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Abstrakt 
Kurs: Examensarbete i logistik, 4FE19E, VT 2016 

Författare: David Engström och Jonathan Hedenbergh 

Handledare: Åsa Gustavsson 

Examinator: Helena Forslund 

Titel: Probably the best improvements in the world 

 
Bakgrund: Leverantörer har en allt viktigare roll för verksamheter. Med en strävan om 

att kunna minska lagernivåer krävs det en kontinuerlig påfyllning av lager. För att 

kunna uppnå det behöver leverantörerna vara flexibla och kunna möta ändringar på kort 

sikt. Företag vill även försäkra sig om att leverantören kan förse deras behov även i 

framtiden. Detta gör att företag vill skapa sig en förståelse av hur väl leverantörerna 

presterar och kunna vidta åtgärder för att förebygga problem, något som kan göras 

genom prestationsmätning av leverantörer.   

 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga Carlsberg Sverige´s process för 

prestationsmätning av sina leverantörer samt finna brister som påverkar processen. 

Studien syftar även till att rangordna Carlsberg Sverige’s leverantörers prestationer. 

Slutligen ska studien ge förbättringsförslag till prestationsmätningsprocessen utifrån 

funna brister samt undersöka vad Carlsberg Sverige’s kan göra för att vidare utveckla 

rangordningen av leverantörer.   

 

Metod: Studien har genomförts via ostrukturerade intervjuer, semi-strukturerade 

intervjuer, observationer samt insamling av data från affärssystemet SAP och Supplier 

Performance. I början av studien genomfördes en processkartläggningen för att 

identifiera brister som påverkar processen för prestationsmätning av leverantörer. 

Vidare gjordes en rangordning av Carlsberg Sverige´s leverantörer utifrån deras 

prestationer. Slutligen presenteras en åtgärdsplan för hur Carlsberg Sverige ska kunna 

gå vidare med bristerna samt att vidare utveckla rangordningen för deras leverantörer.  

 

Slutsats: Författarna av studien har identifierat brister som påverkar Carlsberg 

Sverige´s process för prestationsmätning av leverantörer och givit förslag på 

åtgärdsplaner hur man ska gå tillväga för att komma till bukt med bristerna. Brister som 
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identifierats är bland annat att företaget har ett svårhanterligt verktyg för 

prestationsmätning av leverantörer samt att det saknas incitament att rapportera i 

verktyget. Det har även funnits brister i arbete med prognoser, produktionsplanering och 

operativt inköp som påverkar prestationsmätningen. Därefter har också en rangordning 

av företagets tio viktigaste leverantörer av förpackningsmaterial samt rangordning för 

de tio viktigaste råvaruleverantörer genomförts. Det har även givits förslag på hur 

rangordningen av leverantörer kan förbättras i framtiden.  

 

Nyckelord: Prestationsmätning, On-time delivery (Leveransavvikelser), 

Kvalitetsavvikelser, Supplier Performance, SAP.  
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Abstract  
Course: Thesis in logistics, 4FE19E, VT 2016 

Authors: David Engström and Jonathan Hedenbergh 

Supervisor: Åsa Gustavsson 

Examiner: Helena Forslund 

Title: Probably the best improvements in the world  

 

Background: Suppliers nowadays play a large part for producing companies. These 

companies  strive for less inventory and therefore there is a need for continuous 

replenishment of stocks. To achieve this, the suppliers need to be flexible and able to 

meet changes in short time demand. Companies also want to ensure that the suppliers 

can meet their demand of material in the future.  It is therefore of great interest for the 

companies to understand how well the suppliers are performing, which can be done 

using performance measurements. 

 

Purpose: The purpose of this study is to map out Carlsberg Sverige’s process for 

performance measurement of their suppliers and identify problems affecting the 

process. The study also aims to find a way to rank Carlsberg Sverige’s suppliers. 

Finally, the identified problems in the  process will be given suggestions of 

improvements. Likewise, the way of ranking will be given suggestions of 

improvements.  

 

Method: The data for this study has been collected using unstructured interviews. semi-

structured interviews, but also through observations and data from SAP and Carlsberg 

Sverige’s developed tool for performance measurement. To identify problems in the 

process, mapping out the process was essential. After that a ranking was made of the 

suppliers’ performances. Lastly the suggestions for improvement of the process and the 

ranking was made.  

 

Conclusion: The authors of this study has identified problems in Carlsberg Sverige’s 

process of performance measurements of suppliers and have created plans for 

improvement. The problems of the process is for instance that the tool for performance 

measurements of suppliers is not user friendly and that the users of the tool lack 
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incentives to report deviations. There has also been identified problems in forecasting, 

production planning and operative purchasing that are affecting the process.  Carlsberg 

Sverige’s ten most important suppliers of packaging materials as well as the ten most 

important suppliers of raw materials have been ranked depening on their performances. 

The study also gives suggestions of further developement of the ranking.  

 

Key words: Performance measurement, SAP, Supplier Performance, On-time delivery, 

ranking of suppliers 
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1 Inledning 
Kapitlet börjar med en företagsbeskrivning om Carlsberg Sverige, som sedan följs av en 

bakgrund om prestationsmätning av leverantörer, processkartläggning och PDCA-

cykeln. Därefter presenteras en problemdiskussion som utmynnar i frågeställning och 

syfte. Kapitlet avslutas med en illustration av studiens disposition.  

 
1.1 Företagsbeskrivning  
Carlsberg Group är den fjärde största ölproducenten i världen med ledande position på 

både den Europeiska och Asiatiska ölmarknaden. I samtliga Skandinaviska länder är 

Carlsberg marknadsledande och Sverige är inget undantag. Carlsberg Sverige bildades 

år 2001 genom en sammanslagning av de tidigare ölproducenterna Falcon och Pripps, 

och är en del av Carlsberg Group. Carlsberg Sverige har drygt 1000 anställda och 

omsättningen 2014 uppgick till ca 3,4 miljarder SEK. Företagets vision lyder; “Vi 

brinner för att ge dig bättre upplevelser med våra drycker – varje gång” 

(Carlsbergsverige.se; Carlsberg Group årsredovisning 2014). 

 

I Sverige har Carlsberg ett huvudkontor i Solna samt två stycken 

produktionsanläggningar, en i Falkenberg och en i Ramlösa, som förser den svenska 

marknaden med olika typer av drycker. Produktionsenheten i Falkenberg är den största 

av de två, och här sker produktion av både läskedrycker, cider och öl. I Ramlösa 

produceras olika sorters mineralvatten av varumärket Ramlösa. Majoriteten av öl-, 

cider- och läsksorterna bryggs eller bereds från grunden vilket innebär att företaget är i 

stort behov av olika typer av råvaror och förpackningsmaterial i sin produktion. 

Tappning av dryck sker på olika typer av produktionslinjer som är anpassade för olika 

varianter av förpackningar så som engångsglas, burk, ölfat, PET-flaskor med mera. 

Utöver produktionen som sker i Falkenberg och Ramlösa, köper även Carlsberg Sverige 

in en stor mängd färdigproducerade artiklar, så kallat fullgods, från ett antal nationella 

och internationella ölproducenter, för vidare distribution till Carlsberg Sverige´s kunder. 

Carlsberg Sveriges sortiment består totalt av omkring 400 unika produkter. Kunderna är 

främst Systembolaget, stora livsmedelskedjor, restauranger och barer 

(Carlsbergsverige.se; interna dokument). 

Carlsberg Sverige har både nationella och globala leverantörer. Inköpsavdelningen och 

avdelningen External Supply Planning är de som har den främsta kontakten med 
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leverantörerna. External Supply Planning främsta uppgift är att utföra beställning och 

planering av råvaror, förpackningsmaterial och annat insatsmaterial så effektivt som 

möjligt och i linje med produktionsplanen. För att skapa och behandla orders till 

leverantörer använder sig Carlsberg av affärssystemet SAP. Ledtider för beställningar 

av råvaror, förpackningsmaterial och annat insatsmaterial varierar kraftigt från 

leverantör till leverantör, från ett par dagar upp till ett par månader (Söderberg, Senior 

External Supply Planner, 2016-01-13).  

 
 

1.2 Bakgrund  

I dagens samhälle har leverantörerna en allt viktigare roll för verksamheter. Med en 

strävan om minskade lagernivåer krävs det idag en kontinuerlig påfyllning av lager. Det 

blir mer centralt att leverantörerna är flexibla och kan möta ändringar i behov på kort 

sikt (Naira et al, 2015). Långsiktigt vill företagen försäkra sig om att leverantörerna kan 

förse deras behov även i framtiden. Det är därmed viktigt att företagen skickar goda 

prognoser till sina leverantörer, men det gäller även att leverantören presterar i enlighet 

med överenskommelser företagen emellan, så som ledtider, leveransprecision och 

kvalitetssäkring  (van Weele, 2012).  

 

Oavsett vilket slags samarbete ett företag har med sina leverantörer, måste prestationer 

av båda parter mätas. Detta kan göras med hjälp av olika mätetal som anses vara 

relevanta för företaget. Om det skulle visa sig att en leverantör inte uppfyller kraven för 

vad som kan förväntas, bör företaget bedöma ifall det är lämpligt att fortsätta med 

vidare utveckling, alternativt om företaget ska bryta samarbetet och ersätta leverantören 

(Skoog & Widlund, 2001). Omurca (2013) tillägger att valet av leverantörerna kommer 

ha en stor påverkan på verksamhetens supply chain. Därmed bör företag välja med 

noggrannhet vilka leverantörer som ska utgöra dess leverantörsbas.  

 

För att kunna utveckla Carlsberg Sverige’s prestationsmätning anser Söderberg (Senior 

External Supply Planner, 2016-01-13) att man måste kartlägga alla aktiviteter som 

påverkar Carlsberg Sverige’s prestationsmätning av leverantörer. Enligt Carlsberg 

Sverige är följande aktiviteter i nedanstående figur 1  inblandade  i företagets process 
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för prestationsmätning av leverantörer (Söderberg, Senior External Supply Planner, 

2016-01-13). 

 
Figur 1: Carlsberg Sverige´s inblandade aktiviteter för prestationsmätning av 
leverantörer (Egen illustration).  
För att klargöra vad en process innebär så beskriver Ljungberg et al. (2012) det som ett 

begrepp av en rad olika aktiviteter och kan liknas vid en kedja som kontinuerligt 

upprepas. Vidare menar Bergman & Klefsjö (2012) att det huvudsakliga med en process 

är att den samverkar med verksamheten, som består av människor och deras relationer 

samt resurser. van Weele (2012) menar att processen för prestationsmätning av 

leverantörer innebär att man övervakar och förbättrar leverantörernas resultat vad gäller 

kvalitet och leveransprecision. Gordon (2007) tillägger prestationsmätning av 

leverantörer har i syfte att minska risker, reducera kostnader och åstadkomma ständiga 

förbättringar.  

 

Vid förändring av processen för prestationsmätning av leverantörer kan exempelvis 

aktiviteter som är kopplade till prestationsmätning  behöva förändras och medarbetare 

måste involveras i processen, vilket är något Gordon (2007) ser som en utmaning för 

företaget. För att kunna bli bättre på vad man redan gör idag beskriver Mattsson et al. 

(2012) processkartläggning som ett alternativ för att kunna få en tydligare bild över 

verksamheten. Genom en processkartläggning så kartlägger man nuvarande aktiviteter 

och rutiner som tillhör berörd process. För att sedan kunna identifiera var någonstans i 

flödet som det eventuellt kan finnas brister som behöver åtgärdas.  

Prestationsmätning av leverantörer kan hjälpa företaget att ge underlag till rangordning 

av deras leverantörer. Oftast ser företagen prestationsmätning som en belastning vid 

kontrollering av; defekta varor, sena leveranser och alltför stora lager etc., vilket är en 

tidskrävande process. Med en bättre förståelse av prestationsmätning, kan företagen 

övervaka sina leverantörer bättre och kunna vidta åtgärder för att förebygga problem 

(Gordon, 2007). För att kunna vidta åtgärder kan man använda sig av PDCA-cykeln 

(Plan, Do, Check, Act). Modellen bidrar till att kunna planera (Plan) och genomföra 

(Do) varje förbättring. Därefter bör företaget följa upp  förbättringen (Check) och 

beroende på hur utfallet blev så bör företaget ingripa (Act) (Ljungberg & Larsson, 
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2012). PDCA-modellen används ofta vid olika förbättringsprojekt i Carlsberg Sverige’s 

verksamhet vilket gör medarbetarna till vana användare av modellen (Söderberg, Senior 

External Supply Planner, 2016-01-13). 

 
 
1.3 Problemdiskussion 
 

1) Vilka brister som påverkar Carlsberg Sverige´s process för prestationsmätning 

av leverantörer kan identifieras genom en processkartläggning?    

 

Vid bedömning av sina leverantörer kan företag använda sig av prestationsmätning 

genom att samla in information angående hur väl leverantörerna presterar (van Weele, 

2012). Carlsbergs Sverige har idag ett egetutvecklat verktyg för prestationsmätning av 

leverantörer, som kallas Supplier Performance. I verktyget registrerar de anställda två 

olika typer av avvikelser; leveransavvikelser och kvalitetsavvikelser. Varje registrerad 

avvikelse ges en nivå av påverkan för Carlsberg Sverige och ger underlag för drivandet 

av problem och prestationsmätning av leverantörer (Månsson, Procurement Manager, 

2016-01-13). Carlsberg Sverige poängterar att det ofta är svårt att avgöra vems felet är 

vid leveransavvikelser då dessa inte endast kan bero på leverantören utan även på 

Carlsberg Sverige´s arbete med prognostisering, produktionsplanering och 

orderläggning (Andersson, Procurement Manger, 2016-03-02).  

 

För att kunna skapa sig en kännedom om vem som har orsakat avvikelsen, krävs det en 

större förståelse om hur verksamhetens alla delar som är kopplade till 

prestationsmätningsprocessen hänger ihop. Något som Carlsberg Sverige idag upplever 

saknas i företaget (Söderberg, Senior External Supply Planner, 2016-01-13). En 

processkartläggning bidrar till att anställda får en bättre kunskap om hur flödet för en 

process ser ut i sin helhet vilket skapar bättre förståelse över verksamheten (Mattsson et 

al., 2011).  Något som påpekas är att det inte finns en tydlig bild över hur processen för 

prestationsmätning ser ut och även vad som egentligen händer när en rapportering av en 

avvikelse sker (Berg, Goods Reciver, 2016-03-02). Ljungberg et al., (2012) nämner att 

anställda ofta saknar en helhetsbild om hur olika avdelningars aktiviteter inom 

organisationen är sammanlänkade vilket kan förstärkas med en processkartläggning. För 
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att kunna komma till bukt med bristerna som tillhör Carlsberg Sveriges 

prestationsmätning av leverantörer efterfrågar Söderberg (Senior External Supply 

Planner, 2016-01-13) en kartläggning av den nuvarande processen.  

 
 

2) Hur kan Carlsberg Sverige’s leverantörer rangordnas efter deras prestationer?  

En leverantör som misslyckas med att leverera till ett bestämt datum, kan få dramatiska 

konsekvenser för ett företag som inväntar leverans av viktiga komponenter. Något som 

kommer påverka hela deras supply chain, vilket medför att produktionen saknar 

komponenter för tillverkningen. Slutligen kan detta leda till produktionsstopp där hela 

fabriken avstannar och i värsta fall även försenade leveranser till kunder (George et al., 

2004). 

Gordon (2007) nämner att många större företag idag använder sig av prestationsmätning 

av sina leverantörer, men att företagen sällan är helt nöjda med deras 

prestationsmätning. Andersson (Procurement Manager, 2016-03-02) anser att Carlsberg 

Sverige´s verktyg fungerat bra när det kommer till kvalitetsavvikelser, då man enkelt 

kan avgöra att det är leverantören som orsakat avvikelsen eftersom materialet som 

levereras i dessa situationer inte är enligt specificerade kvalitetskrav. Däremot när det 

kommer till leveransavvikelser blir det mer invecklat om det är en avvikelse då det inte 

är lika tydligt om leveransförseningen inte drabbar produktionen och registreras därför 

inte. Söderberg (Senior External Supply Planner, 2016-01-13) och Månsson 

(Procurement Manager, 2016-01-13) tror det finns ett stort mörkertal gällande hur 

många leveransavvikelser som rapporteras in i Supplier Performance. Det behövs 

därmed ett komplement till Supplier Performance som jämför hur många avvikelser 

som egentligen har hänt mot vad som har inrapporterats. Det Söderberg (Senior 

External Supply Planner, 2016-01-13) menar är att Supplier Performance i dagsläget 

inte ger ett tillräckligt underlag för att skapa ett strukturerat sätt att rangordna Carlsberg 

Sverige’s leverantörer utifrån deras prestationer. Något som skulle behövas för att 

lyckas identifiera vilka leverantörer som företaget behöver arbeta mer med (Senior 

Supply Planner, 2016-01-13).   
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3) Hur kan prestationsmätningsprocessen förbättras med avseende på 

identifierande brister och vad är nästa steg för Carlsberg Sverige´s rangordning av 

leverantörer? 

Carlsberg Sverige efterfrågar en processkartläggning av deras prestationsmätning av 

leverantörer för att kunna identifiera brister. Företaget är även i behov av att kunna 

rangordna sina leverantörer utifrån deras prestationer. Söderberg (Senior External 

Supply Planner, 2016-01-13) menar att processkartläggningen som görs i frågeställning 

1 och rangordningen som efterfrågas i frågeställning 2 är ett steg i rätt riktning vid 

förbättring av prestationsmätningen av leverantörer.  

 

Dock behöver Carlsberg Sverige en plan för vad nästa steg är. De brister som har 

identifierats i företagets process för prestationsmätning av leverantörer (frågeställning 

1) kräver förbättringsförslag för vidare utveckling av processen. Likaså krävs 

förbättringsförslag för vad som måste ske för att utveckla rangordningen (frågeställning 

2) av Carlsberg Sverige´s leverantörer då denna studie vid utformning av rangordningen 

av leverantörer varit tvungen att begränsa sig till vissa mått då studien hade blivit för 

omfattande annars. Det hade varit användbart om förslag på hur existerande mått kan 

utvecklas och om det finns andra mått som skulle kunna rekommenderas. Med hjälp av 

förbättringsförslagen kommer Carlsberg Sverige kunna arbeta vidare med identifierade 

brister och vidare utvecklingen av rangordningen av leverantörer (Söderberg, Senior 

External Supply Planner, 2016-01-13). 

 

 

1.4 Problemformuleringar  

1)  Vilka brister som påverkar Carlsberg Sverige´s process för prestationsmätning av 

leverantörer kan identifieras genom en processkartläggning?    

 

2) Hur kan Carlsberg Sverige’s leverantörer rangordnas efter deras prestationer?  

 

3) Hur kan prestationsmätningsprocessen förbättras med avseende på identifierande 

brister och vad är nästa steg för Carlsberg Sverige´s rangordning av leverantörer? 
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1.5 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga Carlsberg Sverige´s process för prestationsmätning 

av sina leverantörer samt finna brister som påverkar processen. Studien syftar även till 

att rangordna Carlsberg Sverige’s leverantörers prestationer. Slutligen ska studien ge 

förbättringsförslag till prestationsmätningsprocessen utifrån funna brister samt 

undersöka vad Carlsberg Sverige’s kan göra för att vidare utveckla rangordningen av 

leverantörer.   

 

1.6 Begränsningar 

Studien kommer att undersöka hur prestationsmätning av leverantörer ser ut idag för 

Carlsberg Sverige i Falkenberg. Den huvudsakliga anledningen till begränsningar 

grundar sig i att det blir för omfattande och ta med fler leverantörer. Detta leder till att 

studien endast kommer  att betrakta leverantörer som levererar till Falkenberg och 

utesluta Ramlösa. Det kommer även göras en begränsning till förpacknings- och 

råvaruleverantörer.  
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1.7  Uppsatsens disposition 

 

 

   Figur 2: Uppsatsens disposition (Egen illustration).    

3. Vilka	brister	som	påverkar	Carlsberg	Sverige´s	process	för	prestationsmätning	av	
leverantörer	kan	identifieras	genom	en	processkartläggning?			

