. 

2.2.5 Redovisning av mätmetoden och resultatet 

En metod för att försäkra sig om att medarbetarna på ett företag förstår vad som mäts 
är att använda sig av ett uppslagsverk för alla mätmetoder (Niven, 2005). Det är en 
metod som ingår i balanserade styrkort, som är ett hjälpmedel för att integrera sina 
mätningar. Detta uppslagsverk ska innehålla en tabell, enligt samma mall, för varje 
mätning. Utifrån den tabellen får medarbetaren information om bakgrunden, 
karakteristiska drag, uträkningar och specifikationer och sist resultatinformation. 
Tabellen är kortfattad och ryms på en sida och den ska ge snabb och övergripande 
information om mätningen. Denna förklaring till rapporten kan finnas med i till 
exempel ett makro för att få användarna att förstå bakgrunden till rapporten och för att 
förstå rapportens resultat. 

2.2.6 Makro 

Definitionen på ett makro är mycket vag. Makron är en serie av kommandon som 
spelas in, till exempel i Microsofts Excel, samtidigt som man utför dem. Det som 
makron gör är att förenkla det löpande rapporteringsarbetet, på till exempel ett företag 
eller i en organisation, genom att upprepa det arbete som en gång redan körts och 
spelats in i makrot. Har ett företag till exempel fyra rapporter som ska köras och 
sammanställas kan dessa föras ihop i ett makro för att automatiskt få ut den 
informationen som behövs. Första gången som dessa rapporter sammanställs spelas 
arbetsgången in i makrot för att sedan kunna köras av sig själv.  
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Makron har dock börjat flyta ihop med termen procedur. Procedur är också en serie av 
handlingar men, till skillnad från makron, är de skrivna från början i 
programmerarspråket Visual Basic for Applications (VBA). Makron skrivs dock i 
denna VBA kod så makron är egentligen en VBA procedur från början. Skillnaden 
mellan makron och termen procedur är att makron spelas in i användarfönstret i 
Microsoft Office medan proceduren är det som finns bakom makrot (Martin, Hansen 
& Klingher, 1999). Ett problem som finns är att makron inte alltid förstår vad det är 
som ska göras, om det är komplexa uppgifter som ska utföras, och då måste dessa 
uppgifter programmeras in med hjälp av VBA.  

Anledningarna till att använda makron i Excel är många men den största är att det 
ökar användarens produktivitet. Makron har som uppgift att minska de anställdas 
uppgifter som ska göras gång på gång då makron minskar det manuella arbetet och 
körs automatiskt. Det kan till exempel göra att företaget slipper arbetet med att, en 
halv dag varje vecka, köra sina rapporter manuellt. Exempel på uppgifter som makron 
kan utföra är (Martin m.fl., 1999):  

• att sammanställa stora rapporter med många sidor 

• att lägga till och ta bort trendlinjer i diagram 

• att gömma och visa detaljerad information i rapporter 

• att infoga extern data från databaser så som Microsoft SQL Server 

2.2.7 Balanserade styrkort 

De balanserade styrkorten är framtagna av Kaplan och Norton på 80-talet för att 
hjälpa företag att nå framgång. Det är stort fokus på att få ut maximalt resultat, vilket 
leder till att mätningar av olika slag får en central roll i metoden balanserade styrkort 
(Niven, 2005). Det viktigaste är att företaget använder de balanserade styrkorten för 
att uppnå sina visioner och strategier och inte som ett mått för endast finansiell 
kontroll. Först skapar företagen en processreferensmodell som innehåller, beskrivning 
av ledarskapet, relationerna i processerna, beskrivning av mätmetoderna vilket gör att 
bästa resultatet konkretiseras av ledarna och standardgrupper för standardiseringar 
identifieras. De balanserade styrkorten är sedan uppbyggda av fem grundprocesser, 
planera, källa, göra, leverera och returnera. Korten används för att förbättra 
leverantörskedjor och har i syfte att knyta an begreppet leverantörernas leverantörer 
till kundernas kunder (Supply-Chain Operations Reference-model, 2006).    

2.2.8 Utvärdering av befintliga mätningar enligt balanserade 
styrkort 

De flesta företag har i regel en mängd olika prestationsmätningar som redan 
genomförts i många år, vilket gör att de känns som självklara för företaget. Det bör 
understrykas att när en mätning känns som en självklar del av det operativa arbetet är 
det inte givet att den utförs på rätt sätt eller rent av är relevant att genomföra längre. 
Balanserade styrkort har berört detta område av utvärdering av befintliga mätningar 
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och det finns ett flertal aspekter att ta i beaktning (Niven, 2005). De olika aspekterna 
förklars nedan och visualiseras i figur 8. Det är viktigt att poängtera att utvärderingen 
av en mätmetod måste gå i cykler det vill säga hela tiden utvärderas.  
 

 
Figur 8: Utvärderingscykel enligt  

balanserade styrkort (eget material) 
 
Isolerar företaget idag rätt område att mäta, är en fråga som företaget kan ställa sig. 
En risk ligger i att företaget inte mäter det de från början menade att mäta det vill säga 
de har gått ifrån det område de från början isolerade. Om mätningen gått ifrån 
grundidén bör företaget fråga sig om mätningen över huvud taget är relevant eller om 
man bara tappat fokus. Resultatet ska hela tiden utvärderas om det ger 
kostnadsfördelar det vill säga titta på om förbättringar ökar vinsten. Undersökningar 
har visat att förbättringar i kundservice inte behöver leda till ökade intäkter. En kund 
kan stanna kvar även om leveransservicen är 80 % eller 100 %. Oftast krävs det en 
stor arbetsinsats för att ökar leveransservicen men det ger inga sensationella resultat.  
 
Mätningarna måste utföras ofta för att minska risken att träffa en tillfällig upp- eller 
nedgång, som vid sällan uppdaterad mätning kan tolkas som långvarig. Mätningens 
resultat i sin tur kan tolkas på olika sätt, ett högt värde kan av olika personer tolkas 
som både bra och dåligt. Företaget måste utvärdera vad som är ett bra resultat, så alla 
vet vad de ska sträva efter och att det är enhetligt. Resultatmätningen måste vara 
relevant och om ett företag endast använder relevanta mätningar bör de hamna med så 
få mätningar som möjligt.   
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En mätning kan antingen vara ledande eller tidsförskjuten.En mätning är ledande om 
resultatet av prestationsmätningen i sin tur ger information om hur prestationerna varit 
på ett helt andra mätområden. Exempelvis är resultatet av en föredragskonsults 
bokförsäljning en ledande mätning för resultatet ger även indikationer på hur bra 
konsulten varit på att engagera sina åskådare. Dessa mätningar ger bra insikter för 
företaget men ger inte information om företagets grundläggande resultat som 
exempelvis kan vara den totala vinsten. En tidsförskjuten mätning karakteriseras av 
att resultatet bidrar till att fler mätningar måste göras för att undersöka det svar 
företaget erhåller i den tidsförskjutna mätningen. Ett exempel på en tidsförskjuten 
mätning är försäljningsresultat som måste följas upp med mätningar på vad som kan 
påverka resultatet exempelvis tid spenderat med kunder. Denna mätning leder till 
klara riktlinjer om vad företaget ligger och vill komma men ger lite information om 
hur de ska ta sig dit. Båda sätten att mäta har var för sig sina fördelar och nackdelar, 
detta leder till att ett företag bör ha mätningar av båda karaktärerna för att komplettera 
sina respektive svagheter. 
 
Den befintliga mätningen bör utvärderas utifall den är kontrollerad eller inte. En fråga 
att ställa sig kan vara om framtida resultat kan påverkas, om inte, kan mätningen 
kallas för okontrollerad och då kan inte mätningen ses som en indikator på hur bra 
företaget fungerar. Kontrollerad rapport utmärker sig genom att den går att påverka 
och därmed kan resultatet andvändas för att utvärdera dagens arbetssätt. En viktig del 
i utvärdering av en befintlig rapport är att se om resultatet verkligen driver företaget 
till att agera på ett sådant sätt som gör att de uppsatta målen kan nås. Leder mätningen 
till att strategin uppfylls? Arbetar medarbetarna för att verkligen förbättra processen 
och på så sätt höja siffrorna i mätningen eller arbetar de med att med alla medel gå 
runt problemen för att uppnå bättre siffror i mätningarna? Detta är antagligen den 
viktigaste av alla frågor företaget kan ställa sig när det gäller att utvärdera rapporten. 
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3 Genomförande 

3.1 Metod 

3.1.1 Kvalitativa och kvantitativa studier 

I en kvantitativ studie använder man sig av information som går att mäta på något sätt, 
som matematiska modeller och enkäter. En kvalitativ studie används när man istället 
vill ha en djupare förståelse för ett ämne, en situation eller en händelse (Björklund & 
Paulsson, 2003). Här lämpar det sig att använda observationer och intervjuer. 

3.1.2 Empiriska och teoretiska studier 

I den empiriska studien samlas data in genom att antingen en kvalitativ eller 
kvantitativ studie genomförs. Man kan säga att det är en typ av fallstudie, till exempel 
översätter nationalencyklopedin fallstudie som en datainsamlingsmetod som syftar till 
att göra en detaljerad studie av ett speciellt fenomen (Nationalencyklopedin, 2006). 
Därefter analyseras och tolkas data av fallstudien av dem som genomfört utredningen. 
I den teoretiska studien samlar man istället in redan befintlig litteratur varpå man 
analyserar denna. Detta kallas även ofta för en litteraturstudie istället för en teoretisk 
studie.  

3.2 Trovärdighet av studien 

Trovärdigheten på studien utvärderas efter tre begrepp. Dessa är enligt Björklund och 
Paulsson (2003) validitet, reliabilitet och objektivitet och strävan är att hela tiden öka 
dessa tre. 

Validitet står för till vilken grad man mätt det som man hade för avsikt att mäta. 

Reliabiliteten är mätinstrumentens tillförlitlighet som man använd sig av. Det vill säga 
att man får liknande värden/resultat om man upprepar undersökningen. 

Objektivitet är hur olika värderingar påverkar studien. 

Något som skulle kunna vrida vårt resultat är det faktum att Lisa arbetat på företaget, 
och den avdelningen där större delen av rapporten skrivits. För att inte detta ska vinkla 
rapporten har Helén alltid ifrågasatt om Lisa hade belägg för sina påståenden och även 
diskuterat alla delar av problemen och resultatet. Sanmina-SCI har även de varit 
medvetna om detta faktum och gett Helén egna genomgångar så hennes åsikter och 
fakta inte kommer ifrån Lisa.  

Varje avsnitt utvärderas härefter var för sig. 

 



Genomförande 

23 
 

3.3 Insamling och bearbetning av data 

3.3.1 Teoristudien 

Litteraturen som använts har kommit från många olika källor för att vara säkra på att 
den inte kan vinkla resultatet. Informationen till rapporten har kommit från böcker, 
artiklar och forskningsrapporter som används vid diverse kurser. Dock har det, för att 
öka objektiviteten och för att vara säker på att litteraturen inte är präglad av skolans 
synsätt, även tagits böcker och tidskrifter från andra källor, som bibliotek och 
tidskriftsarkiv. Materialet har även tolkats av båda författarna för att minska risken för 
missförstånd.  