I problemformulering nummer ett så kommer relevant teori om processkartläggning 
och prestationsmätning av leverantörer att tas upp. Sedan presenteras empiri från 
Carlsberg Sverige och slutligen en analys som väver samman teorin och empirin.

2. Metodkapitel 

Kapitlet redogör olika metoder som krävs för att genomföra en studie samt vilka 
tillvägagångssätt som använts i studien. Kapitlet avslutas med en analysmodell. 

1. Inledningskapitel 

Inledningskapitelet inleds med företagsbeskrivning följt av bakgrund. Vidare med en 
problemdiskussion som leder till tre frågeställningar. 

6. Slutsats och reflektioner

I det sista kapitlet presenteras en slutsats av de tre problemformuleringarna. Slutligen 
reflekterar författarna av studien som gjorts. 

5. Hur	kan	prestationsmätningsprocessen	förbättras	med	avseende	på	identifierande	
brister	och	vad	är	nästa	steg	för	Carlsberg	Sverige´s	rangordning	av	leverantörer?

Utifrån problemformulering 1 har brister som påverkar processen för 
prestationsmätning av Carlsberg Sverige´s leverantörer identifierats. I Frågeställning 2 
har leverantörerna rangordnats. Förbättringsförslag har givits till bristerna samt förslag 

till vidare utveckling av rangordning.

4. Hur	kan	Carlsberg	Sverige’s	leverantörer	rangordnas	efter	deras	prestationer?	

I problemformulering nummer två kommer relevant teori tas upp. Sedan presenteras 
empiri från affärssystemet SAP samt Carlsberg Sverige's verktyg Supplier 

Performance. Kapitlet avslutas sedan med en analys.
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2 Metod 
Metodkapitlet syftar till att presentera tillvägagångssätt för studiens genomförande och 

de metodval som gjorts. Kapitlet börjar med att beskriva vetenskapligt angreppssätt 

följt av forskningsmetod. Därefter beskrivs undersökningsdesign, datainsamling, urval 

av respondenter, analysmetod, kvalitetskriterier, forskningsetiska överväganden för att 

sedan avslutats med en metodsammanfattning.   

 
2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Det vetenskapliga angreppssättet innebär förhållandet mellan teori och empiri. 

Författaren talar om två väsentliga angreppssätt;  ett deduktivt och induktivt angreppsätt 

(Bryman & Bell, 2005). Det finns även ett tredje som kallas för abduktion (Trost, 2010). 

Det deduktiva angreppssättet utgår från att man börjar med teorierna för att sedan bilda 

sig en uppfattning om empirin, vilket illustreras av figuren nedan. 

 
 
Figur 3: Illustration av deduktiv ansats (Björklund et al., 2012 sid. 64). 
    
Uppsatsen bygger på ett deduktivt angreppsätt eftersom teoretiskt material först har 

samlats in och utgör också grunden för den empiriska datainsamlingen som gjorts på 

Carlsberg Sverige. Författarna av studien har inte ämnat att bilda några nya teorier. Den 

första frågeställningen har en teoretisk referensram kring processer, processkartläggning 

och prestationsmätning av leverantörer skapats för att kunna ge en så bra grund som 

möjligt. Den andra frågeställningen har berört teori kring prestationsmätning av 

leverantörer och utformning av prestationsmätning. Den sista frågeställningen har 

använt PDCA-cykeln som förbättringsförslag till studien.  Data har samlats in via 

intervjuer, böcker, vetenskapliga artiklar, Supplier Performance och SAP.  

 

2.2 Forskningsmetod 
Det finns två grundläggande forskningsmetoder som ämnar för vilket sätt en studie 

kommer att genomföras på. De två olika metoderna är; kvantitativ forskningsmetod och 

kvalitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2005). Nedan beskrivs de två olika 

tillvägagångssätten: 
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Kvantitativ forskningsmetod innebär att man undersöker något genom insamling av 

information som kan mätas eller värderas numeriskt (Björklund et al., 2012). Den här 

metoden innebär att man testar en befintlig teori som är i enlighet med ett deduktivt 

synsätt. Till denna forskningsmetod hör det positivistiska synsättet med en 

naturvetenskaplig synvinkel. Datainsamlingen sker genom strukturerade observationer, 

strukturerade intervjuer och enkäter.  Forskningsmetoden kan tolkas som en metod där 

huvudfokuset ligger på siffror hellre än ord (Bryman & Bell, 2005).  

 

Kvalitativ forskningsmetod som istället innebär att man vill ha en djupare förståelse 

kring sitt ämne och därmed tar hjälp av till exempel intervjuer (Björklund et al., 2012). 

Till skillnad mot kvantitativ forskningsmetod har kvalitativ forskningsmetod ett fokus på 

ord snarare än siffror. Insamling av data sker genom fokusgrupper, kvalitativa intervjuer 

och deltagande observationer (Bryman & Bell, 2005). 

 

Den här uppsatsen har sin utgångspunkt i både kvalitativ forskningsmetod och 

kvantitativ forskningsmetod. Den kvalitativa datainsamlingen för frågeställning ett har 

skett till störst del genom intervjuer men även via observationer. Kvantitativ data och 

observationer för frågeställning två har hämtats från affärssystemet SAP och Carlsberg 

Sverige’s egetutvecklade verktyg för prestationsmätning av leverantörer, Supplier 

Performance. I frågeställning tre har ingen ny data tillkommit.  

 

2.3 Undersökningsdesign 

Fallstudier är enligt Yin (2007) en passande undersökningsdesign att använda när 

forskare ska studera ett konkret fall, men har liten kontroll över den situation som 

studeras. Vidare menar Yin (2007) att fallstudier ofta utgår från “hur” och “varför”-

frågor. Bryman & Bell (2005) anser att en fallstudie ofta förknippas med en 

organisation eller ett företag, men också att fallstudien är av kvalitativ art. 

Uppfattningen om att fallstudier endast kan göras med hjälp av kvalitativ forskning är 

enligt både Bryman & Bell (2005) och Yin (2007) direkt felaktigt. Båda författarnas 

bild av en fallstudie är att den kan vara kombinerad av både kvalitativ- och kvantitativ 

metod, men Yin (2005) tillägger även att en fallstudie i vissa fall direkt kan vara 

begränsad till  kvantitativ data.  
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Det går att särskilja olika typer av fallstudier beroende på hur många fall som studeras. 

Enfallsstudier är studier som är begränsade till ett fall, medan flerfallsstudier, så kallade 

multipla fallstudier, behandlar två eller flera fall. Enfallsstudier syftar till att studera en 

organisation eller ett företag och multipla studier syftar att studera flera 

organisationer/företag. Trots utförande av en enfallsstudie kan en sådan innehålla flera 

analysenheter. Om en analysenhet studeras i fallstudien behandlas endast en enhet i 

organisationen/företaget. Studeras däremot flera analysenheter, behandlas flera enheter 

inom organisationen/företaget (Yin, 2007). 

 

Då uppsatsens syfte var att studera ett konkret fall som gjordes med hjälp av både 

kvalitativa och kvantitativa metoder, ansågs enfallstudie vara den rätta vägen att gå.  I 

denna studie studeras alla enheter som är kopplade till Carlsberg Sverige’s process för 

prestationsmätning av leverantörer. Dessa analysenheter är inköpsavdelningen, External 

Supply Planning (operativt inköp) och Internal Supply Planning (produktionsplanering), 

Demand Planning (prognoser) samt produktion och godsmottag. Det är även lämpligt 

med fallstudie när forskningsmetoden är av både kvalitativ och kvantitativ data.  

 

2.4 Datainsamling 

Data kan kategoriseras in till två kategorier; primärdata och sekundärdata. Den data som 

samlas in i syfte att användas i den aktuella studien är primärdatan. Primärdata kan 

exempelvis samlas in genom intervjuer, enkäter och observationer (Björklund & 

Paulsson, 2012). Sekundärdata är data som kan användas i den aktuella studien som 

samlats in av andra forskare. Data från tidigare studier av andra forskare är ofta av hög 

kvalitet då de ofta har lagts ner en hel del tid och pengar på forskningen (Bryman  & 

Bell, 2005).  

 

Vid fallstudier anser Yin (2007) att intervjuer är en av de viktigaste källorna vid 

primärdatainsamling. Enligt Bryman & Bell (2005) finns det tre olika sorters intervjuer 

som kan användas vid kvalitativ forskning; strukturerade intervjuer, semi-strukturerade 

intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Vid strukturerade intervjuer utgår man från ett 

förutbestämt frågeschema där frågorna ställs i en viss ordning. Semi-strukturerade 

intervjuer är inte lika strikta som strukturerade, utan det går att ändra ordningsföljden 
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från intervjuguiden under intervjuns gång och tillåter även följdfrågor i viss mån. 

Ostrukturerade intervjuer är väldigt öppna och intervjun byggs utifrån  uppsatta teman 

där följdfrågor förekommer i stor utsträckning (Bryman & Bell, 2005; Björklund & 

Paulsson, 2012). Den vanligaste formen av intervjuer i fallstudier är av öppen karaktär 

där man kan fråga nyckelpersoner om både fakta om fallet och deras åsikter kring det. 

Intervjupersonen kan även ge förslag på ytterligare personer som kan vara lämpade att 

intervjua, vilket kan gynna studien (Yin, 2007) .   

 

Den här fallstudien har främst bestått av primärdata i form av intervjuer, observationer 

och siffror. Intervjuer har främst varit av ostrukturerad och semi-strukturerad karaktär 

vilket anses bäst lämpat för en fallstudie. Det presenteras en mer detaljerad beskrivning 

av hur data har samlats in för respektive frågeställning nedanför. Nedan presenteras en 

tabell med information om de intervjuer som genomförts. 

 
Tabell 1: Intervjupersoner (Egen illustration). 
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1) Vilka brister som påverkar Carlsberg Sverige´s process för prestationsmätning 

av leverantörer kan identifieras genom en processkartläggning?    

 

För att få en uppfattning om hur Carlsberg Sverige’s process för prestationsmätning av 

leverantörer ser ut i nuläget har stor vikt lagts på hur företaget använder sitt verktyg, 

Supplier Performance. För att vidare kunna kartlägga hur Carlsberg Sverige’s olika 

avdelningar är kopplade till processen för prestationsmätning av leverantörer har det 

skapats en processkartläggning. Intervjuer (se bilaga 2) med inköp, prognostisering, 

produktionsplanering, operativt inköp, godsmottagning och produktionsledare har 

härmed blivit centrala för att skapa en bild av prestationsmätningsprocessen. Ett 

funktionsflödesschema har skapats över de olika aktiviteterna i processen från det att 

inköpsavdelningen erhåller ett avtal från centralt inköp till att prognos beräknar 

försäljningen, produktionsplanerarna lägger produktionsplanerna, operativt inköp 

beställer hem vad som krävs för produktionen, godsmottagning tar emot godset och 

tillslut att produktionen sätter igång. Processkartläggningen  har också möjliggjort 

identifiering av möjliga brister som är kopplade till processen.  

 

   2)  Hur kan Carlsberg Sverige’s leverantörer rangordnas efter deras prestationer?  

 

      För att kunna möjliggöra rangordningen av leverantörer för Carlsberg Sverige har 

datainsamling från affärssystemet SAP och även Supplier Performance varit central. 

Författarna av studien har efter inspiration av teori tagit fram olika variabler för mätning 

som har varit till grund för rangordningen. Därefter har Ifverström (BI Specialist and 

Project Leader, 2016-04-17) hjälpt författarna att skriva ut den nödvändiga datan som 

behövts till rangordningen. Detta har gjorts genom att datan exporterats från SAP till 

excel. Datainsamlingen från Supplier Performance har för författarna, genom tillgång 

till Carlsberg Sverige’s intranät, möjliggjort exportering av data till excel.  

 

     3) Hur kan prestationsmätningsprocessen förbättras med avseende på 

identifierande brister och vad är nästa steg för Carlsberg Sverige´s rangordning av 

leverantörer? 

     Utifrån de brister som har identifierats i frågeställning 1 och den datan som har 

sammanställts i frågeställning 2 har författarna av studien kunnat komma fram till flera 
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åtgärdsplaner och givit förslag till vidare utveckling av rangordningen av deras 

leverantörer. Utöver det har det inte samlats in någon ytterligare data till frågeställning 

3.   

 

2.5 Urval av respondenter 

När en undersökning genomförs är det inte alltid optimalt att göra en totalundersökning 

på grund av att det blir för omfattande. Ett urval innebär att det genomförs ett stickprov 

ur den totala populationen. Det finns två olika sätt att gå tillväga inom valet av 

urval  och dessa två är; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval 

beskriver ett urval som har genomförts via slumpmässiga grunder där varje individ som 

är med i det totala urvalet har chans till att komma med. Medan icke-sannolikhetsurval 

betyder det motsatta och har alltså inte valts ut slumpmässigt. Något som gör att vissa 

individer har större chans att komma med i undersökningen än andra. Inom den här 

metoden finns det olika urvalstyper såsom; Bekvämlighetsurval och Snöbollsurval. 

Bekvämlighetsurval innebär som det benämns att urvalet sker genom bekvämlighet. 

Något som används när en viss tillgänglighet finns eller uppstår. Slutliga resultatet blir 

inte lika generaliserat och blir istället ett underlag för framtida studier. Den andra 

urvalstypen, snöbollsurval, har en viss liknelse med bekvämlighetsurval. 

Snöbollsurvalet baseras på ett mindre antal enheter som ingår i studien. Dessa kommer 

sedan att användas för att fånga in ytterligare enheter (Bryman & Bell, 2005).   

 

Den här uppsatsen har genomförts via icke-sannolikhetsurval, och närmare bestämt 

utifrån ett snöbollsurval. Den första kontaktpersonen på Carlsberg Sverige har varit 

Jannice Söderberg som har varit med genom hela studiens gång (Senior External Supply 

Planner, 2016-01-13). Hon har hjälpt författarna med att hitta rätt intervjupersoner för 

att lyckas samla in nödvändig empiri till samtliga frågeställningar.  

 

2.6 Analysmetod 

För att kunna genomföra en analys kommer man behöva ställa teori mot empiri. Något 

som sker med anledning till att finna olika faktorer och liknelser för att eventuellt kunna 

bidra med förbättringar (Björklund och Paulsson, 2012). Bryman och Bell (2005) 

beskriver att insamlingen till en analys samlas in via intervjuer och observationer. Vid 
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insamling av mycket data kan det bli omfattande och problematiskt i strukturen. För att 

få en bättre struktur på analysen kan det vara en god idé att göra en analys för varje 

frågeställning (Bryman och Bell, 2005). Studien är indelade i tre olika frågeställningar 

där varje enskild frågeställning besvaras med teori, empiri och analys. För att slutligen 

väva ihop dessa frågeställningar har författarna av studien gjort en slutsats som 

presenteras i slutet av studien och besvarar därmed alla tre frågeställningar. 

 

Första frågeställningen tar upp om vilka brister som kan identifieras i processen för 

prestationsmätning på Carlsberg Sverige, detta genom teori som består av 

processkartläggning och processer. Vidare har även teori om prestationsmätning av 

leverantörer använts för att kunna få en bättre förståelse och kunna besvara första 

frågeställningen. Eftersom att det som Carlsberg Sverige ser som sin process för 

prestationsmätning av leverantörer inte går att jämföra med den typiska 

prestationsmätningsprocessen har det varit svårt att finna teori som kan bidra till att 

identifiera brister som påverkar  processen. Författarna har valt att ta med leverantörer i 

processkartläggning, även om detta inte är en aktivitet (snarare en aktör). Detta för att 

det skapar en tydligare bild för processen. Därav har författarna mer eller mindre behövt 

avgränsa sig till en empirisk analys för att identifiera brister i processen. För att kunna 

beskriva hur verksamheten ser ut i dagsläget har en processkartläggning gjorts med 

hjälp av ovannämnda teori tillsammans med intervjuer från olika avdelningar. I 

analysen har sedan teorin ställts mot empirin för att sedan kunna jämföra och kunna 

identifiera brister som påverkar Carlsberg Sverige’s process för prestationsmätning av 

leverantörer. 

 

I frågeställningen två går studien in på att möjliggöra rangordning av leverantörer för 

Carlsberg Sverige. Teori kring utformning av prestationsmätning samt rangordning har 

här varit essentiell. Empirin som samlats in består för den här frågeställningen främst av 

kvantitativ data från affärssystemet SAP och Supplier Performance. I analysen har de 

två olika typerna kvantitativa data kombinerats och beräkningar har gjorts för 

rangordningen. I analysen har även teorierna möjliggjort för inspiration av 

rangordningen av leverantörerna.  
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Den tredje frågeställningen väver ihop frågeställning 1 och 2 för att kunna förbättra 

prestationsmätningen. Teori som används för denna frågeställningen är PDCA-cykeln 

(Plan, Do, Check, Act) som lägger vikten på ständiga förbättringar. I analysen har 

åtgärdsplaner gjorts för de olika identifierade bristerna (frågeställning 1) och analyserar 

därmed endast Plan-steget i PDCA-cykeln. Detta för att alla som på Carlsberg Sverige 

är involverade i processen enligt teorin för PDCA måste vara delaktiga i utförandet 

(Do). Studien hade blivit för omfattande ifall författarna hade väntat på att Carlsberg 

Sverige skulle göra utförandet för åtgärdsplanerna. Därmed kan heller inte de två sista 

stegen, uppföljning (Check) och agera (Act) eftersom att dessa steg bygger på att 

utförandet (Do) är gjort. 

 

Förutom åtgärdsplanerna som syftar till att ge förbättringsförslag till de brister som 

identifierades i frågeställning 1 belyser analysen i frågeställning 3 även vad som är 

nästa steg i förbättringen av rangordningen av leverantörer som gjordes i frågeställning 

2. Även här har en åtgärdsplan gjorts och PDCA-modellen är använd likadant som för 

åtgärdsplanerna för bristerna.  
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Figur 4: Analysmodell (Egen illustration).  
 
 
 
2.7 Kvalitetskriterier  
Yin (2007) presenterar fyra olika kvalitetskriterier som är de mest förekommande 

kriterier som forskare använder sig av vid fallstudier; begreppsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet och reliabilitet. 
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För att öka begreppsvaliditeten vid en fallstudie kan man använda sig av tre olika 

tillvägagångssätt. Ett av dem innebär att forskaren under datainsamlingen använder sig 

av flera empiriska källor, vilket bidrar till en mer samstämmig undersökningsform. Det 

andra tillvägagångssättet innebär att man formulerar en beviskedja. Upprättandet av en 

beviskedja innebär att man låter en extern observatör följa tankegångar som beskrivs 

längs med studien. Observatören ska kunna spåra alla de steg som har tagits genom hela 

studien. Det tredje tillvägagångsättet går ut på att man låter en granskning av fallstudien 

göras av nyckelinformanter (Yin, 2007).  

 

Kriteriet intern validitet är användbart vid förklarande eller kausala undersökningar. Ett 

sätt att förstärka den interna validiteten är genom användning av mönsterjämförelser. 

Mönsterjämförelser innebär att man jämför ett förväntat mönster med ett empiriskt 

grundat mönster. Stämmer dessa mönstren överens bidrar det till en stark intern 

validitet. Extern validitet uppnår en fallstudie om resultatet kan generaliseras till fall 

utanför den aktuella fallstudien. Extern validitet anses ofta svår att uppnå i en fallstudie 

då det är svårt att generalisera något utifrån ett enda fall (Yin, 2007).  

 

Det sista kriteriet är reliabilitet. En studie uppnår reliabilitet ifall en forskare skulle 

uppnå samma resultat av studien då han/hon tillämpar samma tillvägagångsätt som den 

originalstudiens forskare. För att studien ska kunna upprepas av en annan forskare krävs 

att tillvägagångssättet för studien är dokumenterat klart och tydligt genom hela studien 

(Yin, 2007). Nedan presenteras en tabell hur de olika kriterierna ska uppnås; 
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Tabell 2: Kvalitetskriterier uppnås (Egen illustration). 
 
 

2.8 Forskningsetiska överväganden 
Inom företagsekonomisk forskning bör vissa forskningsetiska överväganden 

förekomma. Deltagande individer som är inblandade i undersökningen måste behandlas 

på ett korrekt sätt samt om det finns aktiviteter där forskarna behöver engagera sig eller 

inte med de undersökta individerna. Det finns några principer som tas upp inom 

individskyddskravet; informationskravet, samtyckeskravet, anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2005). 

 

Informationskravet innebär att samtliga inblandade ska få information gällande studiens 

syfte och mål. Betydelsefullt är att alla deltagande får en presentation och inga lämnas 

utanför som har varit deltagande. Den andra principen, samtyckeskravet, utifrån den 

information som deltagarna får så kan de bestämma sig för om de vill avbryta att delta 

eller om de väljer att fortsätta så är det viktigt att poängtera att det sker helt frivilligt. 

Anonymitetskravet vilken är den tredje principen  innebär att deltagare i studien får 

möjlighet att vara anonyma. Individer som är utanför studien ska inte heller få tillgång 

till materialet som har samlats in. Nyttjandekravet  innebär att den datainsamling som 
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har gjorts endast ska användas för det ändamål studien avser. Den sista principen, falska 

förespeglingar, innebär att individer som är med i studien inte ska bli vilseledande eller 

få felaktig information (Bryman & Bell, 2005).  

 

För att värna om individskyddskravet tar studien hänsyn till alla ovanstående principer. 

Deltagande individer samt fallföretag har blivit upplysta gällande forskningsetiska 

övervägande som studien utgår från. Nedan presenteras en tabell som förklarar hur de 

olika principerna uppnåtts. 

 

 
Tabell 3: Forskningsetiska överväganden (Egen illustration). 
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2.9 Metodsammanfattning 

 
 

Tabell 4: Metodsammanfattning (Egen illustration).  
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3. Vilka brister som påverkar Carlsberg Sverige´s process 
för prestationsmätning av leverantörer kan identifieras 
genom en processkartläggning?   
Kapitlet börjar med en tabell om olika teorier som används för att svara på 

ovanstående frågeställning. I tabellen nedan presenteras teori om processer, 

processkartläggning, prestationsmätning av leverantörer, brister och en beskrivning till 

varför teorierna är valda. Kapitlet avslutas med empiri och analys för första 

frågeställningen.  

 

3.1 Teori  
 

 
 

Tabell 5: Teorisammanfattning (egen illustration). 
 

En viktig grund för att företag ska kunna effektivisera sin verksamhet är genom att 

känna till hur det ser ut i nuläget. Med andra ord bör man veta hur nuvarande rutiner och 

processer utförs samt hur arbetsuppgifterna är uppdelade i organisationen (Mattsson et 

al., 2012).  Processkartläggning kan vara ett alternativ när man ska kartlägga hur 

nuvarande läget ser ut (Klotz et al., 2008).  
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3.1.1 Definition av process 
Ljungberg et al. (2012) beskriver begreppet process i en rad olika sammanhang och kan 

liknas vid en kedja som konstant upprepas. Den ungefärliga betydelsen av en process 

innebär att “gå framåt” eller “fortsätta”. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) definieras 

en process som;  

 

“En process är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter, som upprepas i tiden. Den 

transformerar vissa resurser till resultat som ska tillfredsställa processens kunder med 

så liten resursåtgång som möjligt.”  

-Bergman & Klefsjö (2012 s. 44).  

 

Det väsentliga med en process är att den stöds av en organisation, som i sin tur består av 

människor och deras relationer samt olika typer av resurser. Till processen är det också 

viktigt att man identifierar leverantörerna och att dessa får klara signaler om vad 

processen kräver för att minimera resursåtgång (Bergman och Klefsjö, 2012).  

 

3.1.2 Olika processtyper 
En organisation kan beskrivas som ett nätverk av processer. Det går att skilja mellan 

flera olika typer av processer. Ett av de typiska sätten är att strukturera dem efter den 

uppgiften processen har utifrån att skapa värde för kund. Beroende på vilken kundgrupp 

processen ska skapa värde för så kan den delas in i tre olika typer av processer, se figur 

5 nedan (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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Figur 5: Olika processtyper utifrån vilken kundgrupp den ska skapa värde (Bergman & 
Klefsjö, 2012 s. 45) 
 

• Huvudprocesser innebär att uppfylla externa kunders behov och förädla de 

produkter företaget erbjuder (Bergman & Klefsjö, 2012). De anses som 

verksamhetens viktigaste processer och kan definieras som “de processer vars 

aktiviteter förädlar varor eller tjänster till en extern kund”. Huvudprocesser kan 

också beskrivas som företagets själ. Vidare bildar huvudprocessen tillsammans 

ett system som utgör grunden för verksamheten (Ljungberg et al., 2012).  

• Stödprocesser beskrivs som de processer som hjälper huvudprocesser. De har 

som uppgift att förse resurser till huvudprocesserna. Stödprocesser har interna 

kunder och innehåller underhållsprocesser och administrativa processer 

(Bergman & Klefsjö, 2012).  

• Ledningsprocesser tar beslut som gäller organisationens mål och strategier samt 

förbättringar av övriga processer (Bergman & Klefsjö, 2012). Den här processen 

behövs för att kunna styra och koordinera huvud- och stödprocesserna. Ledare 

har oftast svårt och se hur deras arbete ska kunna förklaras utifrån en eller flera 

strukturerade processer. Något som kan bero på att de i dagsläget har ett 

invecklat arbete som blir svårt att beskriva utifrån en process. En annan 

anledning kan vara att de hjälper den vardagliga verksamheten med diverse 

problem (Ljungberg & et al., 2012).  

  

3.1.3 Processkartläggning   

Processkartläggning kan förklaras som ett hjälpmedel för att visuellt måla upp 

arbetsprocesser och sedan hjälpa till med processförbättringar (Klotz et al., 2008). 

Ljungberg et al. (2012) menar på att det handlar om att beskriva processerna samt att 

kartlägga dem för att förmedla processernas syfte, uppbyggnad och utseende (Ljungberg 

et al., 2012). Man ska synliggöra de processer som har varit osynliga sen tidigare och 

göra dem synliga (Klotz et al., 2008). Processkartor hjälper verksamheten att förklara 

hur olika delar är relaterade till varandra inom organisationen för att sedan skapa ett 

värde till kund (Ljungberg et al., 2012). Kartläggning ska även bidra till att anställda ska 

få en bättre kännedom om hur processerna ser ut i sin helhet för att skapa en bättre 

förståelse över organisationen (Mattsson et al., 2011). Vidare menar Mattsson et al. 

(2012) att processer som sker inom företaget kommer att korsa mellan funktions- och 
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avdelningsgränser, något som innebär att det inte säkert finns någon med ett 

helhetsgrepp över processerna. Det är inte heller säkert att anställda inom 

organisationen förstår kopplingen mellan de olika aktiviteter vilket kan leda till 

problem. När en kartläggning utförs är det oftast då sambanden mellan aktiviteter i olika 

avdelningar och funktioner uppdagas (Ljungberg et al., 2012).  

 

Företag skapar oftast murar inom sin egen organisation, det vill säga att avdelningar 

fokuserar endast på sitt eget bästa, vilket leder till suboptimering av verksamheten. De 

flesta företagen väljer processkartläggning för att kunna förbättra sina processer och få 

en bättre förståelse över sin organisation. Kartläggning i sig bidrar inte till några stora 

förbättringar av processen, utan är endast ett första steg till att etablera och utveckla 

verksamhetens processer (Ljungberg et al., 2012). Med hjälp av en processkarta 

kommer företagen att få en bild av vad som ska göras, vem som ska göra det, när det 

kommer att ske och vem som blir berörd av det. Syftet med en processkarta är att visa 

hur det ser ut i dagsläget för att sedan kunna identifiera möjligheter till att förbättra den 

ursprungliga processen, som i sin tur ska kunna leda till att man kan revidera och 

därmed effektivisera processen. Resultatet blir att man modifierar sin ursprungliga 

processkartläggning och förhoppningsvis förbättrar den ursprungliga processen (Klotz 

et al., 2008).  

 

Innan en processkartläggning kan komma att utformas måste ett syfte färdigställas. Det 

måste bestämmas var processen börjar och slutar samt vilka områden som blir berörda. 

Efter att syftet är färdigställt kan insamling av data påbörjas, vilket främst sker genom 

intervjuer och observationer (Keller och Jacka, 1999). Därefter blir nästa moment att 

skapa en detaljerad karta med aktiviteter och vilka som är involverade i processen 

(Klotz et al., 2008).   

  

3.1.4 Tillvägagångsätt vid processkartläggning 
Vid skapelsen av en processkarta så måste man införskaffa den information som ska 

vara grunden för utförandet, vilket kan genomföras på ett antal olika sätt. Gemensamt 

för alla organisationer kan man säga är att det alltid ska framgå vilka som blir berörda 

vid en kartläggning. Det finns annars en tendens till att anställda inom organisationen 

blir skeptiska till kartläggningen av processerna (Ljungberg et al., 2012). Damelio 
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(1996) tar upp om några vanliga symboler som brukar förekomma i en processkarta. 

Dessa är; start/slut, aktiviteter, beslutspunkt, dokument, lager, kontroll, materialflöde 

och informationsflöde. Se figur 6 nedan: 

 
Figur 6: Vanliga symboler för kartläggning av materialflöde (Ändrad, Damelio, 1996).  
 

3.1.5 Funktionsflödesschema  
Vid kartläggning och analys av affärsprocesser kan man ta hjälp av ett 

funktionsflödesschema. Det är ett schema som visar mer än bara vilka aktiviteter som 

utförs i processen och i vilken ordning de utförs. Funktionsflödesschema visar dessutom 

“vem” som utför aktiviteter, vilket kan avse individer eller avdelningar i verksamheten 
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(Mattsson et al., 2011). I figur nedan visas ett funktionsflödesschema för kartläggning 

av processer;  

 

 
Figur 7: Funktionsflödesschema för kartläggning av processer (Egen illustration av 
Mattsson et al., 2012).  
 

Vidare menar Mattson et al. (2011) att ett funktionsflödesschema är speciellt användbart 

när man vill få en uppfattning om hur många inblandade individer och avdelningar det 

är i en process samt vad de olika individerna och avdelningarna utför. Schemat ger en 

god överblick om hur komplicerad en viss process är. Det mest användbara 

användningsområdet för ett funktionsflödesschema är att få svar på var och vem som 

utför något. Det ger ett bra underlag när man vill effektivisera processer genom att 

omfördela eller kombinera aktiviteter mellan olika individer (Mattson et al., 2011).  
 

3.1.6 Prestationsmätning av leverantörer  
van Weele (2012) anser att prestationsmätning till stor del görs utifrån kvantitativ 

information. Det handlar främst om mätningar av leveransprecision och kvalitet. Antalet 

tidiga eller sena leveranser registreras för att kunna få fram leveransprecisionen hos 

leverantörer. Andel underkända leveranser och antal produktionsstopp som uppstår till 

följd av felaktiga material hör till kvalitetsmätningar.  

 

Enligt Cousins et al. (2008) finns det två olika typer av prestationsmått: operationella 

prestationsmått och kommunikativa prestationsmått. De operationella måtten mäter i 
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vilken utsträckning som leverantörer levererar material och produkter i tid och i vilket 

skick. Dessa mått hjälper till att se till att de operationella målen som är uppsatta för 

leverantören kan uppnås då man fokuserar på kvalitet, leverans och kostnader. 

Operationella prestationsmått är ofta objektiva och lätta att mäta, jämfört med de 

kommunikativa prestationsmåtten, vilka är mer svårhanterliga. De kommunikativa 

måtten är ett komplement till de operationella och finns till för att uppmuntra till mer 

interaktion och kontakt mellan köpare och leverantör för att bygga 

kommunikationskanaler och nätverk. Olika slags kommunikativa mått kan vara 

effektiviteten av kommunikation, kvalitet och aktualitet på information, och i vilken 

utsträckning leverantören ger feedback till företaget.  

 

Att mäta och utvärdera leverantörers prestationer är centrala uppgifter för människor 

som arbetar med inköp (Cousins et. al, 2008). Den operativa inköpsnivån, utgörs av 

aktiviteter inom beställning av material och leveransbevakning. Vid rutininköp, inköp 

av en känd produkt från en känd leverantör, förhandlar inköpare fram ett avropsavtal 

med leverantören som täcker företagets materialbehov över en längre tidsperiod (ofta 

runt ett år). Därefter läggs inköpsordrar under tidsperioden av den operativa inköparen 

enligt avtal. På den operativa nivån är övervakning och prestationsförmåga av 

leverantörer viktiga aktiviteter (van Weele, 2012). Stora globala företag använder sig 

ofta av en centraliserad inköpsstruktur, vilket innebär att en inköpsavdelning centralt 

sköter de taktiska och strategiska besluten. Detta innebär att inköpsspecialister 

förhandlar fram leverantörskontrakt centralt, men att de operativa inköpen kan göras på 

från alla bolag i koncernen (van Weele, 2012). Gordon (2007) menar att verksamheter 

lägger över ansvaret av prestationsmätning av leverantörer på endast en avdelning inom 

företaget, inköp, som måste bära ansvaret för prestationsmätning. Något hon menar ska 

involvera flera parter som är berörda inom företaget samt leverantörskedjan (Gordon, 

2007).  

 

Traditionellt sett har priserna som leverantörer erbjuder setts som den viktigaste faktorn 

som används vid prestationsmätning av leverantörer. Det har dock blivit allt viktigare 

att mäta leverantörers prestationer inom andra områden, så som leverans, kvalitet och 

flexibilitet (Cousins et. al, 2008). Talluri och Sarkis (2002) poängterar också att det vid 
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prestationsmätning av leverantörer är viktigt att man mäter flera olika variabler och 

kontinuerligt ger feedback till leverantörer om vad som kan förbättras.  

 

3.1.7 Brister 
Slack et al. (2012) och Stevenson (2009) tar upp om brister som kan förekomma i ett 

företag. Något som båda författarna nämner är hur anställda kan vara en bidragande 

brist i en verksamhet. Det kan handla om att anställda sinsemellan har olika 

utbildningsnivåer och besitter en annan kunskap mot varandra. Det kan även vara att 

vissa anställda har en annan erfarenhet och jobbar därefter på ett annorlunda sätt. Något 

annat som också spelar in är hur deras omdöme och agerande i olika situationer 

påverkar. Enligt Slack et al. (2012) kan processer vara bristfälliga i sin design. Detta är 

något som Stevenson (2009) också påpekar. En bristfällig design kommer orsaka att 

anställda inte kommer kunna genomföra sina arbetsuppgifter lika effektivt, något som 

slutligen leder till att man måste bearbeta om processen.  

                                                                                                                                             

Enligt Forsberg et al. (2004) förekommer också brister i en verksamhet när 

medarbeterna inte kan se målen som betydelsefulla. Författaren menar att målen som 

sätts oftast upplevs som betydelselösa för medarbetarna. Vid implementering av ett nytt 

system eller förändring av ett befintligt måste det stödjas av ledningen och 

verksamhetens processer. Om inte ledningen har tillräckligt med kunskap kring 

fördelarna och följderna vid implementering av det nya systemet kan det skicka 

negativa signaler till de anställda. Anställda kan se att frågan blir mindre viktig när det 

kommer till förbättringsförslag för det nya systemet (Kock, 2006; Ngai et al., 2008). 

Neely et al. (2005) tillägger att ett nytt system ska involvera avdelningar som blir 

berörda av det.  

 

Inom verksamheter är det  viktigt att återkoppla till sina anställda för att kunna ge dem 

bättre förståelse mellan orsak och verkan i deras handlingar. Med en snabb återkoppling 

till de anställda som har utfört en handling ökar det deras förståelse av processen. Med 

en ökad förståelse kan det bidra till en bättre kontroll över sina uppgifter samt förståelse 

av att deras insats har en viss påverkan av processen. Genom återkoppling leder det till 

att medarbetarna blir mer engagerade i verksamheten och vilket dessutom ökar deras 

incitament till att ta mer kontroll över deras arbetsplats (Reinerstein 2009). Tidigare i 
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uppsatsen nämndes att Gordon (2007) poängterat att verksamheter orsakar problem när 

de lägger över ansvaret på endast en avdelning. Enligt författaren så ska ansvaret 

fördelas på de olika involverade avdelningar som är  med och påverkar i 

prestatonsmätningen.  

 

Mattsson och Johnsson (2003) beskriver att en prognos är en bedömning av en framtida 

efterfrågan och kommer därför aldrig vara helt korrekt med den verkliga efterfrågan. 

Verksamheter måste därför ta hänsyn till att i en viss utsträckning kommer prognoserna 

vara bristfälliga och måste ändå accepteras. Företagen måste ändå ha som mål att ha så 

små prognosfel som möjligt. Forsberg (2003) poängterar att det är viktigt med att 

planera sin verksamhet och det krävs därför tillgång på information av olika slag. Något 

som det brukar vara dålig precision på information är till exempel lagersaldon, ställtider, 

och tillverkningstider, vilket beror på att rutiner för produktionsplanering inte följs. Vid 

inköp av olika komponenter är det viktigt att ta hänsyn till vilken ledtid de olika 

leverantörerna har. Enligt Hagdorn-van der Meijden et al. (1994) måste man planera 

tillverkningen för komponenter med lång ledtid vilket innebär att den operativa 

inköparen måste ha en plan som möjliggör för produktionen att kunna tillverka.  
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3.2 Empiri  
 
Det här empiriavsnittet syftar till att presentera empirisk datainsamling som är 

användbar för att möjliggöra en processkartläggning av Carlsberg Sverige’s process 

för prestationsmätning av leverantörer samt identifiera brister påverkar processen. För 

att skapa en större förståelse för processen, presenteras först en genomgång av 

Carlsberg Sverige’s egetutvecklade verktyg för prestationsmätning av leverantörer, 

Supplier Performance, som är en stor del av processen. För att kunna genomföra 

processkartläggningen har olika intervjuer gjorts med inköp, prognos, 

produktionsplanering, operativt inköp, godsmottagning och produktion på Carlsberg 

Sverige i Falkenberg.  

 
3.2.1 Supplier Performance - Carlsberg Sveriges egetutvecklade verktyg 
för prestationsmätning av leverantörer. 
 
Nedanstående figur ger en inblick i hur Carlsberg Sveriges egetutvecklade verktyg, som 

tidigare nämnts i studien, Supplier Performance, ser ut och fungerar. Verktyget är 

uppbyggt för två syften: att följa upp leverantörers prestationer för att mäta hur pass bra 

leverantörerna levererar och det andra är claim handling. Claim handling innebär att 

man driver en kostnadsfråga mot leverantören på en ersättningssumma då den skapat ett 

stillestånd i produktionen eller på andra sätt skapat problem i verksamheten (Månsson, 

Procurement Manager 2016-01-13). 
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Figur 8: Supplier Performance (Egen illustration av Carlsberg Sverige´s 
egetutvecklade verktyg).  
 

Den anställde som upptäcker en avvikelse ska gå in i verktyget och registrera den 

upptäckta avvikelsen. Det första som ska registreras i verktyget är en färgkod, som 

beskriver hur pass mycket avvikelsen har påverkat Carlsbergs Sveriges verksamhet 

samt dess prioritet. De finns fyra olika färgkoder: Green, Yellow, Orange och Red 

(Månsson, Procurement Manager 2016-01-13). 

 

• Green: Innebär en så kallad near miss. Det är en avvikelse som kunde ha 

påverkat Carlsberg negativt, men som inte har påverkat Carlsberg produktion. 

Det kan till exempel handla om en sen leverans. Det är dock viktigt att dessa 

avvikelser registreras för att ha som underlag som ska kunna tas upp på ett möte 

med en leverantör. 
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• Yellow: Något som har en större påverkan på Carlsberg och något som 

garanterat kommer att följas upp och drivas vidare mot den berörda 

leverantören.  

 

• Orange: Innebär att avvikelsen riskerar att orsaka omfattande stillestånd och 

problem i produktionen eller problem att erbjuda kunder och konsumenter det 

som de efterfrågar. Centralt inköp blir inblandade i dessa registreringar. 

 

• Red: Berörda produktionslinjer kommer garanterat stå still på grund av 

avvikelsen, kunder och konsumenter blir drabbade eller om avvikelsen har 

påverkan på mer än ett land som Carlsberg är verksam i. 