3.3.2 Resultat- och analysdelen 

Utvärderingsmetod 

Arbetet har utförts efter en empirisk studie som utgått från de balanserade styrkorten. 
Utvärderingen av den insamlade datan, om dagens mätmetoder av leveransprecision, 
har följt de olika delarna av de balanserade styrkorten. Då det framgått, genom 
teoristudien, att de balanserade styrkorten är ett väl utarbetat hjälpmedel för olika 
prestationsmätningar, valdes den arbetsgången för att få en sammanhängande analys 
av Sanmina-SCIs mätmetoder. Analysen utgick från punkterna i figur 8, dels för att 
utvärdera Sanmina-SCIs egna mätmetoder men även för att ge förbättringsförslag.  

Intervjuunderlag 

Intervjuer gjordes med ett antal medarbetare på Sanmina-SCI för att få en mer 
kvalitativ förståelse för rapporteringsarbetet med leveransprecisionen. 
Intervjufrågorna skickades ut till ett antal berörda personer på företaget för att de 
skulle kunna tolka själva vad det var som frågasattes och på så sätt inte blir ledda av 
oss. Det här var speciellt viktigt då informationen som efterfrågades var deras egna 
åsikter i ämnet för att kunna arbeta fram en bättre arbetsmetod för 
rapporteringsarbetet. 

När intervjufrågor skickats har det samtidigt betts om den rapport som frågorna till 
stor del berör. Därefter har en undersökning av rapporten gjorts och för att komma 
fram till egna svar som sedan jämförts med svaren från intervjufrågorna. Det här har 
gjorts för att kontrollera att vi bedömer rapporterna rätt och samtidigt en kontroll att 
de som fått frågorna tolkat dem rätt. 

Undersökning av schemaläggning 

 
I genomgången av rapportpresenationen upptäcktes att det finns funktioner i 
affärssystemet Orecle som innebär att schemaläggningen kan ske automatiskt med 
hjälp av periodisering eller schemaläggning. De här två funktionerna undersöktes 
systematiskt för om funktionerna kunde optimeras skulle det innebära att en hel del 
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manuellt arbete skulle kunna undvikas. Undersökningen var av en kvantitativ natur då 
datan kom ifrån verkliga rapporter. Det valdes att schemalägga rapporten Sanmina 
EMS Promise Date Pure Lot Delivery Performance Report med hjälp av 
periodisering, vilket innebär att rapporten ställs in på att köras var sjunde dag med 
start från ett visst datum. Datumen sätts från torsdag till onsdag för att skilja 
körningen från de rapporter som körs enligt ovan nämnda nulägesbeskrivningen. 
Ytterligare ett test gjordes på samma rapport men istället för periodisering lades 
rapporten på speciella dagar. Rapporten programmerades att köras varje torsdag med 
start vid ett visst datum. Datumet sattes till samma som för periodiseringen.  
 
Efter det första försöket gjordes ytterligare en undersökning för att försäkra oss om att 
det verkligen visar samma data som den manuella schemaläggningen av rapporten. 
Den här gången gjordes två likadana körningar av samma rapport, skillnaden var att 
datumen byttes till de rätta. Datumen sattes från söndag till lördag men för att skilja 
utfallet från de rapporter som schemaläggs manuellt varje vecka döptes rapporterna 
till Lisa3 och Lisa4. Genom denna undersökning kan utfallet jämföras med de 
manuellt körda rapporternas utfall för att försäkra sig om att de får fram samma data.



Resultat 

25 
 

4 Resultat 
 

4.1 Nulägesbeskrivning 

4.1.1 Mätning av leveransprecision på Sanmina-SCI  

Sanmina-SCI får fram sin leveransprecision genom att ta alla orderrader i 
leveransprecisionsrapporten, och sedan jämförs datumen på varje orderrad. På så sätt 
kan företaget mäta antalet rader som är i tid mot vad som är lovat till kund eller 
antalet rader som är i tid mot vad som kunden efterfrågat, precis som i Slack och 
Lewis (2002) formel. Det här görs per kund och totalt för alla orderrader som 
Sanmina-SCI levererar per vecka. Det är många på företaget som inte vet hur 
procenttalen är viktade vilket framkommit genom intervjuer. Formeln för den totala 
leveransprecisionen på Sanmina-SCI (se figur 9) har framkommit genom 
undersökningar och beräkningar från leveransprecisionsrapporter. 

Figur 9: Formel för den totala leveransprecisionen 
 på Sanmina-SCI (eget material) 

Rapporterna som visar leveransprecisionen hos Sanmina-SCI godkänner tre dagar för 
tidig leverans men det är inte acceptabelt att leveransen är någon dag försen. Det 
betyder att om ordern skickas två dagar tidigt så visar ändå rapporterna för 
leveransprecisionen 100 % i tid medan om den är en dag för sen så visas orderraden 
som 100 % försenad. Leveransprecisionen påverkas även av att Sanmina-SCI går efter 
amerikansk tid vilket betyder att Sanmina-SCIs dag inte slutar förrän klockan 9.00 
nästkommande dag. Om produktionen får klart en order efter det att utlastningen gått 
för dagen kan de fortfarande få 100 % i tid i leveransprecisionsmätningen, om de 
levererar ordern innan nio dagen efter. Sanmina-SCI har inte hand om transporterna ut 
till kund (förutom några få kunder där Sanmina-SCI står som ansvariga för) utan när 
transporten har lämnat utlastningen kan inte Sanmina-SCI kontrollera hur lång tid det 
tar innan ordern kommer fram till kund. 

Sanmina-SCI har inte räknat på vilket procenttal deras leveransprecision ska ligga på 
utan enbart genom uppskattning bestämt att den ska ligga på 99 % mot det datum de 
lovat kunden och 95 % mot det datum som kunden efterfrågat. Dessa siffror gäller för 
2006 och sattes på ett styrelsemöte. De har inte heller tagit fram vilka parametrar som 
är viktiga för deras leveransprecision. 

Antalet orderrader levererade i tid mot lovat/efterfrågat 

   ÷          = leveransprecisionen i % 

Antal orderrader levererade totalt mot lovat/efterfrågat   
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4.1.2 Leveransprecisionen ur ett kundperspektiv 

Sanmina-SCI vet inte idag fullt ut hur sina kunder mäter deras leveransprecision. Det 
kan vara så att det finns kunder som mäter Sanmina-SCIs leveransprecision, utan att 
Sanmina-SCI får ta del av de här mätningarna. Endast en kund ger idag feedback på 
hur Sanmina-SCI presterar, resultaten visas varje kvartal. Kunden mäter hur Sanmina-
SCI presterat i Pipechain, leverantörskedjesystem, genom att mäta antalet dagar som 
företaget lyckats att hålla den lagernivå som kund önskat och på så sätt kan 
leveransprecisionen mätas. Pipechain är ett kanban-system, vilket innebär att förslag 
för leveranser ändras hela tiden. I systemet har det betydelse vilken tidpunkt på dagen 
som mätningen görs av kund eftersom behovsbilden ändras under dagen. Idag vet inte 
Sanmina-SCI när mätningen utförs. Kunden redovisar även flera prestationsområden i 
en rapport vid namn Supplier Scorecard (Leverantörsbalanserade styrkort). De 
områden som mäts är kvalitet, leverantörskedjan och samarbete. Området för 
leverantörskedjan innefattar bland annat leveransservice. Det finns initiativ tagna av 
Sanmina-SCI att själva mäta kundnöjdhet på andra kunder, det vill säga en extern 
mätning. De har med kund diskuterat fram hur mätningen kan se ut men den har inte 
införts än.  

4.1.3 Identifiering av leveransprecisionsmätningen 

Leveransprecisionsmätningarna på Sanmina-SCI är av typen icke finansiell 
prestationsmätning. Mätningarna infördes för ett och ett halvt år sedan och kan tyckas 
följa den trend av införande av mer mätningar av icke-finansiell karaktär, enligt Smith 
(2005). Enligt direktiv från Sanmina-SCIs huvudkontor ändrades villkoren för hur 
rapporten skall vara utformad för ca ett år sedan (050203) och sedan dess har inga 
förändringar skett. De mätningar som idag görs på Sanmina-SCI gällande 
leveransprecision kommer från interna källor. Det är när personalen på utlastningen 
drar ut papperna från systemet som ordern registreras som levererad det vill säga all 
bakomliggande data är av internt ursprung. Typen av data som samlas in är rakt av 
objektiv, den baseras därmed inte på några påståenden eller känslor, utan rena siffror. 
Det finns en kund som ger Sanmina-SCI betyg varje kvartal, där de visar hur nöjda de 
är, se kapitel 4.1.2. Detta är exempel på en extern mätning som har genomförs på 
kundens initiativ. Mätningen som kunden utför är subjektiv och flera områden 
inkluderas i samma mätetal exempelvis servicenivå och kapacitet.  

De mätetal som Sanmina-SCI får ut av sina leveransprecisionsmätningar förs varje 
vecka in i en Excel-fil med visualiserande diagram. På det här sättet kan företaget 
jämföra sitt nuvarande resultat med den historik från föregående veckor. De 
månadsresultat som erhålls visas i ett separat diagram vilket gör att hela årets resultat 
kan visas i samma diagram. Både leveranspercisionsresulatatet för lovat och 
efterfrågat visas i samma diagram där även målvärdena är utsatta. Det bör observeras 
att ej levererade orderrader, både mot lovat och efterfrågat, inte redovisas i samband 
med leveransprecisionspresentationen i Excel-filen. Resultaten jämförs inte med andra 
företag i form av traditionell benchmarking istället görs en intern benchmarking 
mellan koncernens fabriker.   
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4.1.4 Orderhantering på Sanmina-SCI 

Sanmina-SCIs kunder har tre olika sätt att lägga sina orders till Sanmina-SCI, 
manuellt, elektroniskt eller via ett kanbansystem som heter Pipechain. De flesta 
kunderna skickar sina orders via fax eller e-mail och hanteras manuellt av 
ordermottagaren på Sanmina-SCI, i Forserum eller Ungern. Det är kunden och vilket 
sortiment den beställda varan tillhör som avgör om ordern förmedlas till Forserum 
eller det centrala orderkontoret i Ungern. Den manuella orderläggningen innebär att 
parametrar som exempelvis efterfrågat och lovat datum på orders läggs in för hand i 
affärssystemet Oracle och parametrarna kan vid behov ändras. Interna kunder, det vill 
säga andra fabriker inom koncernen, lägger sina orders elektroniskt via 
affärssystemet. Orderläggningen internt sker på den fabriken som agerar kund och den 
fabrik som ska leverera varorna bekräftar endast den inkommande ordern, som redan 
ligger i systemet. Bekräftelsen går till så att den fabrik som agerar som leverantör 
endast fyller i leveransdatum på ordern och bekräftelsen förmedlas direkt via ett avsatt 
e-mail konto. Datumen på de elektroniska orderna kan ändra manuellt. Sanmina-SCI 
ingår i ett nära samarbete med en av deras största kunder och den orderläggningen 
skiljer sig från de andra. Pipechain förmedlar efterfrågan hos kund vilket sker genom 
att leverantören, Sanmina-SCI, ser direkt hur behovet ser ut hos kund via visualisering 
av lagersaldot. Därefter levererar de utifrån den information som finns i Pipechain, 
vilket gör att kunden aldrig lägger en egentlig order. För att Sanmina-SCI ska kunna 
skapa behov i sitt system läggs orderna in manuellt, med information från Pipechain, i 
affärssystemet Oracle i form av en så kallad ram-order. I rapporterna för 
leveransprecision redovisas idag de manuella orders, elektroniska orders och ram-
orders i samma rapporter. Det är av stor vikt att kommentera att ram-orders alltid 
visas som levererade med 100 % leveransprecision för att det datum som kunden 
önskar alltid följer leveransdatumet. Det här beror på att behovet ändras hela tiden och 
därmed kan företaget inte registrera det datum som kunden efterfrågade från början. 
Att orderns tre datum, mot efterfrågat, mot lovat och mot levererat, alltid är samma 
innebär problem för det går inte att internt mäta denna kunds leveransprecision med 
de befintliga leveransprecisionsmätningarna. 