 

Nästa steg i verktyget är bestämning av vilken typ av avvikelse som identifierats: 

leveransavvikelse eller kvalitetsavvikelse. Detta val är viktigt då det avgör hur 

alternativen kommer se ut för de nästkommande stegen då verktyget anpassar sig 

beroende på vilket val man gör. En leveransavvikelse innebär som det låter, någonting 

som avviker vid leveransen. Det kan exempelvis vara en sen/tidig leverans eller en 

kvantitetsavvikelse. Vid en kvalitetsavvikelse är det uppenbart att det är något fel på 

kvaliteten på produkten eller materialet. Därefter fyller man i uppgifter angående på 

vilken anläggning på Carlsberg Sverige som avvikelsen upptäcktes på och på vilken 

avdelning eller område. Dessutom ska upptäckaren av avvikelsen skriva i sina 

kontaktuppgifter samt datum för avvikelsen (Månsson, Procurement Manager 2016-01-

13). 

 

Orsakskoder:  

Har man tidigare kryssat i att det är en kvalitetsavvikelse visas olika typer av 

orsakskoder kopplade till kvalitet vilket presenteras i figuren 9 nedan.  
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Figur 9: Orsakskoder (Egen illustration av Carlsberg Sverige´s egetutvecklade 
verktyg). 
 

Har man istället identifierat en kvantitetsavvikelse kommer rutan med alternativen se ut 

enligt nedanstående figur 10. 

Figur 10: Orsakskoder (Egen illustration av Carlsberg Sverige´s verktyg). 

Efter ifyllnad av orsakskod är det centralt att skriva en kommentar som utförligt 

beskriver avvikelsen. Leverantören som är kopplad till avvikelsen ska också registreras 

tillsammans med tillhörande ordernummer, PO-nummer (Purchase Order). Avvikelsen 

ska även kopplas till materialgrupp och typ av material samt om materialet är blockat 

och om det fortfarande finns på lagret. Det går även att lägga till bilder på saker som är 

kopplade till avvikelsen. Slutligen kan man lägga till vilken påverkan avvikelsen hade 

på verksamheten, exempelvis om produktionsplanerarna var tvungna att lägga om i 
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produktionsplanen eller att produktionen stått stilla eller gick på nedsatt hastighet. Om 

produktionen stått stilla i exempelvis fyra timmar noteras detta och 

controlleravdelningen kan sedan räkna ut vad detta har kostat för Carlsberg och därmed 

vad den  monetära ersättningen ska vara från leverantören. Det finns även en logg som 

är den “levande delen” i verktyget där kvalitets- och inköpsavdelningen sedan kan ta 

vid. I loggen kan man följa vem som gör vad och hur långt man har kommit med 

drivandet av avvikelsen. Till sist utses även en koordinator av kvalitet- eller 

inköpsavdelningen för den berörda avvikelsen som är ansvarig för att avvikelsen drivs 

ända vägen i hamn (Månsson, Procurement Manager, 2016-01-13). 
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3.2.2 Inköp 

 
Andersson arbetar på Carlsberg Sveriges inköpsavdelning i Falkenberg. Hon beskriver 

sin roll som en inköpskoordinator som representerar Carlsberg Group’s verksamhet i 

Sverige. Andersson beskriver sig själv som länken mellan Carlsbergs Group’s centrala 

inköpsavdelning i Schweiz och Carlsberg Sverige. Den centrala inköpsavdelningen 

upprättar alla avtal med leverantörer, men inköpsavdelningen i Sverige har en nyckelroll 

då de har regelbunden kontakt med leverantörer i Sverige och kan bidra till viktig 

information till det centrala inköpet (Andersson, Procurement Manager 2016-03-02). 

Avtalen som den centrala inköpsavdelningen förhandlar fram med leverantörer löper 

oftast på mellan 1-3 år. Längden på avtalen beror på vilken slags leverantör det är, men 

också på vad för slags insatsmaterial det handlar om. Generellt sätt är avtalen med 

råvaruleverantörerna kortare än de avtal med leverantörer av förpackningsmaterial. 

Detta på grund av att pris på råvaror kan variera kraftigt beroende på skördar. Ledtider 

(från beställning till leverans) varierar också kraftigt beroende på vilken leverantör det 

är. Andersson anser att leverantörerna överlag är flexibla med ändringar (Andersson, 

Procurement Manager, 2016-03-02). 

 

Brister som påverkar prestationsmätning av leverantörer  

Vid en leveransavvikelse är det problematiskt att veta ifall det är en leverantör som har 

misslyckat eller om det är Carlsberg Sverige själva som orsakat avvikelsen. Om 

företaget anställda inte rapporterar en avvikelse i Supplier Performance är det nästan 

omöjligt att veta ifall en leverantör har gjort fel. De som sitter med den informationen är 

endast personalen som gör de operativa inköpen.  Det blir mer tydligt då det sker 

kvalitetsavvikelser, vilket produktionspersonalen eller personalen på godsmottaget 

märker då det är fel på materialet (Andersson, Procurement Manager 2016-03-02).   
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3.2.3Prognos 

 
Johansson har befattningen Forecast Manager på avdelningen Demand Planning. På 

demand planning arbetar man med försäljningsprognoser av Carlsberg Sveriges alla 

produkter. De använder sig av affärssystemet SAP’s delsystem APO (Advanced 

Planning and Optimization). APO sköter basen av prognoserna självmant, men sedan 

läggs det in manuella volymer av personalen på Demand Planning. 

Försäljningsprognoserna bygger främst på historisk försäljningsstatistik, men också 

säsongsindex och kampanjerbjudanden. Trender fångas upp successivt. Om 

systembolaget exempelvis förväntar sig en högre försäljning av en viss artikel som sålt 

över prognos hos dem, ökar Demand Planning prognosen i APO. Produktionsplanerarna 

baserar sina produktionsplaner för de olika linjerna på prognoser som Demand Planning 

utför (Johansson, Forecast Manager, 2016-03-02). 

 

Brister som påverkar prestationsmätning av leverantörer 

Johansson (Forecast Manager, 2016-03-02) anser att prognoser gällande artiklar som 

säljs till systembolaget hör till de mest stabila prognoserna. Mer svårbedömda  är 

prognoserna för de stora livsmedelskedjorna, vilka också är stora kunder till Carlsberg 

Sverige. Flera av dessa storkunder har sedan några år tillbaka egna lager för drycker 

som Carlsberg Sverige tidigare lagerhöll åt kunderna, vilket har skapat mer ojämna 

köpmönster. Kampanjer försvårar också arbetet med prognoser. Ibland får Demand 

Planning inte information om kampanjerna i tid, vilket innebär att stora volymer inte 

ligger inne i systemet. Kampanjer som ligger tätt inpå måste godkännas av 

produktionsplanerarna så att man säkerställer att det finns möjlighet att producera upp 

kampanjvolymerna (Johansson, Forecast Manager, 2016-03-02). 

 

När prognoser inte stämmer överens så kan det bero på flera faktorer. Det kan bland 

annat bero på vädret, ej rapporterade kampanjer eller kampanjer som ska tidigareläggas 

innan fyra veckor (brukar oftast avslås av Demand Planning). Ett av de större 

problemen kan exempelvis vara stora kampanjer som kräver större kvantiteter från 

Carlsberg Sverige. En annan anledning till att prognoserna är missvisande är att 
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systemet har räknat fram ett felaktigt säsongsindex. Johansson (Forecast Manager 2016-

03-02) och en annan person som sitter på demand planning i Stockholm har daglig 

dialog gällande hur prognoserna ser ut i dagsläget och eventuellt kan förbättras. De 

administrerar varje vecka i systemet vilket innebär en rensning av irrelevant data. 

Annars så bedrivs inga andra förbättringsåtgärder för att försöka precisera prognoserna. 

Johannsson tillägger att han inte använder Supplier Performance och inte har någon 

insikt i det (Johansson, Forecast Manager 2016-03-02). 

 

3.2.4 Produktionsplanering 

 
Hartwig arbetar som produktionsplanerare på avdelningen Internal Supply Planning i 

Falkenberg. Hon lägger produktionsplaner i systemet APO för linjer både i Falkenberg 

och Ramlösa vilka baseras på prognoser som Demand Planning ansvarar för. Basen av 

produktionsplanen är baserad på hur snabbt Carlsberg Sverige kan beställa hem material 

från leverantörer. Generellt lägger man som produktionsplanerare en fast 

produktionsplan över en tvåveckorshorisont.  Dock kräver vissa insatsmaterial till 

produktionen en längre ledtid att få hem, vilket innebär att de berörda artiklarnas 

produktionsplan måste läggas över en längre horisont. Utöver den fasta 

produktionsplanen finns det även en rörlig plan där systemet kan göra uppdateringar 

och produktionsplanen förändras. Hartwig (Internal Supply Planner, 2016-03-02) 

arbetar även en del med KPI-uppföljning samt master data där hon säkerställer att det 

finns rätt master data för olika artiklar i systemet (Hartwig, Internal Supply Planner, 

2016-03-02).  

 

Brister som påverkar prestationsmätning av leverantörer 

En grundförutsättning för att Hartwig (Internal Supply Planner, 2016-03-02) ska kunna 

säkerställa att produktionen går enligt produktionsplanerna är att hon har en god 

kommunikation med de på External Supply Planning som beställer hem materialet. Sker 

det förändringar i produktionsplanen måste hon se till att det i materialväg finns 

möjlighet att producera enligt den nya produktionsplanen. Hartwig (Internal Supply 

Planner, 2016-03-02) anser att leverantörerna är relativt flexibla. Särskilt om det inte är 
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innevarande vecka det handlar om ändringar, utan om det är nästa vecka det gäller. Hon 

tror dock att Carlsberg själva är dåliga på att informera om det som ändras i 

produktionsplanen exempelvis är en ökning av den totala volymen eller bara en 

tidigareläggning av en annan planerad produktion. Carlsberg behöver bli tydligare mot 

leverantörer speciellt när det är en ökning och inte en bara en tidigareläggning i 

produktion. Detta innebär i sin tur att produktionsplanerarna måste vara tydliga mot de 

operativa inköparna om det är en tidigareläggning eller en ökning, då det är de har 

kontakt med leverantörerna (Hartwig, Internal Supply Planner, 2016-03-02).  

 

En av de vanligaste orsakerna till att det i närtid ändras i  produktionsplanen är att det 

finns brist på insatsmaterial. Hon uppskattar att det sker en gång varje vecka eller en 

gång varannan vecka på varje linje, vilket gör att den fasta produktionsplanen ändras. 

Själva grundorsaken kan vara att det skett en ändring i efterfrågan och Carlsberg 

Sverige´s prognos inte stämmer mot leverantören. Hon anser att det är viktigt att man 

följer upp varför man brister på material och inte bara tar för givet att det är 

leverantörernas fel. När det sker ändringar i planen så rapporterar produktionsplanerarna 

en orsakskod varför det har skett en ändring i systemet. Hartwig (Internal Supply 

Planner, 2016-03-02) berättar att hon inte rapporterar eller jobbar någonting alls med 

Supplier performance. Hon poängterar att det är viktigt att stämma av med de operativa 

inköparna. Det är även viktigt Carlsberg Sverige blir mer tydligare mot leverantörerna 

när det sker en ökning.  De har en sammanställning på veckobasis till orsakerna till 

varför man har gjort ändringar i produktionsplanen. Där ser man på en aggregerad nivå 

hur många ändringar som var relaterade till materialbrist till exempel (Hartwig, Internal 

Supply Planner, 2016-03-02).  

 

3.2.5  Operativt inköp  

 
Augusstsson, Nilsson och Ratcovich arbetar som External Supply Planners i 

Falkenberg. Deras huvuduppgift är operativt inköp, att beställa hem råvaror och 

förpackningsmaterial från leverantörer i rätt kvantitet och tid, som används vid 

produktion i både Falkenberg och Ramlösa. För att göra detta använder de sig av 

affärssystemet SAP där de utgår från produktionsplaner och prognoser när de beställer 
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hem materialet och råvarorna (Augustsson, Nilsson och Ratcovich, External Supply 

Planners, 2016-03-02).  

 

Brister som påverkar prestationsmätning  av leverantörer 

Det sker en ständig kommunikation med produktionsplanerare gällande ändringar i 

produktion, men också med andra avdelningar så som produktion och godsmottagning 

(Augustsson, Nilsson och Ratcovich. External Supply Planners, 2016-03-02). Dock 

nämner Augustsson (External Supply Planner, 2016-03-02) att det ibland händer att 

produktionsplanerarna inte stämmer av när det sker ändringar i produktionen vilket i sin 

tur kan leda till att leverantörerna får svårt att leverera. 

 

De operativa inköparna tycker att Supplier Performance i dagsläget inte uppfyller sina 

krav. De saknar rapporter med sammanställningar om vad som hänt med alla avvikelser. 

För att öka motivering till att registrera avvikelser så är det viktigt att kunna få 

sammanställningar på vad som har hänt efteråt (Augustsson, Nilsson och Ratcovich, 

External Supply Planners, 2016-03-02). Ett annat problem Augustsson anser är att 

rapportering av en avvikelse är tidskrävande och gör att man inte hinner prioritera att 

rapportera om en avvikelse ibland. Det är också problematiskt och avgöra vilken 

prioritering avvikelse ska anges med (External Supply Planners, 2016-03-02).   

 

3.2.6 Godsmottagning  

 
Berg arbetar med godsmottag i Falkenberg. På avdelningen tar de emot material från 

leverantörer, räknar av det mot följesedeln och kollar så att allt stämmer och att det inte 

är en avvikelse. Det mottagna materialet placeras på sina rätta platser och hon tar även 

emot materialet i affärssystemet SAP. Vissa insatsmaterial ställer personalen på 

godsmottaget fram till produktionslinjerna, men majoriteten av materialet hämtar 

produktionspersonalen själva på lagret när det behövs vid produktion (Berg, Goods 

Reciever, 2016-03-02). Om det är en stor avvikelse, kan exempelvis vara att det kommit 

en delleverans, kontaktar godsmottagningen operativt inköp så då tar de det vidare. 
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Godsmottagningen deltar inte i några löpande möten mellan  godsmottag, produktion 

gällande leverantörers prestationer och avvikelser (Berg, Goods Reciever 2016-03-02). 

 

Brister som påverkar prestationsmätning av leverantörer 

Det är främst skadat gods som godsmottaget för in i Supplier Performance. Små 

kvanitetsavvikelser registreras inte, det är mer om det sker större avvikelser. Inköp ska 

ta vid därifrån. Antingen ska leverantören komma till Falkenberg och inspektera det 

skadade godset eller så skickas det tillbaka till leverantören. Berg (Goods Reciever 

2016-03-02) anser dock att det är relativt sällan som hon lägger in avvikelser utan påstår 

att det är främst produktionen som upptäcker när det är kvalitetsavvikelser. Hon anser 

att det måste bli tydligare, att det ibland är svårt att veta vem som ska ta vid. Hon anser 

även att det finns en ovetskap om vad som händer med avvikelser efter att de är 

registrerade. (Berg, Goods Reciever, 2016-03-02). 

 

3.2.7 Produktion 

 
Brage arbetar som produktionsledare och har ansvar för produktionslinjerna; returglas, 

engångsglas, fat, draughtmaster (fatölssystem) och burklinjen. I arbetet ingår även 

produktionsutfall, hälsa och säkerhet, budgetansvar och resultatansvar. I arbetet som 

produktionsledare på Carlsberg Sverige har han ansvar för cirka 90 anställda (Brage, 

produktionsledare, 2016-03-02). 

 

Brister som påverkar prestationsmätning av leverantörer 

Ofta tror produktionspersonalen att det är maskinerna på linjerna som är problemet, men 

han anser att anledningar till produktionsstörningar snarare är att insatsmaterialet inte är 

enligt specifikationer, alltså kvalitetsavvikelser. Han anser att verktyget, Supplier 

Performance, är för avancerat. Problemet med verktyget är att det är svårhanterligt för 

operatörerna som inte har någon erfarenhet inom SAP. Förbättringspotential för 

verktyget skulle enligt honom vara att göra det lättöverskådligt så man kan välja 

leverantör, batch, pall och sedan typ av fel. Det skulle resultera till att  vilken operatör 

som helst skulle kunna rapportera om problemet.  
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3.3 Analys  
 
Den här analysen syftar till att analysera frågeställning ett. Den börjar med en 

processkartläggning av Carlsberg Sverige´s process för prestationsmätning av 

leverantörer. Analysen avslutas med att identifiera brister i den kartlagda processen. 

 
Vilka brister som påverkar Carlsberg Sverige´s process för prestationsmätning av 

leverantörer kan identifieras genom en processkartläggning?    

 

3.3.1 Processkartläggning 
Även om Carlsberg Sverige förutom sin egen tillverkning av olika typer av drycker 

även kan ses som en grossist som köper in färdiga produkter och säljer vidare, är det 

tillverkningen som är det som Carlsberg Sverige’s verksamhet bygger på 

(Carlsbergsverige.se; Söderberg, Senior External Supply Planner, 2016-01-13). 

Tillverkningsprocessen kan därmed ses som vad Bergman & Klefsjö (2012) definierar 

som en huvudprocess, då det är den absolut viktigaste processen som Carlsberg Sverige 

har, en process som förädlar material till färdiga produkter som slutligen ska nå 

kunderna. Carlsberg Sverige’s process för prestationsmätning av leverantörer kan ses 

som ett komplement till det som Bergman & Klefsjö (2012) beskriver som en 

stödprocess eftersom att en väl utvecklad process för prestationsmätning av leverantörer 

kan hjälpa tillverkningsprocessen  genom att ge ett bra underlag för prestationsmätning 

av leverantörer för Andersson (Procurement Manager, 2016-03-02) och 

Månsson  (Procurement Manager, 2016-01-13) på inköpsavdelningen.   

 

Mattsson et al. (2012) menar om man ska kunna bli bättre inom en verksamhet så måste 

man känna till nuvarande aktiviteter och rutiner. Söderberg (Senior External Supply 

Planner, 2016-01-13) lägger stor vikt i viljan att finna och kartlägga alla delar och 

aktiviteter i verksamheten som tillhör Carlsberg Sveriges process för prestationsmätning 

av leverantörer. Något som Mattsson et al. (2011) presenterade teori om 

funktionsflödesschema kan hjälpa till med och dessutom ge en tydligare bild om hur 

dessa aktiviteter är kopplade till varandra. För att göra processkartläggningen ännu 

tydligare har Damelio’s (1996) ramverk för olika processsymboler används vid 

skapandet av funktionsflödesschemat som presenteras i figur 11.  

 



 

 

 

 
 

52 
 

Flertalet anställda på Carlsberg Sverige som är inblandade i processen för 

prestationsmätning av leverantörer upplever att det saknas en förståelse för hur 

processen ser ut och vad den tillför för verksamheten (Berg, Goods Reciever 2016-03-

02; Söderberg, Senior External Supply Planner, 2016-01-13). När anställda inte ser 

kopplingen mellan olika aktiviteter förekommer oftast problem (Ljungberg et al., 2012). 

Med en kartläggning över organisationen så bidrar det till bättre förståelse och kunskap 

över hur allt hänger ihop (Mattsson et al., 2011). En processkarta visar vad som ska 

göras, vem som ska hantera det, var och när det ska göras. Den visar även vad eller vem 

som kommer påverkas av det som kommer göras (Klotz et al., 2008). 

 

Klotz tar upp att en processkartläggning blir aktuell för att kartlägga en verksamhet. 

Söderberg (Senior External Supply Planner, 2016-01-13) nämner att en central uppgift 

för att kunna förbättra Carlsberg Sverige´s prestationsmätning av leverantörer är att 

kartlägga processen och identifiera tillhörande brister. Keller och Jacka (1999) anser att 

innan en processkartläggning kan påbörjas måste ett tydligt syfte vara färdigställt. 

Genom funktionsflödesschemat som illustreras i figur 11 har en bättre förståelse skapats 

om processen för prestationsmätningen för Carlsberg Sverige. Kartläggningen visar 

processens olika aktiviteter mellan olika avdelningar från vänster till höger. Som kan 

ses i funktionsflödesschemat är identifierade aktiviteter kopplade till processen mer än 

endast rapportering i verktyget Supplier Performance, även om detta verktyg tillhör en 

stor del av processen. Söderberg (Senior External Supply Planner, 2016-01-13) 

poängterar vikten av att prestationsmätningarna av leverantörerna är korrekta, det vill 

säga att den data som samlas in på ett rättvist sätt mäter leverantörerna. Därför innebär 

det att vid kartläggning av Carlsberg Sverige’s process för prestationsmätning även 

måste tas hänsyn till om Carlsberg Sverige själva bidrar till en sämre prestationsmätning 

(Söderberg, Senior External Supply Planner, 2016-01-13).  

 

Supplier Performance används idag för att anställda på Carlsberg Sverige, oavsett 

vilken avdelning, ska kunna rapportera i verktyget när en avvikelse uppstår (Söderberg, 

Senior External Supply Planner, 2016-01-13). van Weele (2012) förklarar att 

prestationsmätning handlar till stor del om kvantitativ information och även kvalitet. 

Cousins et al. (2008) menar att mätning av leverantörers prestationer görs inom andra 

områden så som leverans, kvalitet och flexibilitet. Vid kvantitetsmätningar registreras 
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bland annat antalet tidiga eller sena leveranser som ska kunna bidra till att få fram 

leveransprecisionen hos leverantörer. Vid kvalitetsmätningar noterar man till exempel 

antalet underkända leveranser och antal produktionsstopp som uppstår till följd av 

felaktiga material (van Weele, 2012). Månsson (Procurement Manager, 2016-01-13) 

menar att med deras verktyg så mäter man både kvantitetsmätningar och 

kvalitetsmätningar vilket går ihop med vad van Weele (2012) nämner om kvantitets- 

och kvalitetsmätningar.  Flexibitet dock, som Cousins et al. (2008) nämner som ett 

prestationsmått är något som Carlsberg Sverige inte har med i sin mätning av 

leverantörers prestationer (Andersson, Procurement Manager, 2016-03-02). Genom att 

man mäter med flera olika variabler och ständigt ger feedback till leverantörer så kan 

prestationsmätningen förbättras (Talluri och Sarkis, 2002). Carlsberg Sverige’s 

prestationsmått, kvalitets- och leveransavvikelser, hamnar i kategorin operationella 

prestationsmått som presenteras av Cousins et al. (2008), medan de kommunikativa 

måtten inte existerar.  
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Funktionsflödesschema 

 

 
 
 
Figur 11: Funktionsflödesschema (Egen illustration). 
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Brister som påverkar prestationsmätning av leverantörer 
Aktiviteter som prognostisering, produktionsplanering och operativt inköp anses som 

möjliga felkällor till en icke fungerande prestationsmätning av leverantörer och blir 

därmed centrala aktiviteter i processen (Söderberg, Senior External Supply Planner, 

2016-01-13). Inom prognostisering kan det handla om att en prognos ställs för lågt mot 

vad som var beräknat. Det kan bero på att vädret var annorlunda mot året innan, vilket 

har en stor påverkan på hur mycket som efterfrågas. Kampanjer har varit ett stort 

problem när en prognos skapas eftersom det inte tas med i beräkningarna av en prognos. 

Dessa orsaker kan vid skapandet av en prognos göra att Carlsberg Sverige oftast 

efterfrågar mer av sina leverantörer  (Johansson, Forecast Manager 2016-03-02). 

Mattsson och Johnsson (2003) menar på att verksamheter måste ta hänsyn till att 

prognoser i en viss utsträckning inte kommer att stämma överens med det verkliga 

utfallet. Det som kan göras är att jobba mot bättre mål att ha så små prognosfel som 

möjligt, men ändå acceptera en viss felberäkning. Produktionsplanering ställer till det 

när en produktionsplan ändras och det exempelvis blir en ökning av den totala volymen 

eller en tidigareläggning av en annan order. Vid dessa tillfällen sker oftast aldrig någon 

avstämning med operativt inköp, effekten av det här kan bli att leverantören eventuellt 

inte klarar av att leverera (Hartwig, Internal Supply Planner, 2016-03-02). Något som 

det brukar vara är dålig precision på information, vilket beror på att rutiner inom 

produktionsplanering inte följs till fullo (Forsberg, 2003).  Den operativa inköparen har 

som ansvar att ifrågasätta varför produktionsplaneringen ändrar i sin produktion 

(Augusstsson, External Supply Planner, 2016-03-02). Hagdorn-van der Meijden et al. 

(1994) menar på att det är viktigt att planera i god tid och speciellt när det är långa 

ledtider. För att säkra upp en kontinuerlig tillverkningen i produktion så måste den 

operativa inköparen lägga upp en plan för framtida inköp av komponenter. Något som 

observerats är att de personer som jobbar med prognos och produktionsplanering har 

väldigt lite insikt i Supplier Performance, vilket förvånar författarna då de är högst 

delaktiga i Carlsberg Sverige’s process för prestationsmätning (Johansson, Forecast 

Manager, 2016-03-02; Hartwig, External Supply Planning, 2016-03-02).  

 

Med Supplier Performance så rapporterar man en avvikelse i verktyget, vilket ses som 

en förbättring mot innan då man inte registrerade några avvikelser alls egentligen. Då 

kontaktade man leverantören direkt vid problem. Nu är det bättre eftersom det bidrar till 
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till ett underlag. Nackdelen blir att man inte riktigt vet vad som händer efter det har 

rapporterats och istället leder till att rapportering av avvikelser inte blir så motiverande 

(Berg, Goods Reciever, 2016-03-02). Vid en implementering av ett nytt system eller 

verktyg, måste det enligt Forsberg et al. (2004)  stöjdas av ledningen och verksamhetens 

processer. Det är dessutom viktigt med återkoppling till deras medarbetare. För att 

skapa en bättre förståelse och bättre kontroll över deras uppgifter är det viktigt att det 

genomförs en snabb återkoppling (Reinerstein, 2009). Augusstsson (External Supply 

Planner, 2016-03-02) anser också att motivationen försvinner när det inte riktigt är klart 

vad som händer efter en avvikelse har blivit rapporterad, vilket kan ses som en brist i 

processen. Återkoppling bidrar till att medarbetarna blir mer engagerade och ökar deras 

incitament att utföra uppgifterna (Reinerstein (2009).  Enligt Månsson (Procurement 

Manager, 2016-01-13) går det att gå in i Supplier Performance och följa avvikelser, men 

Augustsson (External Supply Planner, 2016-03-02) tycker inte det räcker.  Ljungberg et 

al. (2012) menar på att det ofta skapas väggar mellan olika avdelningar. Det gör att 

förståelsen över vissa arbetsuppgifter inte tas på lika stort allvar mot vad det kanske 

borde ha varit. Enligt Ljungberg et al. (2012) fokuserar ofta avdelningar på sitt eget 

bästa och ser inte till helheten av verksamheten vilket ibland verkar vara fallet för 

Carlsberg Sverige. Augustsson (External Supply Planner) nämner även att registrering 

av avvikelser i Supplier Performance är tidskrävande vilket leder till att det därmed 

ibland bortprioriteras. Detta är något som även författarna har observerat vid granskning 

av verktyget. Supplier Performance kräver mycket olika typer av information gällande 

avvikelsen vid registrering, vilket kan göra det hela till en administrativ börda för 

användarna av verktyget. 

 

Ett annat problem som har identifierats via intervjuer som är gjorda på Carlsberg 

Sverige är att Supplier Performance inte riktigt är anpassat för alla avdelningar. Tanken 

med verktyget är att avdelningarna som upptäcker en avvikelse ska kunna rapportera det 

(Månsson, Procurement Manager, 2016-01-13), men för att kunna göra det behövs 

kunskap inom SAP (Andersson, Procurement Manager, 2016-03-03). Brister som ofta 

dyker upp i verksamheter handlar om att olika medarbetare har en annan 

utbildningsnivå och kunskap gentemot varandra (Slack et al., 2012; Stevenson, 2009). 

Brage (Production Leader, 2016-03-02) tycker att verktyget är för avancerat. Det stora 

problemet med verktyget är att operatörerna som inte har någon erfarenhet inom SAP 
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inte kan hantera det. Författarna av studien har även via observationer identifierat att 

Supplier Performance är svårhanterligt när det kommer till regristering av vilken 

prioritering, färgkod, avvikelse ska anges med. I Supplier Performance är detta en 

obligatorisk punkt för att ens kunna gå vidare med regristeringen av avvikelsen. Detta 

kan vara problematiskt för den som rapporterar att kunna avgöra hur allvarlig 

avvikelsen egentligen är. Något som Augustsson (External Supply Planner, 2016-03-02) 

också instämmer om är att det är svårt och avgöra i vissa situationer då man inte riktigt 

vet vilken prioritering avvikelsen borde anges med. Något annat som gör verktyget 

svårhanterligt är, efter observation av författarna för studien, att det finns många 

alternativ för orsakskoderna för kvalitetsavvikelserna, vilket skulle kunna ge incitament 

på att välja alternativet “other deviations” på grund av att det tar tid att välja bland de 

olika alternativen. Slack et al. (2012) och Stevenson (2009) poängterar också att 

bristfällig design i processer kan vara en anledning till att en brist uppkommer i en 

verksamhet. Något som slutligen leder till att man måste bearbeta om processen.  

 

För att kunna engagera anställda på företaget så måste de involveras och 

prestationsmätningen kommer behöva anpassas vilket kan vara en utmaning för 

företaget (Gordon, 2007). Prestationsmätning hanteras endast av en avdelning, 

inköpsavdelningen, på Carlsberg Sverige. Något som gör att allt ansvar läggs över på 

endast en avdelning, vilket leder till mycket administrativ tid för att gå igenom alla 

avvikelser (Andersson, Procurement Manager, 2016-03-02). Gordon (2007) menar att 

verksamheter oftast lägger över ansvaret av prestationmätning på endast en avdelning, 

inköpsavdelningen, något som borde involvera alla avdelningar som är delaktiga och 

ansvariga till prestationsmätningen.    

 

Den största bristen som författarna av denna studie har identifierat i 

prestationsmätningsprocessen av leverantörer är det inte alltid går att lita på att 

avvikelserna som registreras i Supplier Performance. Enligt Söderberg (Senior External 

Supply Planner, 2016-01-13) och Månsson (Procurement Manager, 2016-01-13) 

förekommer ett mörkertal av registrerade avvikelser. Speciellt gäller detta för 

leveransavvikelser som avvikelserapporteraren egentligen inte vet grundorsaken till. 

Söderberg (Senior External Supply Planner, 2016-01-13), Andersson (Procurement 

Manager, 2016-03-02) och Månsson (Procurement Manager, 2016-01-13) är rörande 
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överens om att prestationsmätningen av kvalitetsavvikelser fungerar bra, men att 

Carlsberg Sverige är sämre när det kommer till leveransavvikelser. Det kan bero på ett 

flertal faktorer som spelar in så som; att en prognos kan ha blivit felställd, operativt 

inköp inte har beställt inom ledtid, produktionsplanering ändrar i sin plan utan att 

kommunicera etc. Detta leder till att Carlsberg Sverige står till grundorsaken när en 

avvikelse egentligen förekommer. Med det sagt så blir det svårt och veta ifall det 

egentligen var leverantören som har orsakat en avvikelse eller om det egentligen var 

Carlsberg Sverige i grund och botten.   
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Sammanfattning av brister som påverkar Carlsberg Sverige’s process för 

prestationsmätning av leverantörer 

Nedan presenteras en egen illustrerad tabell som sammanfattar de brister som 

författarna av studien har identifierat Carlsberg Sverige’s process för prestationsmätning 

av leverantörer genom processkartläggningen.  

 

Tabell 6: Sammanfattning av brister (Egen illustration). 
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4. Hur kan Carlsberg Sverige’s leverantörer rangordnas 
efter deras prestationer?  
 
Kapitlet 4 börjar med en tabell om olika teorier som används för att svara på frågeställning 2. I 

tabellen presenteras teori om utformning av prestationsmätning av leverantörer samt modell för 

rangordning av leverantörer.. Kapitlet avslutas med empiri och analys för andra 

frågeställningen. 

 
4.1 Teori  
 

 
Tabell 7: Sammanställning av teori (Egen illustration).  
 
4.1.1 Utformning av prestationsmätning av leverantörer 
Handfield et al. (2000) menar för att kunna förbättra leverantörernas prestation så 

behöver företagen använda sig av prestationsmätning. Det kan genomföras genom att 

till exempel betygsätta sina leverantörer. Genom att sätta upp mål gällande vad 

leverantörerna behöver åstadkomma så kan sedan företagen följa hur leverantören 

sköter sig. Därmed får också leverantören en uppfattning hur deras prestationer ligger 

till mot de uppsatta målen. Handfield et al. (2000) beskriver vidare att mäta sina 

leverantörer bidrar till att både företaget och leverantören blir involverade i målen som 

har skapats, vilket resulterar i ett bättre samarbete. Prestationsmätning hjälper företaget 

med att kunna identifiera avvikelser som skiljer sig från normen. Det hjälper sedan till 

med att kunna förbättra sitt sätt och arbeta (Cousins et al., 2008).  

    

Shepherd & Günter (2006) menar att det finns få studier om prestationsmätning. Det 

måste finnas ett tydligt orsakssamband mellan mätningen och det övergripande målet. 

Svårigheten ligger i hur man ska mäta och hur många variabler som ska inkluderas. 

Företag är benägna att använda sig av för många variabler när de mäter, vilket gör det 



 

 

 

 
 

61 
 

administrativt kostsamt och svårt att utnyttja (Paranjape et al., 2006). Detta leder till att 

företag har fokuset på vad som ska mätas istället för hur det ska göras. Valet att 

inkludera så många mätetal som möjligt gör det problematiskt eftersom det kommer bli 

svårt att mäta allting samtidigt (Axelsson et al., 2005).   

 

Neely et al. (2005) beskriver att det finns ett antal olika kriterier för mätning av 

prestationsmätning. Följande riktlinjer kan användas för att utforma prestationsmätning: 

 

• Prestationsmätning ska väljas utifrån företagets mål. 

• Prestationsmätning ska göra det möjligt att jämföra organisationer i samma 

bransch. 

• Syftet med prestationsmätning är att det ska vara tydligt. 

• Datainsamling och metoder för att beräkna prestationsmätning måste vara 

väldefinierade. 

• Prestationsmätning bör utformas genom diskussion med människor som är 

involverade (chefer, anställda etc.). 

• Variablerna bör vara enkla att förstå. 

• Variablerna bör ge snabb respons; och 

• Utformas så att de kontinuerligt förbättras snarare än att bara övervakas.  

 

Simpson et al. (2002) understryker att företag som inte utför en noggrann 

prestationsmätning av sina leverantörer får problem att veta ifall dess leverantörer mäter 

upp till det som kan förväntas. Aberdeen Group  (2005, s.3) poängterar betydelsen av 

prestationsmätning genom utrycket “you can’t improve what you can’t measure”.  Med 

bättre prestationsmätning av leverantörer hjälper det företagen med bättre cykeltider, 

mindre lager, förbättrad synlighet av leveranskedjan och kunna få tillgång till viktig 

information om kund i tid (Zohu 2011). 

 

Forslund et al. (2007) beskriver prestationsmätning som fem aktiviteter som är 

sammankopplade till varandra; val av variabler för prestationsmätning; definiering av 

mätetal, formulering av mål, mätning och analys. Vidare menar Forslund et al. (2007) 

att prestationsmätningen kan förbättras om köpande företag använder liknande 

prestationsmätning som dess leverantörer, vilket då bidrar till en integration företagen 
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emellan. Ovannämnda författares studier fokuserar på prestationsmätning av 

leveransservice-element och nedan beskrivs de olika stegen som hör till 

prestationsmätningen.  

 

 
Figur 12: Prestationsmätning (Inspiration Forslund et al., 2007, Egen illustration). 
 

• Val av variabler för prestationsmätning: Denna aktivitet går ut på att välja ut 

lämpliga variabler för prestationsmätning, vilket inte alltid är lätt. Variabler för 

leveransservice är till exempel On-time delivery (OTD), längd för ledtid, 

leveranssäkerhet (Forslund et al., 2007). Forskarteamet Gunasekaran et al. 

(2004)  nämner att leverantörerens flexibilitet och även defektfria leveranser kan 

vara användbara variabler att använda sig av vid prestationsmätning. Huan et al, 

(2004) framhäver också, likt ovannämnda författare, att leveransrelaterade 

variabler är viktiga men anser också att flexibilitet och ledtid ska mätas. Morgan 

(2004) tillägger att det inte finns ett ramverk för prestationsmätning av 

leverantörer som passar alla organisationer, utan uppsättningen är sällan sig lik 

mellan organisationer och det gäller att hitta en balans av olika variabler som 

fungerar för företaget.  

 

Nedan presenteras en figur som sammanfattar en omfattande studie gjord av 

forskarteamet Aberdeen Group (2005) rörande vad företag använder för olika 

variabler för prestationsmätning. Enligt Aberdeen group (2005) finns det många 

olika mätetal som kan användas för prestationsmätning av sina leverantörer. Det 
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vanligaste mätetalet som används bland företagen är on-time delivery, vilket 

mäter den faktiska tiden för leverans mot den begärda tiden. Aberdeen group 

(2005) beskriver vidare att den andra mätetalet som förekommer näst mest hos 

företag är quality performance, vilket används för att kontrollera så att 

leverantören har uppfyllt kraven på kvalitet som angavs i orderspecifikationen. I 

figur 13 nedan presenteras hur stor del av tillfrågade företag i Aberdeen Group’s 

(2005) studie som använde sig av respektive mätetal.  

 

 
Figur 13: Mest förekommande mätetal vid prestationsmätning av leverantörer 
(Aberdeen group,2005, Egen illustration ).  

   

• Definiering av mätetal: Enligt Forslund et al. (2007) kan det vara problematiskt 

att definiera vad som ska mätas. Det kan handla om att leverantörer har en annan 

uppfattning om när en order är i tid än vad det köpande företaget har. Forslund 

et al. (2007) föreselår fyra olika mätetal som krävs för att mäta On-time 

delivery: MO (measuring object), TU (time unit), MP (measuring point) och CD 

(comparision date). MO kan vara antal ordrar, orderrader eller enskilda artiklar, 

TU bestämmer vad som ska anses som order i tid (exempel samma dag som 

bekräftat leveransdatum eller samma vecka som bekräftat leveransdatum). MP är 

mätpunkten då en order anses vara levererad, exempelvis efter leveransmottag 

hos det köpande företaget. Det sista mätetalet, CD, är till för att jämföra det 

faktiska leveransdatumet av order med det bekräftade datumet och kan därmed 

bestämma om en order är i tid eller inte (Forslund et al. 2007). 
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• Formulering av mål: En annan viktig del av prestationsmätningen är att sätta 

upp mål för de olika variablerna för prestationsmätning.  Tydliga mål som inte 

är för ambitiösa kan förbättra prestationsmätningen avsevärt. Något som kan 

hjälpa till är om både leverantörerna och de köpande företaget är inblandade i 

målsättningen. Målen kan vara uppsatta likadant för alla leverantörer, eller så 

kan man ha specifika mål för respektive leverantör (Forslund et al. 2007).  

 

• Mätning: Mätningarna kan göras genom att skriva ut mätningsrapporter direkt 

från företagets ERP-system (affärssystem), eller indirekt från ERP-systemet då 

man för över data från affärssystemet till Excel och skapar rapporter där istället. 

Det är också viktigt att bestämma hur ofta som mätningarna ska skrivas ut, 

exempelvis dagligen, veckovis eller månadsvis. Mätningarnas frekvens är också 

något som kommer att påverka nästa steg, analysen (Forslund et al., 2007).  