När datumet på orders mot vad kunden efterfrågat väl har registrerats får inte någon 
på Sanmina-SCI ändra på dessa, om inte kunden efterfrågar ett nytt leveransdatum. 
Vanligaste scenariet är att datumet flyttas fram. När datumet mot det Sanmina-SCI 
lovat kunden har registrerats får det bara ändras om kund och Sanmina-SCI kommer 
överens om en ändring. Dock står i detta fall det efterfrågade datumet kvar som innan. 
Här kan det ske att produktion arbetar ifatt och leveransen kan gå efter det 
efterfrågade datumet, dock får inte leveransen genomföras om inte kunden är 
medveten om det. I detta fall ändras båda datumen om kund godkänner en tidigare 
leverans. Direktiv för hur ändringar får genomföras kommer ifrån huvudkontoret, med 
syfte att alla fabriker inom Sanmina-SCI gör likadant så att de kan mätas mot 
varandra.  

4.1.5 Schemaläggning hos Sanmina-SCI 

Idag schemaläggs fem olika rapporter i affärssystemet Oracle varje vecka för att de 
ska köras på en bestämd tid varje söndag. Vid varje månadsskift schemaläggs 
ytterligare fyra rapporter, vilket innebär totalt nio rapporter. Utöver dessa 
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leveransprecisionsrapporter körs en separat rapport för att få med ej levererade orders. 
Denna rapport schemaläggs och körs på måndagar och det görs av program 
management avdelningen (PM). Lathundar har utformats för att ingen rapport av 
misstag ska glömmas av att schemaläggas, då mängden av rapporter gör att risken 
ökar för att misstag kan begås. Totalt tar schemaläggningen ca: 10min varje vecka att 
genomföra och en gång i månaden avsätts den dubbla tiden för schemaläggningen.  
 
De rapporter som körs per vecka är (datum satt från söndagen till lördagen för den 
aktuella veckan): 
 

• Sanmina EMS Promise Date Pure Lot Delivery Performance Report 
Detaljerad rapport som visar hur bra företaget lyckas hålla det datum för 
leverans som de lovat kund. Parametrarna är satt till att tillåta 3 dagar för tidigt 
leverans men tillåter inte en dag för sen. 

• Sanmina EMS Promise Date Pure Lot Delivery Performance Report 
Detaljerad rapport som visar hur bra företaget lyckas hålla det datum för 
leverans som de lovat kund. Parametrarna är satt till att tillåta en dag för tidigt 
men tillåter inte en dag för sent. 

• Sanmina EMS Requested Date Pure Lot Delivery Performance Report 
Detaljerad rapport som visar hur bra företaget lyckas leverera till kund det 
datum de efterfrågat. Parametrarna är satta till att tillåta 3 dagars för tidig 
leverans men inte en dag för sen. 

• Sanmina EMS Promise Date Consolidated Pure Lot Delivery Performance 
Report 
Sammanfattad rapport som visar antal orderrader som levererats mot det 
datum de lovat kund. Parametrarna är satt till att tillåta 3 dagar för tidigt 
leverans men tillåter inte en dag för sen.  

• Sanmina EMS Requested Date Consolidated Pure Lot Delivery Performance 
Report 
Sammanfattad rapport som visar antal orderrader som levererats mot vad kund 
efterfrågat. Parametrarna är satt till att tillåta 3 dagar för tidigt leverans men 
tillåter inte en dag för sen.  

• Sanmina Backlog sorted by Customer, Product, Schedule date 
Visar hur många orders som inte är levererade och hur mycket de orderna är 
värda. Rapporten tar med alla orders som är försenade från alla föregående 
veckor. 

 
De rapporter som körs per månad är (datum satt från söndagen från förra månadens 
sista mätning till sista lördagen i den aktuella månaden): 
 

• Sanmina EMS Promise Date Pure Lot Delivery Performance Report 
Se beskrivning på rapporten ovan. 

• Sanmina EMS Requested Date Pure Lot Delivery Performance Report 
Se beskrivning på rapporten ovan 

• Sanmina EMS Promise Date Consolidated Pure Lot Delivery Performance 
Report 
Se beskrivning på rapporten ovan 

• Sanmina EMS Requested Date Consolidated Pure Lot Delivery Performance 
Report 
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Se beskrivning på rapporten ovan 

4.1.6 Rapportering hos Sanmina-SCI 

Rapportering till de berörda avdelningarna 

Efter det att PM schemalagt de rapporter som ska köras på söndag sammanställs 
resultatet från dem på måndag morgon. En del av rapporterna kräver mycket 
bearbetning innan de kan skickas vidare till berörda avdelningar medan en del 
rapporter kan skickas vidare direkt. De som får utskicket av de olika 
leveransprecisionsresultaten är alla i ledningsgruppen, som består av alla 
avdelningschefer och VDn, som i sin tur kommunicerar resultatet vidare till 
respektive avdelning. Utöver dessa får även alla på PM-, Material och Planering- och 
utlastningsavdelningen direkta utskick av leveransprecisionsresultateten per e-mail. 
Resultaten läggs upp på intranätet, så att alla på företaget kan ta del av resultatet. 

Rapportering till huvudkontoret 

Av intervjuerna har det visats sig att alla avdelningar gör veckovisa rapporter som de i 
sin tur redovisar för olika högre uppsatta personer som arbetar under huvudkontorets 
regi. För att statuera ett exempel fyller kvalitetsavdelningen i en rapport som berör de 
olika delarna av kvalitetsperspektivet som både gäller reklamationer och 
leveransservice med mera. Den rapport som respektive avdelning fyller i varje vecka 
är utformad centralt av huvudkontoret. I många av rapporterna redovisas 
leveransprecisionen men den redovisas på olika sätt, vilket framgår av tabell 3. Det är 
informationen från PM avdelningen som står för underlag för rapporteringen. En av 
avdelningarna hämtar även information från redan färdiga rapporter på just 
leveransprecision på Sanmina Net, intranätet, som kan utnyttjas av hela koncernen. 
Rapporten på Sanmina Net innehåller dock inte all den information som krävs för att 
de olika rapporterna ska kunna fullföljas och ett problem är att rapporten inte läggs 
upp på Sanmina Net för än på tisdagen.  

Utvärdering av resultatet  

Varje vecka utvärderas resultatet av leveransprecisionen på ett möte avsatt endast för 
analys av leveransprecisionen. Varje orderrad som inte kunnat uppfylla kundens 
efterfrågade datum eller inte kunnat hålla det datum de lovat, diskuteras och beslut om 
åtgärder eller förbättringar bestäms. Det är produktionsledaren som håller i mötena 
som består av deltagare från inköp, material och planering, PM och produktion 

Varje månad hålls personalmöten av VDn på Sanmina-SCI i Forserum, där visas 
månadens resultat av leveransprecisionen och VDn ger kommentarer. Samtidigt 
förmedlas det på vilken plats Sanmina-SCI i Forserum hamnat på, gällande 
leveransprecisionen, i jämförelse med andra företag i koncernen. På dessa 
personalmöten förmedlas även vad mätningarna från kund visar på exempelvis 
service.        
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4.2 Makrot 

4.2.1 Varför vill företaget införa ett makro? 

De avdelningarna som ska använda informationen i ett makro är PM, kvalitet, 
ekonomi och material och planering. Informationen används för vidare rapportering 
till olika rapporter, för varje avdelning, som sedan skickas till huvudkontoret i USA. I 
nuläget så får de olika avdelningarna den information de behöver från många olika 
rapporter, som de får skifta emellan för att få ut den information som de ska 
rapportera vidare. Rapporteringen är både tidskrävande och känsligt för fel då det 
finns en risk att föra över fel siffror, när det görs manuellt. Det är här företaget vill 
använda sig av ett makro, i Excel, som ger de olika avdelningarna den information, 
som de ska rapportera, på ett så enkelt sätt som möjligt. Samtidigt skulle arbetet med 
rapportkörningen som görs av personal på PM minskas avsevärt. Makrot i Excel går 
till på det sättet att de schemalagda rapporterna hämtas och sorteras med hjälp av 
makrot automatiskt, på det sätt som företaget önskar. Det skulle minska den tid det 
här arbetet tar för personal på PM med cirka 30 minuter i veckan men framför allt 
skulle risken för fel minska. Den enade rapporten i Excel skulle även placeras på 
Sanmina-SCIs hemsida så att hela företaget lätt kan ta del av den information och 
diagram som berör dem.   

4.2.2 Vilka berörs av makrot och vilken information behöver de få av 
makrot? 

Fråga 1: När behöver ni informationen om resultatet av leveransprecisionen senast? 
Fråga 2: Hur lång tid tar det för er att rapportera resultatet av leveransprecisionen? 
Fråga 3: Vilken information behöver ni få från leveransprecisionsmätningarna? 
Fråga 4: Är ni nöjda på det sättet ni får/hämtar informationen idag? 
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Avdelning: PM Kvalitet Ekonomi Material och 
Planering 

Produktion 

Fråga 1 Tisdag 
morgon 

Tisdag 
(rapporterar 
kl. 14) 

Tisdag 
eftermiddag 

Måndag 
förmiddag 

Rapporterar 
enbart vidare 
internt i 
Forserum 

Fråga 2 10 minuter då 
siffrorna 
hämtas från 
olika 
rapporter och 
program. 

15 sekunder 
då alla siffror 
kommer per e-
mail från PM. 

10 sekunder då 
siffrorna 
kommer per e-
mail från PM. 

5-10 minuter då 
siffrorna 
kommer dels per 
e-mail och dels 
fås ur rapporter. 

Kort tid då alla 
siffror kommer 
per e-mail från 
PM. 