 

Analys av prestationsmätning: Det sista steget i prestationsmätningen lägger Forslund et 

al. (2007) stor vikt kring analysen av prestationsmätningarna vilket författarna menar 

kan bidra till kontinuerlig förbättring av prestationsmätningen. Analysen kan bestå av 

möten med diskussioner medarbetare och chefer emellan där resultaten från 

prestationsmätningen analyseras. Detta kan främja utvecklingen av företagets framtida 

prestationsmätning i utvecklandet av nya variabler för prestationsmätningen.  En annan 

viktig del av analysen kan vara att ge feedback till leverantörerna som man utför 

prestationsmätning på (Forslund et al., 2007). Zohu et al. (2011) instämmer också att 

feedback är en viktig del att ge till leverantörerna för att kunna bli bättre på vad man gör 

idag (Zohu et al., 2011). Detta skapar en gemensam bild över försörjningskedjan och 

dess mått (Huan et al., 2004). 
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4.1.3 Modell för rangordning av leverantörer 
Ellegaard & Hald (2011) presenterar ett sätt för företag att rangordna sina leverantörer 

utifrån deras prestationer enligt figur 16 nedan. Som kan ses i figuren finns i detta 

exempel 5 olika variabler för prestationsmätning, A som mäter leverantörernas 

produktkvalitet, B som mäter On-time delivery och så vidare. Leverantörerna ges för 

varje variabel en rangordning mellan ett och fem, där 1 betyder perfekt prestation 

(Excellent), 2 =bra prestation (Good), 3=genomsnittlig prestation (Average), 4=Inte bra 

prestation (Not satisfactory) och 5 som betyder oacceptabel prestation (Not 

acceptable).   

 

Företaget som utför prestationsmätningen måste även bestämma sig för hur pass mycket 

rangordningen för respektive variabel ska väga in (Weight) i den totala rangordningen 

(när rangordning för alla variabler är adderade), något som skulle kunna göras med 

procent. I detta exemplet har rangordningen (grade) för respektive variabel 

multiplicerats med procentsatsen vilket ger en total rangordning för respektive variabel 

vilket kan ses i totalkolumnen i figuren. Slutligen adderas rangordningen för varje 

variabel och ger en total rangordning som i nedanstående exempel blir 3.9 (Ellegaard & 

Hald, 2011). 

 

 

 
Figur 14: Modell för rangordning av leverantörer (Ellegaard & Hald., 2011).  
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Muralidharan et al. (2001) beskriver en annan modell som kan användas till att 

betygsätta sina leverantörer. Den baseras på viktiga egenskaper så som kvalitet och 

leverans. Deras modell går ut på att medarbetare från olika avdelningar på företaget 

enskilt får betygsätta leverantörens kvalitet- och leveransprestationer. Som kan ses i 

figur 15 nedan väljer de utvalda medarbetarna tillsammans fram vilka slags mått som 

ska användas samt vilka leverantörer som ska rangordnas.  

 

 
Figur 15: Del av Muralidharan et al’s (2001) modell för rangordning av leverantörer   
 

Utifrån vad företagen har som krav på sina leverantörer kan man dela in de olika 

leverantörer efter hur de presterar. Därefter kan man ställa upp alla leverantörer 

beroende på vad det köpande företaget hade för krav på sina leverantörer 

(Mauralidharan et al., 2001).  I figuren nedan presenteras ett exempel på en rangordning 

gjort enligt Mauralidharan et al.’s (2001) modell. Här är de deltagande medarbetarnas 

betygsättning ihopslagna till ett snitt som ger leverantören en slags rangordningspoäng. 

Figuren visar hur tio leverantörer har presterat och kan jämföras mot vad det köpande 

företaget hade för preferenser på sina leverantörer (Mauralidharan et al., 2001). 
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Figur 16: Rangordning av leverantörer (Mauralidharan et al., 2001).  
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4.2 Empiri 
Det här empiriavsnittet syftar till att presentera sammanställningar av data från 

Supplier Performance och SAP som ligger till grund för rangordningen. Kapitlet börjar 

att presentera en tabell på vilka leverantörer av råvaru- och förpackningsmaterial som 

är registrerade i Supplier Performance. Kapitlet avslutas med analys för andra 

frågeställningen.  

 
 

4.2.1 Data från Supplier Performance  
Empirin som presenteras nedan är sammanställningar från rapporter från Carlsberg 

Sverige’s verktyg för prestationsmätning av leverantörer, Supplier Performance, som 

exporterats till excel (Månssson, Procurement Manager, 2016-03-02). Leverantörer 

önskas från Carlsberg Sverige’s sida att vara anonyma. Varje leverantör kommer 

fortsättningsvis att benämnas med en bokstav. Exempel Leverantör A, Leverantör B, 

Leverantör C etc. Nedan presenteras en lista på de olika leverantörerna som de senaste 

sex månaderna har blivit registrerade med avvikelser. I tabellen visas även om 

leverantören är en förpackningsleverantör eller en råvaruleverantör (Augustsson, 

External Supply Planner, 2016-03-02). 
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Tabell 8: Leverantörer med registrerade  kvalitets- och leveransavvikelser (Egen 
illustration). 
 

Nedan presenteras registrerade kvalitetsavvikelser för respektive leverantör de senaste 

sex månaderna (25 oktober 2015 till 25 april 2016). Det finns två leverantörer som 

sticker ut från normen. Dessa två är leverantör S och leverantör P. Leverantör S har haft 

totalt 22 stycken kvalitetsavvikelser som har registrerats i Supplier Performance. Den 

andra, leverantör P, har haft 10 stycken kvalitetsavvikelser registrerade. Totalt antal 

registrerade kvalitetsavvikelser, som har registreras för alla 14 leverantörer hamnar på 

totalt 66 stycken avvikelser de senaste sex månaderna.  
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Tabell 9: Registrerade kvalitetsavvikelser i Supplier performance (Egen illustration).  
 

Nedan presenteras registrerade leveransavvikelser för respektive leverantör de senaste 

sex månaderna (25 oktober 2015 till 25 april 2016). Leverantörer som har orsakat mest 

leveransavvikelser är även här leverantör S och leverantör P, som nämndes tidigare i 

kvalitetsavvikelser. Leverantör S har orsakat 8 stycken avvikelser, medan leverantör P 

har haft 7 stycken avvikelser.  Totalt antal registrerade leveransavvikelser, som har 

registreras för alla 17 leverantörer, som har orsakat en avvikelse de senaste sex 

månader, hamnar på totalt 44 stycken avvikelser.  
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Tabell 10: Registrerade leveransavvikelser  i Supplier performance (Egen illustration).  
 

Nedan presenteras en tabell som visar hur färgkoder för kvalitets- och 

leveransavvikelserna de senast sex månaderna har fördelats ut på respektive leverantör. 

Som tidigare nämnt förklarar färgkoderna RED, ORANGE, YELLOW och GREEN hur 

pass stor inverkan avvikelserna haft på Carlsberg Sverige’s verksamhet där RED är den 

färgkod som har högst inverkan och GREEN lägst (Månsson, Procurement Manager, 

2016-01-13). Som kan ses i tabellen är det leverantörerna K,  P och S som har flest 

totala avvikelser, kvantitet- och leveransavvikelser kombinerat, men det är endast 

Leverantör D som har RED-avvikelser. Totala registrerade avvikelser är 110.  
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Tabell 11: Kvalitet- och leveransavvikelser fördelat på färgkoder (Egen illustration). 
 
4.2.2 Data från SAP 
Nedan presenteras två tabeller som innehåller data som är utdragen med hjälp av olika 

transaktionsrapporter ur SAP. Rapporterna innehåller data med information kring 

majoriteten av inköpsordrar som har skickats ut till Carlsberg Sverige’s råvaru- och 

förpackningsleverantörer (Ifverström, BI Specialist and Project Leader, 2015-04-17). 

Den första tabellen berör endast leverantörer av förpackningsmaterial och den andra 

tabellen endast råvaruleverantörer. I tabellerna visas antal inköpsordrar till respektive 

leverantör de senaste sex månaderna, hur många leveransavvikelser (tidiga eller sena 

leveranser) som respektive leverantör har, samt det totala antalet dagar som 

leveranserna varit avvikande. Det presenteras även data för antal avvikelser i respektive 

tidsintervall för respektive leverantör.  För att kunna få fram leveransavvikelser har två 

rapporter med data dragits ut från SAP. Den ena rapporten har för respektive order visat 

leveransdatum enligt order och den andra rapporten har visat faktiskt leveransdatum. 

Genom att jämföra de båda rapporterna har leveransavvikelserna identifierats. Orders 

som är delleveranser (orders som levereras på olika tidpunkter) har tagits bort från 

datan.  
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Tabell 12: Uppföljning för förpackningsmaterial (Egen illustration). 
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Nedan presenteras figur 13 över leverantörer som istället levererar råmaterial.  
 

 
Tabell 13: Uppföljning  för råmaterial (Egen illustration).  
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4.3 Analys  
Den här analysen syftar till att analysera frågeställning två. Den börjar med utformning 

av  prestationsmätning ska genomföras. Här förklaras val av variabler,  definiering av 

mätetal, formulering av mål, mätning och slutligen analys av prestationsmätning där 

Carlsberg Sverige’s leverantörer rangordnas.  

 

Hur kan Carlsberg Sverige’s leverantörer rangordnas efter deras 

prestationer? 
Carlsberg Sverige använder i dagsläget sitt egetutvecklade verktyg, Supplier 

Performance, för att mäta avvikelser som leverantörerna har orsakat. Verktyget i sig är 

utvecklat på ett bra sätt men bidrar också till en missvisande bild då anställda ibland 

rapporterar avvikelser som egentligen inte är en avvikelse, eller ibland avstår från att 

registrera avvikelserna (Månsson, Procurement manager, 2016-01-13). Simpson et. al 

(2002) påpekar att ifall inte företagen utför en noggrann prestationsmätning av sina 

leverantörer kommer det att bli problem och förstå ifall leverantören sköter sig eller 

inte. Något som kan ses som icke noggrann prestationsmätning är att Söderberg (Senior 

External External Supply Planner, 2016-01-13) menar på att det förmodligen finns ett 

mörkertal av avvikelser som inte registreras, och det gäller främst leveransavvikelser. 

Mauralidharan et al. (2001) menar att när man ska betygsätta sina leverantörer så är det 

viktigt och mäta egenskaper som: kvalitet och leverans.  

 

Företag har oftast en tendens till att använda för många variabler när de mäter 

(Paranjape et al., 2006), vilket skapar problem vid avläsning av alla olika mätetal 

(Axelsson et al., 2005). Det måste finnas ett tydligt orsakssamband mellan mätningen 

och det övergripande målet (Paranjape et al., 2006). Aberdeen Group’s (2005) studie 

om vilka prestationsmått som är mest förekommande hos företag visade att On-time 

delivery (OTD) kommer högst upp på listan, vilket kan ses som ett mått för 

leveransavvikelser. Något som prestationsmåttet On-time delivery dock inte svarar på är 

när kvantiteten avviker från en leverans, vilket Carlsberg Sverige har med som en del av 

leveransavvikelser i sitt verktyg Supplier Performance. Handfield et al. (2000) beskriver 

att det måste finnas tydliga mål gällande vad leverantören behöver åstadkomma för att 
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förtagen ska kunna följa hur leverantören presenterar. Med en bättre prestationsmätning 

av sina leverantörer så kan det bidra till bättre lagerhantering och en förbättrad synlighet 

av leveranskedjan (Zohu 2011). Eftersom att Carlsberg Sverige har stor variation på 

ledtiderna hos sina leverantörer när det kommer till råvaru- och förpackningsmaterial är 

det viktigt få en klar bild över hur leverantörerna presterar  (Söderberg, Senior External 

Supply Planner, 2016-01-13). 

 

Det finns mycket som ett företag måste tänka på när de ska utföra prestationsmätning av 

leverantörer och Neely et al.’s (2005) riktlinjer kan vara till en god hjälp. De anser 

bland annat att prestationsmätning ska vara tydlig med variabler som är enkla att förstå 

för alla som är involverade och ge incitament för förbättring av måtten. Neely et al. 

(2005) nämner även att det måste finnas väldefinierade metoder för beräkning av 

prestationsmätning samt datainsamling. Vid utformning av prestationsmätning av 

leverantörer kan Forslund et al.’s (2007) figur 17 nedan vara användbar för ett företag 

som vill mäta hur dess leverantörer presterar. För att lyckas rangordna Carlsberg 

Sverige’s leverantörer har författarna av studien inspirerats av Forslund et al.’s (2007) 

alla steg och i figuren presenteras även de val som gjorts i varje steg. Rangordningen 

har författarna valt att utföra i det sista steget i figuren nedan (Analys av 

prestationsmätning).  Studiens rangordning av Carlsberg Sverige’s leverantörer har även 

inspirerats av rangordningsmodellerna från Mauralidharan et al., (2001) samt Ellegaard 

& Hald (2011). 
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Figur 17: Utformning av prestationsmätning (Egen illustration inspirerad av Forslund 
et al. (2007). 
 

Val av variabler för prestationsmätning 

Forslund et. al (2007) nämner att det första steget vid prestationsmätning är att 

bestämma vilka variabler som ska användas för att möjliggöra mätning av ett företags 

leverantörer. Carlsberg Sverige’s nuvarande variabler för prestationsmätning av 

leverantörer är till viss del  i enlighet med vad Forslund et al. (2007), Gunasekeran et al. 

(2004) och Huan et al. (2004) nämner, men som Morgan (2004) nämner finns det inget 

ramverk med uppsättning av variabler som passar alla organisationer. Ett av de syften 

med Supplier Performance är enligt Månsson (Procurement Manager, 2015-01-13) att 

mäta leveransavvikelser och där variabeln On-time delivery ingår. Dock är dessa 

leveransavvikelser något som Carlsberg Sverige påpekar inte ger en rättvis bild av hur 

leverantörerna  presterar då mörkertalet förmodas vara stort. Det skulle därför vara 

smidigare för Carlsberg Sverige att lyckas få ut OTD’s genom att använda data till alla 
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de inköpsordrar som skapas i SAP och inte bara de som registreras manuellt i Supplier 

Performance av medarbetare.  

 

När det kommer till kvalitetsavvikelser anser Carlsberg Sverige att Supplier 

Performance fungerar bättre. En liknelse för denna variabel kan göras med 

Gunasekran’s (2004) förslag på variabel: defektfria leveranser, men där Carlsberg gör 

tvärt om och mäter defekta leveranser. Ingen anställd på Carlsberg Sverige som 

författarna av denna studie varit i kontakt med har påpekat  att variabler som innefattar 

mätning av leverantörernas flexibilitet bör mätas, vilket exempelvis Huan et al. (2004) 

föreslår, och kommer därmed inte användas som variabel. Fokus för uppsatsen har 

därmed att lagts på att utveckla OTD-variabeln med hjälp av data från SAP samt att ta 

vara på den användbara data (främst data av kvalitetsavvikelser) som finns i Supplier 

Performance för att slutligen kunna rangordna leverantörerna på ett rättvist sätt.   

 

Definiering av mätetal  

Vid definiering av mätetal föreslår Forslund et al. (2007) att det vid mätning av 

variabeln On-time delivery används följande mätetal för att kontrollera hur leverantören 

uppfyller kraven för att leverera i tid. : MO (measuring object), TU (time unit), MP 

(measuring point) och CD (comparision date).  MO (measuring object), används för att 

få koll på hur många ordrar, orderrader eller enskilda artiklar som ingår, vilket i den här 

studien har tagits ut via SAP. Det andra steget är TU (time unit), vilket ska definiera vad 

som anses vara en leverans i tid. Den här studien definierar en order i tid om ordern är 

levererad samma datum som det som bekräftades i orderbekräftelsen. Det näst sista 

mätetalet som Forslund et al. (2007) nämner är MP (measuring point), som benämns 

mätpunkt och anger när ordern anses vara levererad. Studien utgår ifrån att när 

leveransen anländer till Carlsberg Sverige´s godsmottagning och mottags i SAP. Den 

sista punkten, CD (comparsion date), innebär att företaget jämför det faktiska 

leveransdatumet av order mot det bekräftade datumet (Forslund et al., 2007). Via SAP 

så finns det tillgång till data för att kunna hämta ut rapporter om när en order är lagd och 

när det faktisk har tagits emot på godsmottagningen.  
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Formulering av mål 

Enligt Forslund et al. (2007) är det viktigt att företaget sätter upp mål för de olika 

variablerna, antingen likadant för alla leverantörer, eller specifika mål för respektive 

leverantör. Författarna av denna studie anser inte sig ha tillräckligt med kunskap om 

respektive leverantör för att utföra detta, och kommer därmed överlämna detta till 

Carlsberg Sverige. Forslund et al. (2007) nämner även att det det inte är bra att sätta upp 

för ambitiösa mål, vilket är svårt att bedöma för författarna av studien som inte anser sig 

har tillräckligt med insikt i verksamheten samt deras leverantörer. Detta är något även 

ett beslut Carlsberg ställer sig bakom (Söderberg, Senior External Supply Planner, 

2016-01-13).  

 

Mätning 

Författarna av denna studie har valt att utifrån Söderberg’s (Senior External Supply 

Planner, 2016-01-13) önskemål skriva ut rapporter från ERP-systemet SAP och 

exportera datan i materialet till Excel. Mätningen har alltså gjorts med hjälp av vad 

Forslund et. al (2007) kallar för en indirekt metod då rådatan tagits från SAP och förts 

över till excel. Vidare har det bestämts att mätningarna inledningsvis ska göras 

halvårsvis. Forslund et. al (2007) nämner att frekvensen på mätningarna påverkar 

analysen av prestationsmätningen. Att göra mätningar en gång i halvåret kan tyckas 

länge, men det är vad man i nuläget bör göra för att få ut tillräckligt med data från 

Supplier Performance för att kunna göra en noggrann bedömning av leverantörerna med 

tillräckligt med data (Söderberg, Senior External Supply Planner, 2016-01-13). Vid mer 

frekvent användning av Supplier Performance skulle dock frekvensen av mätningarna 

kunna komma att ändras i framtiden. 

 

Analys av prestationsmätning 

Prestationsmätningens sista steg, analys av prestationsmätning, handlar enligt Forslund 

et. al (2007) om att analysera prestationsmätningen som utförts på leverantörerna. Både 

Forslund et al. (2007) och Zohu et al. (2011) har synpunkten att det är viktigt att ge 

leverantören feedback på sina prestationer, men detta är något som Carlsberg Sverige 

får gå vidare med. Författarna av denna studie har här i analysen valt att utföra en slags 

rangordning av Carlsberg Sverige’s leverantörer uppdelat i förpackningsleverantörer 

och råvaruleverantörer. 
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Författarna har tagit ut 20 stycken leverantörer, tio leverantörer av förpackningsmaterial 

och tio råvaruleverantörer, som har störst betydelse för Carlsberg Sverige. Tio stycken 

leverantörer valdes ut enligt Mauralidharan et al.’s (2001) förslag. Valet av leverantörer 

är gjort utifrån leverantörer som Carlsberg Sverige har skickat störst antal inköpsordrar 

till de senaste sex månanderna. Därefter har vi jämfört hur många antal 

leveransavvikelser som har skett, samt hur många dagar det skiljer mot när ordern 

egentligen skulle levereras (diffdagar). Slutligen har vi samanställt i procent hur stor del 

av antal leveransavvikesler som utgörs av totala antal inköpsordrar. För att göra en mer 

rättvis analays av de olika levererantörernas prestationer har vi valt att dela upp 

leverantörer i olika kategorier med avseende på hur många inköpsordrar de har tagit 

emot från Carlsberg Sverige.  

 

Vid rangordningen av leverantörerna har författarna av studien främst inspirerats av 

Ellegaard & Hald’s (2011) förslag till rangordning av leverantörers prestationer. Både 

leverantörerna av förpackningsmaterial och råvaror kommer här behandlas på samma 

sätt.  On-time delivery är den variabel som rangordningen gjorts utifrån och varje 

leverantör har givits två olika betyg. Det första betyget beror på det procentuella antalet 

avvikelser en leverantör har i respektive intervall för leveransdiffar vilket illustreras  i 

tabell 14 nedan. I betygskalan, som är 1-5, är likt Ellegaard & Hald’s (2011) skala 

1=bäst och 5=sämst betyg.  Om en leverantör har 75 % av sina totala avvikelser i 

intervallet 1 dag har den alltså givits ett betyg på 2 i det intervallet. Har samma 

leverantör 15 % av sina totala avvikelser i intervallet 2-3 dagar får den betyget 2 även 

där och så vidare.  

 
Tabell 14: Betygskala 1-5 för leveransdiff (Egen illustration). 
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I tabell 15 visas den andra typen betygskala som hör till det andra betyget Carlsberg 

Sverige’s leverantörer har givits: antal avvikelser i förhållande till antal inköpsodrar. 

Denna betygskalan sätter likaså ett betyg mellan 1-5 för leverantörerna, men tillskillnad 

från betyget för leveransdiffar som sätter flera betyg på leverantörerna sätts här endast 

ett betyg. Betyg 1 (bäst) innebär att leverantörern har få antal avvikelser jämfört mot 

den totala mängden inköpsorders. Medan betyg 5 (sämst) är det motsatta och innebär att 

levernatörern har ett stort antal avvikelser och därav får ett lägre betyg. 

 
Tabell 15: Betygskala 1-5 för avvikelser/antal inköspordrar (Egen illustration). 
 

Leverantörer av förpackningsmaterial  

I tabell 16 kan man beskåda Carlsberg Sverige´s viktigaste förpackningsleverantörer. 

Författarna av studien har valt och kategorisera leverantörerna av förpacknignsmaterial i 

tre olika kategorier med leverantörer som har mottagit liknande mängd inköpsordrar. 

Något som bidrar till en mer rättvis bedömning vid jämförelse av leverantörerna. 

Kategori 1 är leverantörer med störst mängd inköpsordrar, kategori 2 och kategori 3 

karakteriseras av leverantörer med mindre antal inköpsordrar.  

 
Tabell 16: Carlsberg Sverige’s tio viktigaste förpackningsleverantörer (Egen 
illustration). 
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Kategori 1 förpackningsmaterial - störst antal inköpsordrar 

 
Tabell 17: Förpackningsmaterialsleverantörer i kategori 1 (Egen illustration). 
 

Kategori 1 består av tre leverantörer av förpackningsmaterial, leverantör S, P och O, 

vilka är de som Carlsberg Sverige har skickat flest antal inköpsordrar till de senaste sex 

månaderna (inköpsordrar som varit delleveranser är borträknade). Leverantör S och O 

har de bästa procentsatserna, 7,6% respektive 13,1% på antal avvikelser i förhållande 

till antal inköpsordrar, av alla tio analyserade leverantörer. Leverantör P har sämre 

procentsats, 31,8%, än de ovannämnda leverantörerna, men ändå relativt bra jämfört 

med resterande tio leverantörer av förpackningsmaterial. 

 

Leverantör S är den leverantör av förpackningsmaterial som Carlsberg Sverige har 

skickat överlägset flest inköpsordrar till det senaste halvåret då den leverantörer har 

över 200 fler ordrar än Leverantör P som har tagit emot näst mest inköpsordrar. Trots 

ett så pass stort ordertal har Leverantör S ett lågt antal leveransavvikelser i SAP i 

förhållande till antal ordrar. Utmärkande från den här leverantören är att den totalt har 

100 dagar i leveransdiff vilket kan verka mycket men eftersom de levererar så pass 

många odrar, måste man även ta med det i bedömningen. Dock har leverantör S flertalet 

avvikelser  inom intervallet 4-40 dagar, vilket skulle kunna ses som allvarligt. Jämförs 

leverantör S med de två andra leverantörerna i denna kategori, leverantör O och P, som 

främst har avvikelser för leveranser inom 1-3 dagar vilket borde anses som bättre. 
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Jämförs de tre olika leverantörerna mot varandra när det kommer till registreringar i 

Supplier Performance kan det identifieras tydliga skillnader mellan dem. Leverantör S 

är den leverantör som har flest kvalitetsavvikelser registrerade tillskillnad från 

Leverantör O som inte har en enda. Detta borde betyda att förpackningsmaterialen från 

leverantör O håller en god kvalitet. Leverantörs S har betydligt fler kvalitetsavvikelser 

registrerade (22) än vad den har leveransavvikelser registrerade (8) vilket borde tyda på 

att kvalitetsavvikelser kan vara ett större problem än leveransavvikelser för denna 

leverantör.  

 

Kategori 2 förpackningsmaterial - näst störst antal inköpsordrar  

 
Tabell 18: Förpackningsmaterial i kategori 2 (Egen illustration). 
 

I kategori 2 inkluderas tre stycken förpackningsleverantörer, M, K och D, vilka är de 

leverantörer med näst mest inköpsordrar. Leverantörer M har mest antal inköpsordrar i 

den här kategorin, men ändå lägst i procent, 42 %, för antal leveransavvikelser i 

förhållande till antal inköpordrar i SAP. Leverantör K och D har ungefär samma 

procentsats och befinner sig runt 50 %. Alla tre leverantörer har ungefär samma antal 

leveransavvikelser i SAP, runt 30,  men leverantör M får en bättre procentsats tack vare 

att den har en större mängd inköpsordrar. Vad som är anmärkningsbart är att 

procenttalet för alla leverantörer i kategori 2 är betydligt högre än i kategori 1.  
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Jämför vi antal leveransavvikelser i SAP mot vad som egentligen har rapporterats i 

Supplier Performance, kan det tydligt indikeras att väldigt få förseningar rapporteras in 

av Carlsberg Sverige´s anställda. Förklaringen till detta kan vara att personalen 

eventuellt inte tar hänsyn till om leverantören är föresenad med endast en dag och inte 

rapporterar in om detta (Söderberg, Senior External Supply Planner, 2016-01-13). 

Således något som bekräftar mörkertalet av icke registrerade leveransavvikelser som 

Carlsberg Sverige misstänkt (Söderberg, Senior External Supply planner 2016-01-13; 

Månsson, Procurement Manager, 2016-01-13). 

 

Om man tittar närmare på intervallen som de olika leverantörerna har förseningar inom, 

ser man tydligt att det är leverantör M, sticker ut. M har främst avvikelser inom 1-3 

dagarsintervallet medan K och D har mer spridda avvikelser, vilket innebär att M 

presterar bättre än de två andra. Leverantör K har mest allvarliga avvikelser och därmed 

också mycket fler antal diffdagar än resterande.  

 

Kategori 3 förpackningsmaterial - minst antal inköpsordrar  

 
Tabell 19: Förpackningsmaterial i kategori 3 (Egen illustration). 
 

I den sista kategorin av förpackningsmaterial ingår leverantörer H, N, PP, och NN, vilka 

är de leverantörer som har lägst  antal inköpsordrar i förhållande till de andra 

leverantörerna. Det som är utmärkande för den här kategorin är att det finns få 

avvikelser registrerade i Supplier Performance och leverantörerna PP och NN  har inget 
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registrerat i Supplier Performance. Därmed är det svårt att säga något om hur 

leverantörernas prestationer gällande kvalitet. 

 

Den leverantör som utmärker sig mest gällande leveransavvikelser i SAP är leverantör 

PP som har få avvikelser jämfört med de andra och därmed ett lågt procenttal. De andra 

tre leverantörerna är snarlika när det kommer leveransavvikelser i förhållande till antal 

inköpsordar och ingen leverantör har avvikelser inom de allvarligare intervallen.  

 

Råvaruleverantörer 

En likadan sammanställning av avvikelser som gjorts ovan för de viktigaste 

leverantörerna av förpackningsmaterial, har också gjorts för de tio viktigaste 

råvaruleverantörerna och presenteras i tabell 20 nedan. Som kan ses i figuren är antalet 

inköpsordrar skickade till råvaruleverantörerna de senaste sex månaderna betydligt 

mindre än antalet orders skickade till leverantörer för förpackningsmaterial. Dessutom 

är det väldigt få registrerade avvikelser i Supplier Performance vilket dels skulle kunna 

bero på lägre antal inköpsordrar men också att råvarorna generellt sätt håller en högre 

kvalitet än förpackningsmaterialet.  

 
Tabell 20:   Carlsberg Sverige´s tio viktigaste leverantörerna av råvarumaterial (Egen 
illustration). 
 

För råvaruleverantörerna har författarna av studien valt att endast dela upp 

leverantörerna i två kategorier, eftersom att det är många leverantörer som har mottagit 

mer eller mindre samma antal inköpsordrar från Carlsberg Sverige. 

 

 

 



 

 

 

 
 

86 
 

Kategori 1 råvaruleverantörer - störst antal inköpsordrar  

 
Tabell 21: Råvaruleverantörer i kategori 1 (Egen illustration). 
 

Den första kategorin av de tio viktigaste råvaruleverantörerna består endast av två 

leverantörer, leverantör F och PPP, vilka är de råvaruleverantörer som de senaste 

halvåret erhållit flest inköpsordrar från Carlsberg Sverige. Båda de ovannämnda 

leverantörerna har lika antal leveransavvikelser i SAP, men då leverantör F har fler antal 

inköpsordrar så har den leverantören ett lägre procenttal när det kommer till 

leveransavvikelser i förhållande till antalet inköpsordrar. Leverantör F har tre avvikelser 

registrerade i Supplier Performance, en leveransavvikelse och två kvalitetsavvikelse. 

Något som dock inte säger så mycket eftersom att det är så pass få.  

 

Något annat som är anmärkningsvärt är att leverantör PPP har betydligt fler antal dagar 

av leveransdiffar vilket förklaras med fler avvikelser i spannet 4-5 dagar än leverantör 

F, vilket skulle kunna ses som allvarligt. Leverantör F har istället sina flesta avvikelser i 

spannet 1-3 dagar vilket för Carlsberg Sverige’s del borde vara mer acceptabelt.  
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Kategori 2 råvaruleverantörer - minst antal inköpsordrar  

 
Tabell 22: Rangordning av råvaruleverantörer i kategori 2 (Egen illustration). 
 

I den andra och sista kategorin av råvaruleverantörer har  leverantörerna betydligt lägre 

inköpsordrar, men alla har liknande antal ordrar. GGG är leverantören som sticker ut 

mest som har 90% avvikande leveranser i förhållande till antalet orders, vilket inte alls 

är bra. De andra har också generellt höga procenttal förutom VVV som inte har alls 

samma antal leveransavvikelser som de andra leverantörerna.  

 

Inom denna kategori är det väldigt vagt med avvikelser registrerade i Supplier 

Performance och går därmed inte att göra någon analys gällande hur leverantörerna 

kvalitetsprestationer är. 
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4.3.1 Sammanfattning av analys   
 

I Analyssammanfattningen har vi sammanställt rangordningar av leverantörernas 

prestationer (1 - 10) för de två olika betygen enligt följande: 

• Rangordning leveransdiff 

• Rangordning leveransavvikelser SAP / antal inköpsordrar. 

 

Som tidigare nämnt är det bäst för en leverantör att ha så lågt betyg som möjligt. Den 

leverantören som presterar bäst får således rangordningen 1 och den som presterar sämst 

får rangordningen 10. Först presenteras två rangordningar för leverantörer av 

förpackningsmaterial, ett för respektive betyg. Därefter följer rangordningarna för 

råvaruleverantörer. Nedan presenteras sammanställningar för förpackningsmaterial och 

råvaruleverantörer.  
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Tabell 23: Rangordning leveransdiff av förpackningsmaterial topp 10 (Egen 
illustration).  
 
 
 
 

 
Tabell 24: Rangordning leveransavvikelser SAP/Inköpsodrar av förpackningsmaterial 
topp 10 (Egen illustration).  
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Tabell 25: Rangordning leveransdiff av råvaruleverantörer topp 10 (Egen illustration).  
 

 

 
Tabell 26: Rangordning leveransavvikelser SAP/Inköpsodrar av råvaruleverantörer 
topp 10 (Egen illustration).  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

91 
 

5. Hur kan prestationsmätningsprocessen förbättras med 

avseende på identifierande brister och vad är nästa steg för 

Carlsberg Sverige´s rangordning av leverantörer? 

Det sista kapitlet börjar med teori om PDCA-cykeln och verksamhetsförbättringar som 

används för att kunna besvara ovanstående frågeställning. Därefter följer en analys för 

frågeställning 3 som bygger på frågeställning 1 och frågeställning 2.    

 

 
 

Tabell 27: Sammanställning av teori (Egen illustration).  
 

5.1 Teori 

5.1.1 PDCA 
 
PDCA-cykeln anses som den mest spridda modellen inom kvalitetsområdet. Dock kan 

tankesättet även appliceras på processer för att skapa förbättringar. PDCA står för Plan, 

Do, Check, Act som är fyra olika steg för att uppnå ständiga förbättringar (Ljungberg & 

Larsson,2012). Liker (2012, s.45) förklarar PDCA som “en hörnsten i arbetet att göra 

ständiga förbättringar”. Företaget behöver kartlägga sina brister innan PDCA-cykeln 

kan appliceras. Detta kan göras genom att kritiskt utvärdera processer, flöden och 

arbetssätt (Olhager, 2013). Ljungberg & Larsson (2012) definierar modellen som:  

 

“Modellen pekar på vikten av att planera (Plan) varje förbättring innan den genomförs 

(Do). En förbättring bör dessutom följas upp (Check) för att avgöra om utfallet blev 

som tänkt. Beroende på utfallet av uppföljningen bör man agera (Act) genom att 

finjustera lösningen, genomföra den fullt ut eller liknande.”  

                                         - Ljungberg & Larsson (2012, sid.340) 
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Många företag tror att PDCA är en för simpel modell att använda sig av, men att det är 

enkelheten som gör den så framgångsrik. Modellen kan få ett företag att i vardagen 

tänka “PDCA”, menar Ljungberg & Larsson (2012). Dock så måste alla i 

organisationen som delaktiga i processen involveras och kunna ifrågasätta rutiner och 

arbetssätt. Utan det kan organisationen inte lyckas uppnå ständiga förbättringar. 

Förbättringsförslagen till brister i en process kan ha olika allvarlighetsgrad och är oftast 

tidskrävande (Ljungberg & Larsson, 2012). Nedan illustreras PDCA-cykeln och dess 

fyra olika steg:  

 
Figur 18: PDCA-cykeln (BBNet, 20160505) 
 

• Plan (planera): Första steget går ut på att planera vilka förbättringsåtgärder som ska 

göras för att kunna komma till bukt med bristerna i processen (Olhager, 2013). Det 

gäller även att definiera och försöka förstå glappet mellan det nuvarande läget och 

framtida läge (Olhager, 2013).  

 

• Do (gör): Det andra  steget i cykeln handlar om att genomföra förbättringsåtgärderna 

(Olhager, 2013). Utifrån vad som har planerats i planeringssteget kommer verksamheten 

att verkställa den plan som har lagts i strävan mot förbättring (Ljungberg & Larsson, 

2012). 
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• Check (studera): Näst sista steget i cykeln syftar till att analysera resultatet av 

förbättringsåtgärderna (Olhager, 2013). Detta för att kunna följa upp och avgöra om 

utfallet blev som planerat (Ljungberg & Larsson (2012).  

 

• Act (lär): Handlar om att agera utifrån vad som har beskådats sedan tidigare. Brister 

som återkommer bör företaget ta itu med genom att införa ett standardiserat arbetssätt. 

Om ändringen inte fungerade så måste man göra om planen och gå igenom alla fyra 

stegen ytterligare en gång till, därav är modellen av cykelkaraktär (Olhager, 2013). 

Ljungberg & Larsson (2012) påpekar att även om utfallet blev som förväntat bör man 

ändå alltid finjustera lösningen för att bli ännu bättre (Ljungberg & Larsson 2012). 

 
5.1.2 Verksamhetsförbättringar 
 
Sandholm (2001) menar att det är nödvändigt att hela tiden förbättra verksamheten för 

att kunna fortsätta att utvecklas. Enligt författaren innehåller ett framgångsrikt arbete 

med förbättringar i en verksamhet följande:   
 

• Det ska bedrivas ett fortlöpande förbättringsarbete i hela verksamheten som på 

ett strukturerat sätt där en rad aktiviteter förekommer: informationsinsamling, 

analys, åtgärd och uppföljning.   

• Anställdas iakttagelser för möjligheter till förbättringar i det vardagliga arbetet 

kan leda till förbättringspotential.  

• Ledningen i verksamheten måste vara engagerad i prioriteringen, samordningen 

och uppföljningen av förbättringsverksamheten. 

• Processerna ska studeras och analyseras för att ge ett underlag för förbättringar.  

• Medarbetare ska få förutsättningar till att utföra arbetet på rätt sätt, något som 

bland annat kan utföras via utbildning. Det är även också viktigt med 

engagemang och delaktighet.  
 

Vid olika typer av förbättringsarbeten ett företag gör, måste det ske någon slags 

uppföljning av förbättringsarbete. Det är nödvändigt för att involvera medarbetare i 

statusen på det berörda förbättringsarbetet för att skapa engagemang hos medarbetarna. 

Det krävs även ett stöd och engagemang från ledningen, för att övertyga sina 

medarbetare att förändra sina arbetsrutiner vilket ofta krävs vid förbättringsprojekt. För 
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att kunna möjliggöra uppföljning är det viktigt att det utförs mätningar under 

förbättringsprojektets gång. Uppföljning av förbättringsarbeten kan göras genom att för 

medarbetare löpande presentera resultat av de mätningarna som är utförda (Sörqvist, 

2001). Ballou, Wang, Pazer och Giri (1998) nämner att uppföljning av 

förbättringsprojekt kräver insamling av olika typer information som exempelvis kan 

vara från olika mätningar. De nämner även att vid förändringar av processer är det 

möjligt att få fram andra typer av information än tidigare. Mätningarna kan genomföras 

med hjälp av intern information och statistik (Thomasson, 1992).  
 

Regelbunden uppföljning av förbättringsarbetet är även något som Sandholm (2008) 

tycker ska genomföras. Något som kan hjälpa till att se till så att förbättringsarbetet går i 

rätt riktning och möjliggör önskad effekt av de förändringar som gjorts. Författaren 

anser även att det när medarbetare ser att arbetet går framåt, kan det göra att det hela till 

en psykologisk fördel för företaget. Detta då medarbetarna ser framstegen i 

förbättringsarbetet och blir mer motiverade.  
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5.2 Analys  
Den tredje analysen syftar till att besvara frågeställning tre som väver samman 

frågeställning ett och två. Den börjar med att ta upp om de identifierande bristerna från 

frågeställning 1, för att sedan ge förslag till en åtgärdsplan för Carlsberg Sverige. 

Därefter följer hur Carlsberg Sverige kan vidare utveckla rangordningen av deras 

leverantörer.  

 
 
Hur kan prestationsmätningsprocessen förbättras med avseende på identifierande 

brister och vad är nästa steg för Carlsberg Sverige´s rangordning av leverantörer? 

 

Processkartläggningen som gjordes i frågeställning 1 möjliggjorde att det kunde 

identifieras brister i prestationsmätningsprocessen av leverantörer för Carlsberg Sverige. 

Processkartläggningen löser dock inte bristerna i sig utan det krävs planer för att kunna 

förbättra processen. Ett sätt att göra det på är att använda sig av PDCA (Plan, Do, 

Check, Act) -modellen (Ljungberg & Larsson, 2012).  

 

Den här analysen kommer främst att fokusera på det första steget i PDCA-cykeln, plan. 

Detta beror på att det är det första steg som måste tas för att åstadkomma förbättringar i 

processen vilket Olhager (2013) nämner. Enligt Ljungberg & Larsson (2012) är det ofta 

väldigt tidskrävande arbete att förbättra en process. Alla som är inblandade i processen 

måste involveras i PDCA-arbetet för att företaget ska lyckas med ständiga förbättringar 

(Ljungberg & Larsson, 2012), vilket hade blivit svårt att hinna med under denna studie. 