Fråga 3 
Lev.prec per 
kund i % 
 
Veckovis 
(både mot 
lovat och 
efterfrågat) 
 
Kvartalsvis 
(både mot 
lovat och 
efterfrågat) 
 
Backlogg  
Backloggen 
behövs både 
för antalet 
orders och 
värdet på dem 
(totalt i 
dollar) 

 

Lev.prec, 
antal rader  

Veckovis 
(både mot 
lovat och 
efterfrågat) 

 
Värdet på 
backloggen 
(totalt i dollar) 

Värdet på det 
som skeppats 
(totalt i dollar) 

 

Lev. prec i % 

Veckovis (både 
mot lovat och 
efterfrågat) 

Månadsvis 
(både mot lovat 
och efterfrågat) 

Kvartalsvis 
(både mot lovat 
och efterfrågat)  

Värdet på 
backloggen 
(totalt i dollar)   

Backlogg, antal 
rader 

Veckovis (både 
mot lovat och 
efterfrågat) 

Värdet på 
backloggen 
(totalt i dollar) 

Detaljerad 
rapport för 
lev.prec per 
rad och 
artikel 

Veckovis (både 
mot lovat och 
efterfrågat) 

Fråga 4 Är nöjd med 
Conex  
(rapportbas 
på intranätet)  
vilket visar 
lev.prec mot 
lovat. 
Problemet 
ligger vid 
efterfrågat 
som hämtas 
från andra 
rapporter. 

Är nöjd med 
den 
informationen 
hon får per e-
mail från PM 
men har hört 
att det är 
många 
avdelningar 
som 
rapporterar 
samma saker 
vilket känns 
onödigt. 

Rapporterat för 
lite för att 
kunna ge ett bra 
svar, då denna 
rapport precis 
införts. 

Mycket tid går åt 
till att öppna och 
hantera olika 
rapporter. E-
mail 
kommunikatione
n är bra medan 
de siffror som 
hämtas från 
rapporter måste 
bearbetas 
manuellt. 

Nöjda då all 
informationen 
kommer per e-
mail. 

Tabell 2: Rapporteringen av leveransprecisionen 
 på olika avdelningar (eget material) 
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5 Analys 

5.1 Utvärdering av leveransprecisionsmätningen 

Sanmina-SCI har haft samma rapport för mätning av leveransprecision i snart två år 
och enligt Kaplan och Nortons balanserade styrkort bör mätningarna kontinuerligt 
utvärderas (Niven, 2005). Det finns ingen rekommenderad tid för hur ofta en rapport 
ska utvärderas men det är absolut befogat, för Sanmina-SCI, att utvärdera rapporten i 
dagens läge. Eftersom det hinner ske en hel del förändringar på två år inom företaget 
och idag finns det även en stor mängd prestationsmätningar som Sanmina-SCI utför 
och det bör utvärderas om alla är nödvändiga att utföra.  

Isoloering På Sanmina-SCI ser vi att de har isolerat sina mätningar av 
leveransprecision till att mäta alla orders som levereras, vare sig det är manuell-, 
elektronisk- eller ramorder. Den isolering de valt att göra är intern då kundernas 
perspektiv inte tas med. Det här problemet kommer diskuteras under stycke 5.3.2 som 
behandlar mätmetoden. 

Utvärdering  Vi har inte observerat någon utvärdering av resultatet ställt mot 
kostnadsfördelar på Sanmina-SCI. Detta är en viktig del som tyvärr inte behandlats i 
detta examensarbete men som kan ses som ett andra steg att utvärdera efter denna 
rapport.  

Uppdatering I nulägesbeskrivningen framgår det att prestationsmätningarna på 
Sanmina-SCI uppdateras varje vecka, vilket är bra enligt de balanserade styrkorten för 
att kunna se den verkliga trend som företaget befinner sig i. Mätningar som gör för 
sällan riskerar att mäta tillfälliga upp- eller nedgångar och företaget kan uppfatta en 
trend som är felaktig. En kontinuerliga uppdatering av rapporten, som i Sanmina-SCIs 
fall, ger på så vis ett bra underlag som visar vart företaget är på väg och kan fungera 
som bra underlag för analys. Det är bra att rapporterna körs varje vecka även att 
mätningarna innebär att en hel del resurser måste avsättas för arbetet med rapporterna. 
Bowerson (1986) menar på att mätningar bör ske kontinuerligt men talar om månads- 
och kvartalsvisa mätningar. Trots det bör mätningarna fortsatt mätas varje vecka 
eftersom leveransprecisionen klassas, enligt Marskell, som en av företags sex 
viktigaste mätningar. Det medför att det är befogat att lägga ner mycket resurser på 
leveransprecisionsmätningar.  

Tolkning Sanmina-SCI kommunicerar sin leveransprecision till alla på företaget 
direkt via mail eller indirekt via intranätet. En mängd personer på företaget ser 
resultaten och det har framkommit under intervjuerna att resultaten av mätningarna 
kan tolkas på många olika sätt. Det här kommer vi att gå in på mer under stycke 5.3.2 
där vi förklarar hur resultatet ska tolkas.  

Relevans I nulägesbeskrivningen har det bland annat nämnts att alla typer av 
orders tas med i leveransprecisionsmätningen. Det är inte helt relevant att vid en 
leveransprecisionsmätning ta med exempelvis orders av typen kreditfakturer som är 
orders som det inte levereras något på. Det ska även diskuteras om ram-orders är 
relevanta att ta med i mätningen men det här behandlas vidare under orderhanteringen 
i stycke 5.3.1. 
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Ledande/Tidsförskjuten  Sanmina-SCIs mätning är tidsförskjuten eftersom 
leveransprecisionsresultatet ger företaget en helhetsbild av vad de presterat. För att få 
ytterligare information om vad som påverkat resultatet måste fler mätningar göras för 
att få fram vad som ligger till grunden för ett bra eller dåligt resultat, vilket är 
karaktiserande för en tidsförskjuten mätning. I stycke 5.4.3 kommer det att gås in mer 
på vilka ytterligare mätningar som bör finnas med för att få en bättre förståelse för 
leveransprecisionen, där layouten och innehållet på makrot förklaras och motiveras. 

Kontrollerad/okontrollerad Utifrån nulägesanalysen framgår det att 
leveransprecisionsmätningen idag på Sanmina-SCI är både kontrollerad och 
okontrollerad. Den är kontrollerad på det sätt att om exempelvis produktionen inte 
hunnit med det som ska göras visas de manuella och elektroniska orders ett dåligt 
resultat och vise versa. De så kallade ram-orders är dock av okontrollerad karaktär 
eftersom en bra men även en dålig prestation redovisas med en leveransprecision på 
100 % i tid. En analys av betydelsen av att prestationsmätningen är kontrollerad och 
okontrollerad kommer att behandlas under stycke 5.3.1 orderhantering.   

5.2 Leveransprecisionen 

5.2.1 Problem med dagens mätning 

Ett stort problem med dagens värdering av leveransprecisionen är att det är många 
parametrar som inte kommer med i värderingen. Sanmina-SCI har enbart med hur 
många orderrader som levereras i tid och hur många orderrader som är försenade. 
Enligt teorin så skall de parametrar som ska användas utvärderas och konsekvenserna 
analyseras (Bowerson, m.fl., 1986). Det är i många fall önskvärt att ha flera 
parametrar som viktas in i samma mätning vilket är önskvärt för Sanmina-SCI. 

På Sanmina-SCI  använder de sig enbart av antal orderrader som är i tid, försenade 
eller tidiga. I rapporten syns sedan leveransprecisionen i procent per kund och procent 
totalt för alla kunder. När procenten per kund räknas ut tas antal orderrader som är i 
tid för kunden och delas på totala antalet orderrader som kunden beställt. Problemet 
här blir då att är det en stor kund, med många orderrader, blir procenten bra även om 
tre orders blir försenade. Åt andra hållet så visar resultatet för små kunder ett sämre 
resultat, för om en order av fem missas, sjunker procenttalet avsevärt. 

  

Figur 10: Exempel på leveransprecisionsräkning 
 per kund (eget material) 

Stor kund: Orderrader = 100 st 
 Orderrader levererade i tid = 95 st 
 Leveransprecisionen: 95 / 100= 95 % leveransprecision 
 
Liten kund Orderrader = 5 st 
 Orderrader levererade i tid = 4 st 
 Leveransprecisionen: 4 / 5 = 80 %  
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I figur 10 visas det att trots det att den stora kunden har fem orders som är försenade 
blir leveransprecisionen hela 95 %. Hos den mindre kunden, däremot, är enbart en 
order försenad men leveransprecisionen blir 15 % lägre än för den stora kunden. 
Sanmina-SCI behöver få in en annan parameter som kan jämföra vad som står bakom 
procenttalen, i enlighet med vad Bowerson, Closs och Helferish (1986) säger. Till 
exempel kan procenttalet redovisas tillsammans med antalet rader för kunden så att de 
här datan kan analyseras tillsammans. I figur 10 skulle resultatet först visa en 95 % 
och en 80 % leveransprecision men samtidigt skulle informationen om att det är 5 
sena rader på 95 % och en sen rad på 80 % visas. Det här skulle ge mer substans i 
resultatet för leveransprecisionsmätningen. Något som också skulle förändra resultatet 
för procenttalen mycket är att ta bort alla ram-orders från 
leveransprecisionsrapporterna och det här förklaras i kapitel 5.3.1 under ram-order.  

Ett annat problem, som finns hos Sanmina-SCI leveransprecisionsmätningar, är att 
ingen hänsyn ta till hur vida orderna är värda mycket eller lite, de får samma viktning 
i mätningen. Det medför att om en order exempelvis är på 100 stycken färdiga skåp, 
med ett högt värde, blir försenade viktas inte det mer än om 10 stycken blir försenade. 
Ur ett kundnöjdhetsperspektiv är det här det rätta att göra då kunderna ska värderas 
som lika viktiga oavsett storlek. Dock är det värre för Sanmina-SCI att missa en order 
på 100 stycken skåp än en på 10 stycken skåp rent finansiellt, då även betalningen för 
de 100 skåpen skulle bli försenade vilket ger sämre resultat för Sanmina-SCI. Trots de 
finansiella aspekterna bör inte viktningen ändras, i leveransprecisionsmätningarna, då 
mindre kunder skulle kunna misskötas då all vikt hamnar på de större kunderna. 
Utvärdering av vilken kund och vilka orders som ger störst vinst kan utvärderas i 
andra sammanhang till exempelvis vid en ABC-klassificering, men i dagens läge är 
det inte aktuellt att ta upp i leveransprecisionsmätningarna.  

Ett tredje problemet med dagens sätt att mäta leveransprecisionen är att Sanmina-SCI 
kan leverera sina varor tre dagar tidigt men trots det visar mätningen att ordern 
skickades med 100 % leveransprecision. Kunden blir dock inte nöjd om ordern 
kommer för tidigt, som Vickery, Droge och Markland (1993) säger, då tidsprecisionen 
är viktig. Det här ger företaget en skev bild av hur de lyckats uppfylla kundernas krav 
och det kan i sin tur medföra att kunderna kan se på Sanmina-SCIs egentliga 
leveransprecision som sämre än vad Sanmina-SCIs mätning säger. På liknande sätt 
kan Sanmina-SCI leverera fram till klockan nio på morgonen dagen efter och 
fortfarande få 100 % leveransprecision. Även det blir missvisande mot hur kunderna 
upplever Sanmina-SCIs service. Ett stort problem blir det om kundernas krav på 
leveransprecisionen underskrids markant under en längre tid, utan att Sanmina-SCI 
uppmärksammar det, på grund av den felaktiga informationen. Enligt Bjørnland, 
Persson och Virum, (2003) kan en sådan brist i kommunikationen leda till att kunden 
blir riktigt missnöjd och söker sig någon annanstans. Blir så fallet tar det lång tid för 
Sanmina-SCI att bygga upp förtroendet hos kunden igen. Enligt Slack och Lewis 
(2002) är det vanligt att kund och leverantör inte har samma uppfattning av vad 
leverantören presterar. För att undvika problemet bör fler externa mätningar utföras av 
Sanmina-SCI. 
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5.2.2 Leveransprecisionen i procent  

När Sanmina-SCI bestämde procenttalen för sin målsätning, på sin leveransprecision, 
till 99 % (lovat) och 95 % (efterfrågat), gjorde de inga beräkningar utan utförde en 
analys av tidigare resultat tillsammans med egna bedömningar. Att bestämma det här 
är en del av parametermodellen enligt Bjørnland, Persson & Virum, (2003) men 
denna modell poängterar vikten av att siffrorna bakom målsättningen är väl 
genomtänkt. Hos Sanmina-SCI skulle det betyda att en beräkning på nuvarande 
ordermätning skulle vara nödvändig. Sanmina-SCI missar att ta hänsyn till den trade-
off som finns, enligt Bjørnland, Persson och Virum, (2003), mellan ett högt 
leveransprecisionstal och kostnaderna för att hålla en hög leveransprecision. Efter att 
ha undersökt trade-off kurvan (Bjørnland, Persson & Virum, 2003) visar det sig att för 
att hålla en leveransprecision på 99 % skjuter kostnaderna i höjden. Kostnaderna 
består i det fallet till stor del av extra lager som behövs för att kunna hålla 
leveranserna. Det är mycket svårt att säga vilket procenttal som är exemplariskt för 
Sanmina-SCI då det skulle behöva göras en djup analys av (Bjørnland, m.fl., 2003):  

• hur kunderna accepterar olika procenttal av leveransprecisionen.   

• hur mycket kostnaderna för den egna servicen förändras.  

• hur mycket det skulle kosta att göra förbättringar av leveransservicen. 

• hur mycket kostnader det finnas i att hålla en hög leveransprecision. 

Utöver denna analys behöver Sanmina-SCI jämföra kostnaderna med de ändrade 
intäkter förändringen skulle innebära. Det här är dock, enligt Storhagen (2003), 
mycket vanskligt och måste genomföras med stor försiktighet. Det beror på att 
kunderna påverkas till stor del och misslyckas studien av intäkterna medför det att 
kunderna blir missnöjda och går till konkurrenter. Det är viktigt att involvera 
kunderna så de förstår att Sanmina-SCI arbetar med att förbättra leveransservicen till 
dem och att de i längden vinner på att samarbeta.   

När Sanmina-SCI arbetar med att kartlägga sina kostnader och intäkter är det en god 
idé att utgå ifrån de parametrar som White (1994) listar. Det ger en grund i vad det är 
som kostar och hur det skall mätas (White, 1994). Sanmina-SCI får även en djupare 
förståelse för vad det är som ligger bakom leveransprecisionen. Att arbeta efter några 
precisa parametrar innebär en säkerhet i att alla tänkbara åtgärder utförs och 
kontrolleras, för att i Sanmina-SCIs fall medföra en säkrare och bättre 
leveransprecisionsmätning.  
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5.2.3 Benchmarking - en jämförelse mot liknande externa företag 
och mellan andra fabriker i koncernen 

Att enbart använda sig av benchmarking för att ta fram sin målsättning för 
leveransprecisionen är ingen bra idé, då förutsättningarna för vilket 
leveransprecisionstal som är optimalt skiljer sig stort från företag till företag. Dock är 
det inte fel att göra en jämförelse ändå för att se hur företaget ligger till i jämförelse 
med andra konkurrerande företag. Det är enligt White (1994) nödvändigt då 
marknadsklimatet ä mycket hårt, det vill säga stor global konkurrens. Enligt Whites 
(1994) lista på parametrar som berör leveransprecisionen ska informationen till 
begriplig relativ pålitlighet och pålitlighet relativt till konkurrenter inhämtas genom 
just benchmarking. Sanmina-SCI använder sig inte av benchmarking ut mot 
konkurrerande företag men det finns stor jämförelse inom den egna koncernen. Det är 
inte ovanligt att det ser ut på samma sätt som i Sanmina-SCIs fall på andra företag,  
det kan bero på att det är mycket lättare att få underlag till benchmarking inom den 
egna koncernen. När det gäller benchmarking ut mot konkurrenter kan det vara svårt 
att få tag på bra data och om datan hittas är det inte säkert att den är tillförlitlig eller 
baserats på samma mätningsriktlinjer. Sanmina-SCI skulle kunna använda sig av 
benchmarking som ett kompletterande verktyg när de ska sätta sin målsättning. Det 
skulle göras för att se om dagens mål är konkurrenskraftiga mot konkurrenternas 
leveransprecision då just precisionen är en av de viktigaste konkurrensmedlen som 
Bjørnland, Persson och Virum (2003) påpekar. 

Då Sanmina-SCI inte har någon benchmarking ut mot konkurrenter finns enbart 
siffror från interna fabriker att tillgå. Det medför en tävlan mellan fabrikerna men det 
ger även en indikation för huvudkontoret, på vilket leveransprecisionstal som kan 
krävas. För Sanmina-SCIs del hjälper inte det till så mycket, då de redan ligger i topp 
på leveransprecisionen idag inom koncernen. En fråga som Sanmina-SCI istället bör 
ställa sig är om de ligger för högt ut mot branschen och inom koncernen. Det skulle i 
så fall kunna innebära en lite skillnad mellan intäkter och kostnader vilket påverkar 
resultatet negativt som nämnts i kapitel 5.2.2. 

5.3 Orderhanteringen 

5.3.1 Problem vid orderhantering  

Slack och Lewis (2002) säger att leveransprecisionen är mycket enkel att mäta i 
teorin, eftersom formeln för leveransprecisionen är mycket simpel. Dock ser Slack 
och Lewis att det finns ett antal problem av mätningen i praktiken, vilket även är 
synligt hos Sanmina-SCI. Att det finns tre olika orderläggningar, manuellt, 
elektroniskt och via Pipechain, påverkar självklart rapporten på olika sätt, vilket kan 
skapa problem för Sanmina-SCI att få fram sanna siffror.  
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Ram-orders 

Ett problem som finns är de orders som går genom Pipechain, så kallade ram-orders, 
och det är att de alltid visar 100 % leveransprecision i tid, då leveransdatumet, lovat 
datum och efterfrågat datum ändras så de alltid sätts till samma dag. Det här medför 
att Sanmina-SCI inte kan mäta internt hur bra deras kundnöjdhet är då ram-orderna 
alltid visas som levererade i tid. Det ökar deras totala resultat av leveransprecisionen. 
Frågan som ställs är vad det finns för anledning till att dessa orders finns med i 
rapporten? Enligt Nivens (2005) ska resultatet för mätningen vara kontrollerat vilket 
innebär att resultatet ska kunna påverkas. I fallet med ram-ordrar leder varken en bra 
eller dålig prestation till förändrat resultat eftersom de alltid redovisas med 100 % 
leveransprecision i tid och det är ett exempel på en typisk okontrollerad mätning. En 
okontrollerad mätning kan enligt Niven (2005) inte ge svar på vilken trend företaget 
har. Om inte mätningen kan ge svar på upp- eller nedgångar i trenden tappar 
mätningen helt sitt syfte som Bowersox, Closs och Helferich (1986) påpekar. 
Anledningen till att ram-orderna ligger kvar kan vara att Sanmina-SCI inte utvärderat 
och uppdaterat sin mätning under en lång period. Eftersom inte mätningen av ram- 
orderna säger Sanmina-SCI någonting om leveransprecisionen, får de helt förlita sig 
på kundens egna mätningar av leveransprecisionen. På Sanmina-SCI vet de dock inte 
vad som ligger bakom kundens resultat av mätningen av leveransprecisionen vilket 
medför problem eftersom kundens resultat då är en mätning av hela leveransservicen. 
Det här innebär att Sanmina-SCI inte vet vilken del av servicen som problemet ligger 
i och därmed kan inga specifika åtgärder sättas in på de direkta problemområdena.  

Manuella och Elektroniska orders 

De manuella och elektroniska orderna redovisas på samma sätt i 
leveransprecisionsrapporterna, vilket står beskrivet i nulägesrapportern. Underlaget 
till mätningen är som bekant de olika datumen, efterfrågat och lovat. I vissa 
situationer är det nödvändigt att behöva ändra datumen på orders exempelvis vid en 
kundförfrågan om en ändring på en inneliggande order ska efterfrågat datum ändras. 
Den här möjligheten till ändring är nödvändig, för att mätningen ska kunna visa en 
rätt bild av leveransprecisionen när förutsättningarna ändras under tidens gång. Under 
arbetets gång har det uppmärksammats att reglerna för hur ändringarna får göras är 
svagt definierade. Att ändringarna inte är klart definierade kan, tillsammans med att 
konkurrensen från övriga fabriker i koncernen är mycket stor, göra att Sanmina-SCI i 
Forserum kan vända de vaga definitionerna till sin fördel. Det kan betyda att 
ändringar kan göras på orderna så att de inte kommer med som sena i 
leveransprecisionsrapporten. Det nämnda problemet uppstår främst när det blir en 
tävlan om att uppnå bäst siffror istället för rätt siffror. Niven (2005) pekar på att syftet 
med en prestationsmätning är att lära sig något av resultatet, vilket inte går om inte 
verkligheten speglas i mätresultatet. Det är enligt Niven (2005) upp till ledaren att få 
medarbetarna att uppge de sanna siffrorna även om det inte betyder att målen som är 
satta uppnås. I ledarskapet ingår det då att berömma och stötta arbetarna även då 
resultaten sviktar. I Sanmina-SCIs fall är det här svårare då de som bestämmer och 
utvärderar resultaten sitter på huvudkontoret i USA. Deras jämförelse mellan 
fabrikerna i koncernen har skapat ett tävlingsklimat som gör att rätt siffror inte 
prioriteras utan siffrorna snyggas till, genom bland annat att ändra datumen i 
rapporterna.  
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5.3.2 Analys av mätmetoden hos orderhanteringen 

Den mätning som utförs av kund på Sanmina-SCIs leveransprecision, innefattande 
ram-orders, är till sin karaktär enbart extern. Resterande mätningar som utförs av 
Sanmina-SCI av leveransprecisionen, på manuella och elektroniska order, är enbart 
interna. Beräkningen av den relativa leveransprecisionen för varje kund ska dock, 
enligt White (1994), mätas både externt och internt. På Sanmina-SCI betyder detta att 
de behöver få reda på hur den befintliga, externa mätningen går till och samtidigt 
undersöka hur de övriga kunderna, som inte mäts externt för tillfället, mäter Sanmina-
SCIs leveransprecision till dem. Sanmina-SCI behöver då: 

1. Undersöka hur Sanmina-SCI internt ska kunna mäta sina så kallade ram-
orders.  

2. Ta reda på hur Sanmina-SCI mäts på de andra orders som levereras till olika 
kunder. Sanmina-SCI bör göra en extern mätning  

3. När de två första punkterna är gjorda har Sanmina-SCI både extern och 
intern mätning som täcker alla orders. Den här insamlingen, av extern och 
intern data, ska därefter jämföras för att kunna hitta de eventuella problem 
kunden har med Sanmina-SCIs leveransprecision.  

Denna första sammanställning av intern- och extern data görs för att Sanmina-SCI ska 
veta kundernas baskrav (Bjørnland, m.fl., 2003) och jämföra den med den interna 
prestation som Sanmina-SCI har i nuläget. Först när de har tagit reda på baskraven 
kan de gå vidare och försöka överträffa dem för att skapa ett högre kundvärde som 
tydligt visualiserats i figur 6. Att ta fram kundkraven (externa) är en del av Slack och 
Lewis (2002) aktivitetsmodell.  

När Sanmina-SCI arbetar med sin kundservice är det bra att utgå från en modell som 
den Bjørnland, Persson och Virum (2003) föreslår med aktivitetsmodellen. Där tar de 
enbart fram vad som är viktigt för kunden. Slås aktivitetsmodellen ihop med 
parametermodellen som förklarades i kapitel 5.2.2 har företag en bra grund att få till 
en bra målsättning för leveransprecisionen. Aktivitetsmodellen och 
parametermodellen arbetas det med idag på Sanmina-SCI, dock behövs det vissa 
förbättringar som nämnts tidigare. Till dessa två modeller måste arbete med 
ledningsmodellen sammanföras. Det här är nödvändigt då en förståelse för vad det är 
som ligger bakom leveransprecisionssiffrorna och varför det är viktigt för företaget, 
behövs kompletteras för att få en helhet i modellerna. Här har ledningen en viktig 
funktion dels för förståelsen och dels för att få medarbetarna att förstå vikten av 
arbetet.  

5.4 Två mätmetoder 

5.4.1 Beskrivning av nuvarande mätmetod 

Nedan följer en beskrivning av hur mätningen av leveransprecisionen går till på 
Sanmina-SCI. Det exempel som tas upp är påhittat och en aning förenklat. 
Förenklingen ligger i att orderns datum är satt till en specifik vecka och inte som i 
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verkligheten till en specifik dag, detta för att det ska bli enklare för läsaren att förstå 
grundprincipen med mätningen. Det är av intervju av den personal som gör rapporten 
som information kommit ifrån, angående beskrivningen av den nuvarande 
mätmetoden.  
 

 
Figur 11: Visualisering av nuvarande  

mätmetod (eget material) 
 
 
Ett exempel på hur den nuvarande mätningen fungerar är att kund lägger en order 
vecka ett med ett visst efterfrågat datum, i det här fallet önskas leverans vecka tre, se 
figur 11. Sanmina-SCI sätter sedan ett datum som de lovar kund, det optimala är att de 
kan lova det datum som kund efterfrågar. I det här fallet kan dock inte Sanmina-SCI 
lova det datum som kund eferfrågat, kanske på grund av lång ledtid eller 
kapacitetsproblem, utan istället lovar de leverans så snabbt som möjligt, vilket blir i 
vecka fyra, se figur 11. 
 
Leveransprecisionsmätning sker varje söndag och det är föregående vecka som mäts. 
Mätningen för vecka tre tar med alla de orderrader som har efterfrågat och/eller lovat 
datum den gångna veckan. I exemplet ovan, se figur 11 betyder det att 
leveransprecisionsmätningen, Sanmina EMS Requested Date Pure Lot Delivery 
Performance Report, som görs mot efterfrågat, kommer att visa denna order som 100 
% sen. Leveransprecisionsmätningen, Sanmina EMS Promise Date Pure Lot Delivery 
Performance Repor,) vecka fyra som görs mot lovat, kommer att visa denna order 
som 100 % på tid, om leveransen verkligen sker vecka fyra. Oavsett när ordern 
levereras kommer mätningen gå till på samma sätt, det vill säga ordern kan levereras 
vecka fem men ordern kommer ändå att mätas vecka tre och vecka fyra. Enda 
ändringen blir att vecka fyra kommer att få en 100 % sen order mot lovat. Ett problem 
som kan uppstå om inte ordern kan levereras förrän vecka fem är att kunden kan ändra 
sig på vägen. Kund kan vecka fyra plötsligt ändra sig och efterfråga leveransen till 
vecka sju istället. Då ändras orderns efterfrågade datum till vecka sju men ordern har 
redan varit med i rapporteringen vecka tre som sen. Faktum är att ordern kommer med 
ytterligare en gång i leveransprecisionsmätningarna. 

Efterf. v3 
Lovat v4 

v.1 v.2 v.3 v.4 

Leveransprecisions- 
mätning v3 

Leveransprecisions- 
mätning v4 

Kundorder 
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5.4.2 Konsekvens av nuvarande mätmetod 

Är efterfrågat datum och lovat datum från början satt till samma datum kommer de att 
komma med i samma veckas leveransprecisionsmätning. Det innebär att ordern 
kommer att visas som antingen tidig, på tid eller sen mot både efterfrågat och lovat, de 
båda rapporterna kommer att visa samma resultat. Det här är det enda fallet som de 
båda rapporterna följer varandra, det vill säga visar samma data för den vecka som 
mäts. Det kan vara så att en order är efterfrågad till måndagen en vecka men att 
Sanmina-SCI lovar leverans på fredagen, då kommer ordern komma med i den veckas 
leveransprecisionsmätning både mot efterfrågat och lovat. Ordern redovisas i båda 
rapporterna men antagligen med olika resultat det vill säga någon av rapporterna 
kommer att redovisa ordern som tidig, på tid eller sen. Om ordern har det 
händelseförlopp som i exemplet ovan, se figur 11, innebär det att en och samma order 
redovisas olika veckor, vanligast två olika veckor men kanske fler. Det här för med 
sig att rapporten från efterfrågat och rapporten för lovat nu inte längre följer samma 
mönster. Om tanken nu för oss till ett större perspektiv och tittar på alla orders som 
mäts varje vecka, innebär denna mätmetod att olika veckor har olika input till de två 
rapporterna. Rapporten mot efterfrågat kan ha exempelvis 80 orders att mäta medan 
rapporten mot lovat exempelvis har 70 orders att mäta. Detta innebär att de båda 
mätetalen inte kan jämföras med varandra för de redovisar olika data. Problemet är 
som Marskell nämner att företaget kan inte bara titta på vad de lovar kund för på 
dagens konkurrenskraftiga marknad kräver kund allt oftare snabba leveranser (2001). 
Det är viktigt att mäta vad kund verkligen önskar i proportion med vad företaget i sin 
tur lovar. Det problematiska är att dessa två mätningar inte direkt kan jämföras med 
den nuvarande metoden.  
 
Vad visar rapporten mot lovat? 
Den visar hur bra/dåligt företaget varit på att verkligen leverera på det datum som de 
lovat kund. Vi ser att ett bra/dåligt resultat kan ge indikationer för upp och nergångar i 
fabriken, enligt Bowersox, Closs och Helferich (1985), exempelvis för hur effektiv 
produktionen varit, om alla komponenter inför monteringen funnits hemma, har man 
planerat utifrån ”rätt ledtider” det vill säga stämmer de med det verkliga utfallet, 
kommunikationen mellan avdelningar med mera. Den här rapporten kan beskrivas 
som mer konkret och operativ av sitt slag eftersom den ger information om företaget i 
första hand planerat leverans till ett relevant datum och sedan klarat av att tillverka det 
som planerats. 
  
Vad visar rapporten mot efterfrågat? 
Den visar hur bra/dålig företaget varit på att verkligen leverera på det datum som 
kund efterfrågade. Vi ser att ett bra/dåligt resultat ger indikationer på hur flexibelt 
företaget är, hur snabbt man kan agera, om leverantörssamarbetet fungerar med mera. 
Problemet är att efterfrågningar från kunder kan vara väldigt många en vecka och 
färre en annan vecka. En vecka med få förfrågningar kan lättare visa ett bra resultat då 
de orderna inte bör vara så svåra att lova kund. Blir dock en av de orders sen blir 
resultatet sämre än om det var fler orders som efterfrågades denna vecka på grund av 
att det antal rader i tid viktas mot antal rader totalt, enligt formeln i figur 9. 
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5.4.3 Beskrivning av alternativ mätmetod 

Av de intervjuer som utförts har det framkommit förslag på att mäta de orders som 
verkligen levereras ut till kund varje vecka, till skillnad från nuvarande mätmetod. 
Detta exempel är på samma sätt förenklat som beskrivningen av den nuvarande 
mätmetoden.   

 

 
Figur 12: Visualisering av alternativ  

mätmetod (eget material) 

Händelseförloppet, med när kunderna lägger sin order, när de vill ha leverans och 
vilken vecka som Sanmina-SCI kan leverera, är samma som i föregående exempel i 
beskrivningen av nuvarande mätmetod. Resultatet för leveransmätningen ändras dock. 

Leveransmätningen sker varje söndag och det är föregående vecka som mäts. I 
förslaget på mätning mäts endast de orders som verkligen levererats den föregående 
veckan, se figur 12. Mätningen för vecka tre kommer inte att redovisa ordern mot 
efterfrågat eftersom inte ordern blivit levererad än. Mätningen för vecka fyra kommer 
dock att redovisa orderns båda datum, mot efterfrågat och lovat, eftersom det är först 
när ordern lämnar företaget som det mäts om företaget lyckats att hålla det 
leveransdatum som kund efterfrågat och det datum de blivit lovade. Rapporten, 
Sanmina EMS Requested Date Pure Lot Delivery Performance Report, kommer att 
visa att ordern är 100 % sen mot det efterfrågade datumet. Rapporten, Sanmina EMS 
Promise Date Pure Lot Delivery Performance Report, kommer att visa att ordern är 
100 % i tid.  

Efterf. v3 
Lovat v4 

v.1 v.2 v.3 v.4 

Leveransprecisions- 
mätning v4 

Ordern levereras 

Kundorder 



Analys 

42 
 

5.4.4 Konsekvens av alternativ mätmetod 

En och samma order kommer bara att mätas en gång eftersom ordern endast mäts när 
den levererats. Båda rapporterna, mot efterfrågat och lovat, redovisar lika många 
orders varje vecka. Det här innebär att de båda rapporternas utfall kommer att kunna 
jämföras, vilket Marskell (2001) ser som mycket viktigt. Resultatet varje vecka 
kommer att visa den aktuella kundnöjdheten eftersom mätningen baseras på vad som 
levererats just den föregående veckan. Enligt Bjørnland, Persson och Virum, (2003) 
kan inte leveransprecisionen mätas förrän ordern är levererad vilket gör denna 
alternativa metod mer intressant. Dagens mätning, beskriven tidigare i detta arbete, 
ger inte ett aktuellt värde på hur nöjd kunden är då den order som levererades vecka 
fem i det föregående exemplet, var med i mätningarna för vecka tre och vecka fyra. 
Vecka fem kan visa ett bra resultat och få företaget att tro att kund är nöjd men i 
verkligheten är kund inte alls nöjd med det som levererats eftersom varorna är två 
veckor försenade. Antalet orders som verkligen levereras varje vecka kan med den 
alternativa mätmetoden enkelt mätas och på så sätt mäts hur bra produktionen 
fungerat från vecka till vecka. Problemet är att resultatet måste sättas i perspektiv med 
input av orders för den aktuella mätveckan.   

Vad visar då rapporten mot lovat?                                               
Leveransprecisionsmätningen visar om just de utlevererade orderna föregående vecka, 
verkligen levererades på det datum som de hade lovat kund. Det visar om kund fått 
det de blivit lovade men den visar inte aktuell fakta för hur bra företaget presterat just 
den veckan. Vecka tre kan ha varit en mycket problematisk vecka och en mängd 
orders kanske inte blev levererade, enligt vad företaget lovade kund. De orders 
kommer då inte med för ens i vecka fyras mätning. Vecka fyras mätning kommer då 
att visa en mycket dålig leveransprecision men produktion kanske har klarat att 
leverera alla de orders som var planerade plus att de lyckats att leverera ut det de hade 
kvar från vecka tre. Det dåliga värdet på leveransprecisionen kommer att kompenseras 
med att rapporten kommer att visa att många orders levererats ut denna vecka. Den 
här mätning ger endast information om vad kunden tycker om det de fått levererat 
men den ger inte alltid rättvis information om hur bra fabriken presterat just den 
föregående veckan. 

Vad visar då rapporten mot efterfrågat?                             
Leveransprecisionsmätningen visar om just de utlevererade orders föregående vecka 
verkligen levererades på det datum som kunden från början efterfrågade. Rapporten 
visar aktuellt mätetal för om kund är nöjd med de leveranser som de fått, alltså om 
deras önskan blivit uppfylld. Problemet är att det inte går att se vilken vecka som är 
extra belastad med efterfrågningar från kund eftersom det efterfrågade datumet inte 
redovisas för ens när ordern väl levererats. I den här alternativa mätmetoden går det 
dock att enkelt mäta differensen mellan vad kund efterfrågade och när de verkligen 
fick leveransen, vilket kan vara intressant för företaget att analysera. 
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5.4.5 Jämförelse mellan de båda mätmetoderna 

Nuvarande mätmetod 

Fördelar: 

• Mätningen på efterfrågat datum varje vecka ger bra info för hur belastningen 
av orderförfrågningarna varit och hur de lyckats att leverera på efterfrågat 
datum. 

• Mätning på lovat visar om företaget lyckats hålla det lovade datumet den 
veckan som det var planerat att leverera. Bra information för inköp, planering 
och produktion.   

Nackdelar: 

• Samma orderrad kan komma med flera gånger. 

• Resultaten för efterfrågat och lovat kan inte veckovis jämföras.  

• Orders som levererats långt efter efterfrågat och lovat, mäts i dåtid och inte när 
kund väl får leveransen. 

• Antal orders som verkligen levereras varje vecka mäts ej. 

Alternativa mätmetoden 

Fördelar: 

• Visar efter varje vecka hur leveransprecisionen ligger till på just de orders som 
har levererats. Ger aktuell information om kund är nöjd eller inte. 

• En order kommer aldrig med fler än en gång.  

• Antal rader som levererats ut varje vecka kan mätas.  

• Differensen mellan levererat och efterfrågat kan enkelt mätas. 

Nackdelar: 

• En bra vecka produktionsmässigt kan visa dålig leveransprecision om ej 
levererade orders från föregående veckor levererats ut just den aktuella 
mätveckan. 

• En sammanställning av hur många orders som lovats och efterfrågats varje 
vecka kommer inte att redovisats.  
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5.5   Automatisk schemaläggning 

Flera undersökningar i affärssystemet Oracle har genomförts för att kunna finna ett 
sätt att kunna köra leveransprecisionsrapporterna automatiskt och på så sätt kunna 
undvika den manuella schemaläggningen. Resultaten av undersökningarna gav oss två 
möjligheter till automatisk rapportkörning i affärssystemet, antingen genom att 
utnyttja en funktion som kallas schemaläggning eller en funktion som kallas 
periodisering. Undersökningarna har visat att både schemaläggning och periodisering 
ger samma resultat som den manuella schemaläggningen som görs varje vecka, 
jämför bilaga 1 med både 2och 3. Det spelar alltså ingen roll vilket sätt förteget väljer 
att köra sina rapporter.  En automatisk schemaläggning skulle minska program 
management personalens arbete med cirka10 minuter i veckan och totalt per månad 
skulle minskningen bli ca 50 minuter. En annan fördel med en automatisk 
schemaläggning är att risken för att rapporter skulle glömmas bort försvinner och 
systemet skulle bli mer robust då sjukdomar eller liknande inte skulle skapa 
störningar.  

5.6 Rapportering 

5.6.1 Rapportering inom företaget 

Efter analys av nulägesbeskrivningen uppmärksammas det att rapporteringsarbetet är 
omfattande på Sanmina-SCI. Främst är det PM som drabbas då det är den här 
avdelningen som tar fram rapporterna och bearbetar dem så att varje avdelning får den 
fakta de behöver. Arbetet kan ta upp till två timmar i veckan med schemaläggning, 
rapportbearbetning och utskick till avdelningarna. Istället för att PM skickar ut olika 
information till de berörda avdelningarna per mail skulle ett enat rapportsystem kunna 
läggas upp i en gemensam mapp som alla kan komma åt från respektive dator. Det 
skulle innebära att alla rapporterna sammanställs automatiskt med hjälp ett makro som 
sedan avdelningarna tar del av. Arbetet som PM skulle undkomma är bearbetningen 
och utskicket medan schemaläggningen inte berörs av makrot. Det arbete som PM 
skulle behöva utföra i detta nya läge är att hämta de automatiskt schemalagda 
rapporterna från affärssystemet och sedan föra in rapporterna i makrot. Därefter 
behöver de lägga upp diagram över resultatet från en av rapporterna på intranätet så 
att alla kan komma åt den. Med de här förändringarna som införts uppskattas nu att 
arbetet istället kan ta högst en halvtimma. I denna uppskattade tid ingår även tiden för 
att köra makrot och under den tiden går det att göra andra arbetsuppgifter.  

5.6.2 Layout på makrot 

Rapporter som behöver läggas in i makrot och datan som behövs ur varje är:  

• Sanmina EMS Promise Date Pure Lot Delivery Performance Report 
• Sanmina EMS Requested Date Pure Lot Delivery Performance Report 
• Sanmina EMS Promise Date Consolidated Pure Lot Delivery Performance  
• Sanmina EMS Requested Date Consolidated Pure Lot Delivery Performance  
• Sanmina Backlog sorted by Customer, Product, Schedule date 
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Varje vecka körs rapporterna automatiskt med en vecka som mätintervall och en gång 
varje månad körs även rapporterna med en månad som mätintervall. I 
nulägesbeskrivningen står det beskrivet om en rapport som mäts mot lovat men med 
parametrar som endast tillåter en dag för tidiga leveranser. Utifrån vår undersökning, 
se tabell 2, kan vi inte se någon som använder sig av denna rapport. Det är egentligen 
bättre att mäta leveransprecisionen med att endast tillåta en dags för tidig leverans 
eftersom kunden inte är nöjd med tre dagars för tidig leverans enligt Vickery, Droge 
och Markland (1993). Men eftersom huvudkontoret är de som utfärdar direktiven för 
vilka parametrar som ska vara med, går det inte i dagens läge ändra på rapporternas 
parametrar och företaget kan därmed inte ta bort den rapport som ingen har 
användning av i dagens läge.  

Utseendet på den enade rapporten, som ska köras med hjälp av ett makro, har vi valt 
att utfärda i Excel uppdelad i olika blad, se bilaga 4-11. I rapporten har vi valt att 
använda oss av förkortningen OTD (On Time Delivery) istället för leveransprecision 
eftersom det är den benämningen som förekommer på företaget idag. Nedan följer en 
redovisning och motivering för varje blad i rapporten.  

OTD (%)  

I det här bladet (bilaga 4) redovisas det medeltal för den veckovis leveransprecisionen 
för alla kunder det vill säga företagets sammanlagda prestation. Det aktuella resultatet 
redovisas i ett diagram tillsammans med de resultat från föregående veckor. Detta för 
att lättare kunna se hur trenden ser ut, vilket är viktigt enligt utvärderingscyklen av 
Niven (2005). Vi har valt att redovisa leveransprecisionen i procent för lovat och 
efterfrågat, i lika diagram, eftersom resultaten för de olika mätningarna baseras på 
olika data som beskrivits i kapitel 5.4. Denna utformning skiljer sig helt från dagens 
rapportering som visar både efterfrågat och lovat i samma diagram. Vi har dock valt 
att lägga båda rapporterna för leveransprecisionen i procent i samma blad för att 
rapporterna som ska skickas in till huvudkontoret redovisar de båda resultaten på 
samma ställe. Det här gör att rapporteringen kan ske snabbare. I diagrammen har 
målvärderna lagts in för att det lätt ska kunna visualiseras om målen har uppnåtts. 
Detta förekommer redan i dagens rapportering och det följer helt Ax, Johansson & 
Kullvéns (2001) resonemang om att prestationsmätningar genomförs i syfte för att se 
om målen uppnås.  

OTD (rader) 

I det här bladet (bilaga 5) redovisas antal rader per vecka som levererats i tid 
respektive otid för både lovat och efterfrågat. Totala antalet rader redovisas även här, 
vilket är mycket intressant med tanke på att input av orders varje vecka direkt 
påverkar resultatet, beskrivet i kapitel 5.4. Anledningen till att leveransprecisionen per 
rader får ett eget blad är att rätt information för de olika avdelningarna ska hittas 
snabbt. Det är viktigt att poängtera att resultatet för leveransprecisionen i procent ska 
sättas i perspektiv till totala antalet orderrader som verkligen kom med i den aktuella 
veckans mätning, enligt resonemanget i kapitel 5.4.  
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OTD (Månad) 

I bladet för leveransprecisionen per månad (bilaga 6) visualiseras resultaten på samma 
sätt som i det första bladet, leveransprecisionen i %. Här är det enbart 
leveransprecisionen i procent som rapporteras.  

OTD (Kvartal) 

För leveransprecisionen per kvartal gäller samma mall som för leveransprecisionen 
per månad (bilaga 7). 

OTD (Kund) 

Den här rapporteringen är inget som Sanmina-SCI har för tillfället men tydliga 
önskemål om det har framkommit genom intervjuer med personal, främst från PM 
(bilaga 8). Anledningen till att den här informationen är viktig att få med i den enade 
rapporten är problemet med leveransprecisionen som togs upp i kapitel 5.2.1. Datan 
finns redan i rapporterna men den är obearbetad så en sammanställning behövs göras. 
Sammanställningen skulle makrot genomföra automatiskt vilket inte betyder något 
extra arbete för PM.    

OTD (Produktlina) 

Informationen om leveransprecision per produktlina (bilaga 9) används idag inte i 
någon av avdelningarnas rapportering till huvudkontoret. Önskemål om det har 
framkommit i intervjuer på företaget då de vill undersöka vilka produktlinor som 
fungerar bra respektive dåligt. En rapportering av det här slaget visualiserar på ett 
enkelt sätt var problemen finns och kan leda till att åtgärder sätts in på rätt ställe i 
produktionen. Informationen om resultatet per produktlina är främst aktuell för 
produktionen och planerarna för respektive produktlina.  

Backlogg 

Försenade orders har inte redovisats tillsammans med leveransprecisionen utan endast 
funnits med i rapporterna till huvudkontoret. Det betyder att de avdelningar och 
personer som inte rapporterar de försenade orderna har inte kunnat ta del av denna 
information på ett smidigt sätt. Informationen är dock viktig att få med eftersom 
rapporterna inte utgår från levererade orderrader per vecka, se kapitel 5.4. Problemet 
med de försenade orderna är att leveransprecisionen kan visa 100 % samtidigt som det 
kan finnas orders som ej har levererats från tidigare veckor. Det har medfört att det är 
viktigt att presentera informationen om de försenade orderna (bilaga 10) tillsammans 
med leveransprecisionen för att skapa förståelse för datan.   
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Förklaring 

Hela syftet med prestationsmätningar försvinner om inte det finnas en förståelse för 
vad resultatet speglar. Om inte förståelsen finns är det omöjligt att ta rätt beslut om 
vilka åtgärder som ska införas när en nedgång i resultat upptäckts, enligt Bowersox, 
Closs och Helferich (1986). Mätningen kan heller inte anses som kontrollerad om inte 
förståelsen för rapporten finns som Niven (2005) poängterar. Från intervjuerna har det 
framkommit att inte alla har full förståelse för innebörden bakom mätningen, vilket 
gör bladet i Excel (bilaga 11), som namngetts till förklaringen, till en mycket viktig 
del av rapporten. I bladet tas de viktigaste punkterna upp angående rapportens 
utförande för att öka förståelsen för innebörden av mätningarna. 

5.6.3 Rapportering till huvudkontoret 

Inom Sanmina-SCI rapporteras samma siffror flera gånger i olika rapporter. 
Exempelvis rapporteras värdet på backloggen i fyra olika rapporter av fyra olika 
avdelningar. För att komma undan det arbetet behövs dock rutinerna ändras på 
huvudkontoret vilket är utanför Sanmina-SCI i Forserums egentliga kontroll. 
Anledningen till att samma siffror rapporteras flera gånger bero på att rapporterna 
skickas till olika avdelningar inom huvudkontoret. Sanmina-SCI i Forserum skulle 
dock kunna påpeka för huvudkontoret att det finns mycket dubbelarbete så att 
huvudkontoret kan göra en egen utredning av rapporteringssystemet för hela 
koncernen. Utredningen skulle kunna utföras med hjälp av balanserade styrkort som 
enligt Niven (2005) ofta leder till att flera orelevanta mätningar kan tas bort. 
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6 Slutsats  
I slutsatsen har det antagits att den layout på den enade rapporten, som tagits fram i 
Excel, utgår från den nuvarande mätmetoden som visas i figur 11. Det beror på att 
företaget behöver tid för att analysera den alternativa metodens för- och nackdelar 
men även för att huvudkontoret har bestämt att det är den nuvarande mätmetoden som 
ska användas.  

Mätningens innehåll   

Mätningen ska enbart innehålla relevant data som bidrar till att ta fram 
leveransprecisionen och den data som ska rapporteras vidare till huvudkontoret är: 

• Manuella och elektroniska orders som har bearbetats för att komma ifrån 
risken för feltolkningar, vid ändringar av datum. 

• Alla order som körs ska mätas på aktuellt datum, inte klockan nio dagen efter. 

• Bör innehålla mätning på ram-orderna men den ska vara separat eftersom de 
ingår i ett kanban-system. Det medför en ny mätmetod för ram-orderna som 
bör arbetas fram med stöd av teorin och analysen om hur mätningar bör 
utformas. 

Mätningens genomförande 

• Informationen till rapporterna fås fram genom den automatiska 
schemaläggningen. En rapport bör tas bort då den inte fyller någon funktion, 
det är den rapport som mäts mot lovat datum och endast tillåter en dag för sen 
leverans. 

Rapportering 

• Med hjälp av ett makro i Excel, som förklaras i stycke 5.6.2 och visualiseras i 
bilagorna 4-11. 

Information som den enade rapporten ska visualisera 

• Dela på leveransprecision mot efterfrågat och leveransprecision mot lovat i 
rapporterna då mätningarna inte är kompatibla mot varandra.  

• Leveransprecisionen i procent ska presenteras tillsammans med antalet rader 
för att kunna analyseras korrekt. 

• Backloggen ska redovisas i samband med leveransprecisionen för att 
visualisera eventuella upp- och nergångar i precisionen.  

• Information om hur leveransprecisionen är per kund och även hur 
leveransprecisionen är per produktlina. Det här behövs för att få detaljerad 
information och inte som idag enbart ett sammanfattat mätresultat. 
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Leveransprecisionsmål för Sanmina-SCI: 

• Studier har visat att för hög leveransprecision även innebär höga kostnader. 
Sanmina-SCI har idag höga mål för sin leveransprecision och dessa mål 
baseras inte på någon specifik analys. 

• Vilka mål Sanmina-SCI bör ha med sin leveransprecision mot både lovat och 
efterfrågat bör djupt analyseras enligt de förslag vi nämnt i kapitel 5.2.2.  
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7 Diskussion 

Vårt arbete med att ta fram en enad rapport med hjälp av ett makro har till viss del 
begränsats av direktiv från huvudkontoret. Vi har försökt att i så stor utsträckning som 
möjligt bortse ifrån de direktiven och analyserat fritt kring problemen. Dock har vi i 
slutsatsen tagit hänsyn till direktiven eftersom syftet var att ta fram en enad rapport 
som i dagsläget måste följa Sanmina-SCIs krav. Kraven var tvungna att följas 
eftersom alla fabriker i koncernen måste göra samma mätningar, för att kunna 
jämföras med varandra. Anledningen till den höga kontrollen av varje fabrik är att i en 
stor koncern, som Sanmina-SCI, behöver huvudkontoret ha en noggrann uppföljning 
av fabrikernas resultat. Det här beror på att en fabrik med dåligt respektive bra resultat 
måste uppmärksammas i ett tidigt skede för att alla fabriker tillsammans påverkar hela 
koncernens resultat. Om Sanmina-SCI skulle vilja ändra sin mätning av 
leveransprecisionen enligt vårt föreslagna alternativa mätning, innebär det en viss tid 
för implementering måste tas med i beräkningarna. Vårt makro har tagit hänsyn till 
alla direktiv som finns men vi har även lagt till ytterligare information i form av 
mätning per produktlina. 

Att programmera makrot har inte fullföljts då vår kunskap inte räckte till. Inte heller 
har vi funnit något som kan hjälpa oss med uppgiften, varken på skolan eller på 
Sanmina-SCI. Efterforskningar har gjorts men då makrot var komplext skulle 
programmering i Visual Basic for Applications behöva skrivas, vilket skulle ta 
mycket tid för oss att genomföra. Vi har däremot gjort en mall för hur makrot skulle 
se ut och vilka funktioner det skulle behöva inneha. Arbete med att forma mallen, för 
att kunna använda den manuellt på Sanmina-SCI, kommer att fortgå efter det att det 
här arbetet lagts fram. I det arbetet kommer först en studie göras på hur mycket tid 
som det manuella arbetet kommer att ta och jämföra det med den tid det tar att göra 
idag. Därefter kommer en analysering av vilken data som behövs för att kunna 
sammanställa hela rapporten. Då kommer det framförallt att undersökas om det 
behövs några andra, nya rapporter än de fem som är aktuella i rapporten nu.  

Sanmina-SCI ville att vi skulle ta fram ett procenttal på den leveransprecision som de 
bör ha. Det har inte genomförts då det klart och tydligt i litteraturen har framkommit 
att för att få fram ett tal på leveransprecision behöver en grundläggande undersökning 
göras både internt och externt. Vi har däremot lagt fram förslag och metoder så att 
Sanmina-SCI kan analysera leveransprecisionsfrågan utefter dessa punkter. 

Utöver det har de frågor och funderingar som vi haft besvarats både genom 
litteraturstudien och genom vår empiriska analys på Sanmina-SCI.   
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10 Bilagor 

10.1  Bilaga 1.  

Manuell schemaläggning, en printscreen från affärssystemet. Resultatet från den 
manuellt schemalagda rapporten visas nedanför den prinscreen som följer nedan. 

 
 
Report: Sanmina EMS Promise Date Lot Delivery Performance Report 
Organization Code : S52 
Organization Name : ENC 3532 JONKOPING 
Customer Name : 
Promise Date From : 16-APR-06 
Promise Date To : 22-APR-06 
On Time From : -3  
On Time To : 0 
Selection : Detailed Report 
 
Report Average :           0.00     96.88      3.13                           
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10.2  Bilaga 2. 
Automatisk schemaläggning med hjälp av schemaläggning på specifika dagar, en 
printscreen från affärssystemet. Resultatet från den manuellt schemalagda rapporten 
visas nedanför den printscreen som följer nedan. 

 
 
Report: Sanmina EMS Promise Date Lot Delivery Performance Report 
Organization Code : S52 
Organization Name : ENC 3532 JONKOPING 
Customer Name : 
Promise Date From : 16-APR-06 
Promise Date To : 22-APR-06 
On Time From : -3 
On Time To : 0 
Selection : Detailed Report 
 
Report Average :           0.00     96.88      3.13    
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10.3  Bilaga 3. 
Automatisk schemaläggning med hjälp av schemaläggning på specifika dagar, en 
printscreen från affärssystemet. Resultatet från den manuellt schemalagda rapporten 
visas nedanför den prinscreen som följer nedan. 

 
 
Report: Sanmina EMS Promise Date Lot Delivery Performance Report 
Organization Code : S52 
Organization Name : ENC 3532 JONKOPING 
Customer Name : 
Promise Date From : 16-APR-06 
Promise Date To : 22-APR-06 
On Time From : -3 
On Time To : 0 
Selection : Detailed Report 
 
Report Average :           0.00     96.88      3.13    
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10.4  Bilaga 4 

OTD i procent, per vecka. 
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10.5  Bilaga 5 

OTD med antal rader per vecka. 

 

 



Bilagor 

59 
 

10.6  Bilaga 6 

OTD i procent per månad 
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10.7   Bilaga 7 

OTD i procent per kvartal. 
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10.8   Bilaga 8 

OTD per kund. 
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Bilaga 9 

OTD per produktlina. 
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10.9 Bilaga 10 

Antal sena orderrader, visas till antalet och till värdet. 
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10.10  Bilaga 11 

Förklaring av den enade rapporten. 

 