Författarna av denna studie har därmed valt att lägga ner all kraft på planeringssteget 

(Plan) och exkludera resterande steg. För varje identifierad brist kommer det att 

presenteras en eller flera åtgärdsplaner. Något som Carlsberg Sverige sedan kommer att 

få ta ställning till (Do), för att sedan följa upp resultatet (Check) och utifrån det ta ett 

beslut för hur man ska agera (act) därnäst. Något som är fördelaktigt för Carlsberg 

Sverige med PDCA är att modellen enligt Söderberg (Senior External Supply Planner) 

2016-01-13) redan används frekvent vid olika förbättringsprojekt genom hela 

organisationen, vilket gör det till en naturlig modell att arbeta med vid 

förbättringsförslag.  
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5.2.1 Förbättringsförslag till brister 
 
1. Svårhanterligt verktyg för prestationsmätning 
Den första bristen som identifierades i processen för Carlsberg Sverige’s 

prestationsmätning av leverantörer (frågeställning 1) var att Supplier Performance är 

svårhanterligt verktyg för en del medarbetare som är inblandade i processen då det 

krävs en viss kunskap i SAP för att använda verktyget (Brage, Production Leader, 2016-

03-02; Andersson, Procurement Manager, 2016-03-02). Detta medför att vissa 

avvikelser antingen registreras på fel sätt eller inte registreras alls, vilket skapar problem 

i processen för prestationsmätning av leverantörer. Augusstsson (External Supply 

Planner, 2016-03-02), anser att det är för tidskrävande att lägga in en avvikelse, något 

som kan leda till att man inte alls regristrerar.    Det mesta tyder på att Supplier 

Performance skapats av inköpsadelningen utan involvering av de olika avdelningar som 

verktyget är tänkt att användas av. Något som strider emot Neely et al.’s (2005) teori 

om att utformning av prestationsmätning bör involvera människor som är involverade i 

prestationsmätningen. Enligt författarna av denna studie finns det lösningar som kan 

komma till bukt med bristen/problemet som Carlsberg Sverige har. Det första 

alternativet är att Supplier Performance utformas på sätt så att det blir mer 

användarvänligt för de anställda som inte har så stor kunskap i SAP. Det andra 

alternativet är att man utbildar de personer på företaget som inte har tillräckligt med 

kunskap av SAP för att kunna använda Supplier Performance på ett rätt sätt. Båda 

planerna har samma syfte: att få Carlsberg Sverige att registrera fler avvikelser i 

Supplier Performance, vilket kan göra datan i Supplier Performance mer användbar vid 

framtida rangordningar av leverantörer.  

 

Plan 1: Gör Supplier Performance mer användarvänligt 

För att lyckas göra det nuvarande Supplier Performance mer användarvänligt krävs att 

Carlsberg Sverige får en bättre bild av vad de anställda som är tänkta att använda 

verktyget har för åsikter. Man måste komma fram till vad de anställda tycker är 

problematiskt i verktyget och vad dessa användare anser kan förbättras. Detta är något 

som Sandholm (2001) framhäver som menar att det är viktigt att involvera medarbetare 

i förbättringsarbeten genom att få möjligheten att presentera sina iakttagelser av hur det 

vardagliga arbetet ser ut i nuläget. Detta skulle kunna göras dels med hjälp av en enkät 

som skickas ut till alla som är delaktiga i processen för prestationsmätning av 
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leverantörer och därmed få bra feedback. Något som också kan vara användbart är att 

företaget startar någon form av fokusgrupp där ett par personer från varje avdelning som 

är delaktiga i processen deltar. Tanken med fokusgruppen är att den ska bidra till 

diskussioner gällande hur Supplier Performance kan utvecklas till det bättre när det 

kommer till användarvänlighet. Detta skulle även medföra att medarbetarna på 

Carlsberg känner sig mer delaktiga i prestationsmätningen av leverantörer, vilket är 

något Sandholm (2001) anser är viktigt. 

 

Plan  2: Utbilda medarbetare med vag kunskap i SAP 

Det andra alternativet, att utbilda personal i SAP för att möjliggöra fler och mer 

korrekta registreringar i Supplier Performance, är något som kommer att vara 

tidskrävande för företaget. Utbildning är dock något som är väldigt viktigt för att 

möjliggöra så att medarbetarna kan utföra sitt arbete på rätt sätt, vilket enligt Sandholm 

(2001) är en förutsättning för att åstadkomma förbättringar. SAP är ett stort 

affärssystem med väldigt många funktioner och är ingenting man lär sig på en dag. 

Utbildningen ska vara obligatorisk för alla de som är inblandade i 

prestationsmätningsprocessen av leverantörer, men som saknar tillräckligt med kunskap 

i SAP. Ett exempel på medarbetare i denna kategorin är operatörerna som arbetar på 

produktionsavdelningen, vilket Brage (Production Leader, 2016-03-02) nämner. Det är 

svårt att se hur pass tidskrävande det kommer att vara att lära upp medarbeterna i SAP 

för det som krävs för att använda verktyget på ett korrekt sätt, men det är något som 

Carlsberg Sverige får undersöka.  

 

2. Saknas incitament att rapportera i Supplier Performance 
Den andra bristen som har identifierats handlar om att anställda saknar incitamentet till 

att rapportera i Supplier Performance. Den stora anledningen till att incitamentet saknas 

är framför allt att ingen återkoppling sker i dagsläget. När en avvikelse har rapporterats 

in i Supplier Performance så sker ingen återkoppling till den som registrerat avvikelsen 

(Berg, Goods Reciver, 2016-03-02; Augusstsson, External Supply Planner, 2016-03-

02). Detta är något som leder till att anställda inte förstår innebörden av vad en 

registrering slutligen leder till. Gordon (2007) anser att det är viktigt att anställda 

involveras i prestationsmätningen för att kunna skapa en förståelse. När en avvikelse 

inte blir registrerad så kommer inköpsavdelningen gå miste om underlag som de skulle 
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kunnat använt för en vidare diskussion med leverantören (Andersson, Procurement 

Manager, 2016-03-02). Det kan ses som problematiskt enligt Gordon (2007) eftersom 

prestationsmätning handlar om att kunna hålla en dialog med leverantören och arbeta 

vidare med förbättringsåtgärder (Gordon, 2007). När Carlsberg Sverige saknar underlag 

så vet företaget inte heller ens om en avvikelse har inträffat. Något som gör det omöjligt 

att kunna lämna någon feedback alls till sina leverantörer, eftersom det inte finns något 

underlag. Något som Zohu et al. (2011) påpekar är ett viktigt steg för att kunna bli 

bättre på hur man arbetar idag med sina leverantörer. 

 

Plan: Bättre återkoppling av Supplier Performance 

Författarna av studien anser att Carlsberg Sverige borde införa en sammanställning av 

avvikelserna i Supplier Performance. För att kunna involvera sina anställda måste de få 

kontinuerlig feedback om vad som händer med avvikelserna. En sådan återkoppling är 

något som flera författare framhåller som viktigt (Sörqvist (2001); Ballou, Wang, Pazer 

och Giri (1998); Thomasson (1992); Sandholm (2008)). Författarna Sörqvist (2001) och 

Sandholm (2008) föreslår att företag löpande ger sina medarbetare återkoppling om 

status på förbättringsarbeten, vilket är något Carlsberg Sverige skulle kunna använda sig 

av vid sin prestationsmätning av leverantörer. Detta kan förslagsvis via 

sammanställningar tas upp på ett möte en gång per månad. Det ska även presenteras mer 

generell information om vilka leverantörer som märker ut sig just denna månad. För att 

ge en tydligare bild om vilka leverantörer som har mycket problem. En kvartalsrapport 

för alla leverantörer är också något som skulle kunna bidra till jämförelser mot tidigare 

kvartal. Författarna av denna studie tror att det kan öka incitamentet till att rapportera 

mer. Något som Sandholm (2008) bekräftar genom att säga att det kan bli till en 

psykologisk fördel då medarbetare kan se framsteg i förbättringsarbeten, genom 

presentation av resultaten.  

 

3. Skev ansvarsfördelning av Supplier Performance 
Den tredje bristen som har identifierat är att prestationsmätning av leverantörer på 

Carlsberg Sverige har lagts över till endast en avdelning, inköpsavdelning. När en 

avvikelse rapporteras in i Supplier Performance läggs sedan ansvaret över till dem. 

Något som leder till att det blir mycket administrativ tid som krävs för genomgång av 

varje avvikelse (Andersson, Procurement Manager, 2016-03-02). Verksamheter som 
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jobbar med prestationsmätning ska enligt Gordon (2007) dela ansvaret på alla 

avdelningar som är involverade i prestationsmätningen. Detta gör att inte endast en 

avdelningen ska bära allt ansvar för prestationsmätningen utan det är något som ska 

involvera alla avdelningar som är delaktiga i det. Ett annat stort problem som Carlsberg 

Sverige har är att avdelningar som prognostisering och produktionsplaneringen inte alls 

har någon insikt i Supplier Performance (Hartwig, Internal Supply Planner 2016-03-02; 

Johansson, Forecast Manager 2016-03-02).  

 

Plan: Sprid ansvar över alla avdelningar som är delaktiga i processen för 

prestationsmätning av leverantörer 

För att Carlsberg Sverige ska kunna bli bättre på sin prestationsmätningen borde 

företaget fördela ansvaret och involvera alla avdelningar som är delaktiga. Ansvaret 

som idag ligger på inköpsavdelningen bör fördelas om på alla avdelningar som är 

involverade i rapporteringen av avvikelser.  Författarna av studien tror att det kommer 

leda till att anställda blir mer delaktiga i prestationsmätningen men också att 

förbättringar av Supplier Performance kommer att öka drastiskt. Avdelningar som 

prognostisering och produktionsplanering bör involveras mer eftersom de har en 

bidragande effekt till prestationsmätningen på Carlsberg Sverige. Något som krävs för 

att de ska kunna se helheten i Carlsberg Sverige´s prestationsmätning och förstå vikten 

av Supplier Performance för Carlsberg Sverige’s prestationsmätning av leverantörer.  

 

4. Ej pålitlig registrering av leveransavvikelser 
En av de mest allvarliga bristerna i Carlsberg Sverige’s process för prestationsmätning 

av leverantörer som identifierades i den första frågeställningen är att registreringen av 

leveransavvikelser inte är helt pålitlig. Neely et al. (2005) menar att datainsamling och 

metoder för att beräkna prestationsmätning måste vara välgjorda innan de används. 

Varför registreringen inte anses som pålitlig är som tidigare nämnt av Söderberg (Senior 

External Supply Planner, 2016-01-13) och Månsson (Procurement Manager, 2016-01-

13) att vissa av de leveransavvikelser som registreras inte endast kan bero på 

leverantören, utan även Carlsberg Sverige´s interna arbete i processen för 

prestationsmätning av leverantörer. De tre stycken potentiella områden som 

identifierades som bristande är prognostisering, produktionsplanering och operativ 

inköp. Prognostisering kan orsaka en avvikelse genom att en prognos har beräknats för 
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lågt mot vad som egentligen efterfrågades. Det handlar även om att kampanjer inte 

räknas med i prognoser som skickas ut till leverantörerna (Johansson, Forecast manager, 

2016-03-02). Detta kan bidra till att Carlsberg Sverige efterfrågar mer från sina 

leverantörer mot vad de egentligen har skickat ut i sina prognoser. Något som kan leda 

till att leverantören inte kan möta ändrad efterfrågan av kvantitet, vilket skapar 

förseningar, vilket i sin tur leder till att anställda på Carlsberg Sverige registrerar det 

som en avvikelse i Supplier Performance (Söderberg, Senior External Supply Planner, 

2016-01-13). En annan brist som har identifierat är gällande produktionsplanering som 

ibland ändrar sin produktionsplan och begär mer kvantitet än beräknat. Vid dessa 

tillfällen sker oftast ingen avstämning med operativt inköp om varför det har ändrats 

utan skickas endast ut en begäran om det (Hartwig, Internal Supply Planner, 2016-03-

02). Det sista bristområdet är att operativt inköp behöver kommunicera mer med 

produktionsplanering när de efterfrågar mer kvantitet, operativt inköp borde då stämma 

av vad anledningen till detta berodde på (Söderberg, Senior External Supply Planner, 

2016-01-13). 

 

Plan 1: Se över rutiner för prognostisering 

Carlsberg Sverige kan gå tillväga med prognostisering genom att agera utifrån vad 

författarna av den här studien har identifierat ovan. Där måste Carlsberg Sverige se över 

sina rutiner för att skapa bättre prognoser till sina leverantörer. Att inte räkna med 

kampanjer i sina prognoser är något som borde ses över omgående. Då författarna av 

denna studie inte har någon djupare kunskap inom prognostisering är det svårt att ge 

konkreta förslag på hur Carlsberg Sverige ska gå tillväga för att förbättra sin 

prognostisering.  

 

Plan 2: Bättre kommunikation från produktionsplanerare 

Den andra bristen som berör produktionsplanering handlar om att 

produktionsplaneringen behöver bli bättre med sin kommunikation. Vid ändringar av 

produktionsplanen, begäran av mer i kvantitet än beräknat, så måste det i fortsättningen 

alltid stämmas av med operativt inköp. Även om det rör sig om små kvantiteter så borde 

det dokumenteras varför ändringarna har gjorts med operativt inköp involverade. 

Författarna av studien anser att Carlsberg Sverige borde införa rutiner för att kunna bli 

bättre med sin kommunikation.  
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Plan 3: Ta fram data som mäter prestationer av de operativa inköparna 

Författarna av studien skulle även vilja se att Carlsberg Sverige vidare utvecklar 

rangordningen av leverantörerna med att tillföra mer data i rangordningen vilket kan 

medföra att avvikelser som är Carlberg Sverige’s fel kan sorteras bort. Det skulle vara 

data som visar ifall operativt inköp har lagt en inköpsordern inom ledtid, något som 

författarna av studien inte hade tid att utföra. Författarna skulle även vilja att Carlsberg 

Sverige får ut data som visar den ursprungliga inköpsordern och ifall det har gjorts 

några ändringar i kvantitet eller i  leveransdatumet. Något som skulle kunna ge 

Carlsberg Sverige ett bättre underlag till varför en avvikelse har inträffat.  

 
 
5.2.2 Nästa steg för Carlsberg Sverige's rangordning av leverantörer 
 

Rangordningen av förpacknings- och råvaruleverantörer som utfördes i frågeställning 

två är ett steg i rätt riktning, men det finns mycket som skulle kunna förbättra sättet att 

rangordna leverantörerna. Därför kommer författarna av denna studie ge konkreta 

förslag på vad nästa steg är för Carlsberg Sverige så att de kan förbättra nuvarande 

rangordning ytterligare och därmed ge än mer rättvis bedömning. De förbättringsförslag 

som givits för de bristerna som presenterats ovan kommer förhoppningsvis på sikt bidra 

till att datan från Supplier Performance blir mer användbar. Detta genom att avvikelser 

som endast är leverantörernas fel registreras och att mörkertalet av oregistrerade 

avvikelser sänks. Något som både Carlsberg anser måste förbättras i deras process för 

prestationsmätning av leverantörer (Söderberg, Senior External Supply Planner, 2016-

01-13; Månsson, Procurement Manager, 2016-01-13).  

 

Det finns dock mer än Supplier Performance som måste förbättras för att lyckas 

utveckla rangordningen. Det finns data från SAP som författarna av studien 

efterfrågade, men som inte gick att få ut på grund av att Carlsberg Sverige inte hade 

access till att skapa vissa rapporter, vilka måste exporteras centralt, menar Ifverström 

(BI Specialist and Project Leader, 2016-04-17).  

 

Plan för förbättring av rangordning av leverantörer 
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Den ej åtkomliga datan som nämns ovan handlar främst om kvantitetsavvikelser. För att 

upptäcka kvantitetsavvikelser som inte registreras i Supplier Performance skulle 

Carlsberg Sverige behöva exportera rapporter från SAP som innehåller alla 

inköpsordrars bekräftade kvantitet och jämföra det med den faktiska kvantiteten som 

levereras. Detta skulle kunna göras enligt samma princip som Forslund et al. (2007) 

föreslår när man ska mäta om en order är i tid eller försenad, genom att jämföra det 

bekräftade datumet för en leverans med det faktiska datumet. I dagsläget lyckades 

författarna få fram en rangordning som mäter leveransavvikelser, men tyvärr inte 

kvalitetsavvikelser vilket även hörde till planen. Detta på grund av att datan från 

Supplier Performance inte i dagsläget kan ge ett tillräckligt underlag för rangordning. 

Något som Carlsberg Sverige har potential att förbättra om fler avvikelser registreras. 

Författarna försökte också få fram ifall den operativa inköparen placerade inköpsordern 

inom ledtid, men kunde inte heller få fram det.  

 

Vid utförande av rangordning blev författarna av studien tvungna att avgränsa sig från 

alla inköpsordrar som innehöll delleveranser, vilket medförde att OTD inte kunde mätas 

på dessa ordrar. Detta gjorde därför att det blev ett relativt stort bortfall av data som inte 

kunde användas i rangordningen. Ifverström (BI Specialist and Project Leader, 2016-

04-17) ansåg att det inte fanns något smidigt sätt att få ut denna data från SAP. Detta är 

dock något som Carlsberg Sverige borde gräva vidare i och se om det går att få ut någon 

rapport som skulle möjliggöra analysering av prestationsmätning av leverantörer som 

innefattar delleveranser. 

 

Vid rangordningen som utfördes i denna studie avgränsade sig författarna till 

leverantörer av förpackningsmaterial och råvaror. Eftersom att Carlsberg har 

leverantörer i andra kategorier också, så som annat insatsmaterial till produktion samt 

fullgodsartiklar skulle ett nästa steg för förbättring av rangordningen vara att inkludera 

dessa leverantörerna (Söderberg, Senior External Supply Planner, 2016-01-13).   
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5.2.1 Sammanfattning av analys   
Nedan presenteras en sammanfattning på de olika bristerna som påverkar Carlsberg 

Sverige´s process för prestationsmätning av leverantörer samt åtgärdsplaner för hur 

företaget ska gå tillväga med bristerna. Därefter presenteras tabell 29 som 

sammanställer hur Carlsberg Sverige´s nästa steg med rangordning av deras leverantörer 

ska gå tillväga. 
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 Tabell 28: Sammanställning av brister (Egen illustration).  

 

Tabell 29: Sammanställning av nästa steg för Carlsberg Sverige´s rangordning av 

leverantörer (Egen illustration). 
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6. Slutsats 
Slutsatskapitelt inleds med att presentera studiens tre problemformuleringar och varje 

del besvaras med ett resultat. Därefter följer studiens bidrag & hänsyn till samhälleliga 

aspekter, egna reflektioner och avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Problemformuleringar 
 
6.1.1 Vilka brister som påverkar Carlsberg Sverige´s process för 
prestationsmätning av leverantörer kan identifieras genom en 
processkartläggning?    
De brister som har identifierats hos Carlsberg Sverige illustreras i nedan tabell 30. En 

sammanställning gjorts som visar fyra olika områden som Carlsberg Sverige måste 

åtgärda för att kunna förbättra sin prestationsmätning av leverantörer i framtiden. Se 

nedan tabell:   
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Tabell 30: Sammanställning på brister för Carlsberg Sverige (Egen illustration).  
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6.1.2 Hur kan Carlsberg Sverige’s leverantörer rangordnas efter deras 
prestationer?  
I de nedanstående tabellerna har Carlsberg Sverige’s tio viktigaste leverantörer av 

förpackningsmaterial  samt tio viktigaste råvaruleverantörer blivit rangordnade. Först 

presenteras rangordning av leverantörer av förpackningsmaterial följt av 

råvaruleverantörer. Varje leverantör har givits en rangordning för deras prestationer 

med avseende på betyget den fått för leveransdiff samt betyget för leveransavvikelser 

SAP/Inköpsordrar. Ju lägre betyg, ju bättre presterar leverantören. Två rangordningar 

för varje typ av leverantörer har således gjort och dessa rangordningar är oberoende från 

varandra.  
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Rangordning av leverantörer av förpackningsmaterial 

 
Tabell 31. Rangordning leveransdiff av förpackningsmaterial topp 10 (Egen 
illustration).  
 

 
Tabell 32: Rangordning leveransavvikelser SAP/Inköpsodrar av förpackningsmaterial 
topp 10 (Egen illustration). 
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Rangordning råvaruleverantörer 

 
Tabell 33: Rangordning leveransdiff av råvaruleverantörer topp 10 (Egen illustration).  
 
 
 
 

 
Tabell 34: Rangordning leveransavvikelser SAP/Inköpsodrar av råvaruleverantörer 
topp 10 (Egen illustration).  
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6.1.3 Hur kan prestationsmätningsprocessen förbättras med avseende på 
identifierande brister och vad är nästa steg för Carlsberg Sverige´s rangordning av 
leverantörer?    
 

Nedan presenteras två tabeller som visar hur prestationsmätningsprocessen på Carlsberg 

Sverige kan förbättras genom åtgärdsplaner. I den första tabellen presenteras 

åtgärdsplaner för de brister som identifierades i frågeställning 1. Den andra tabellen 

nedan svarar också, med hjälp en åtgärdsplan, till vad nästa steg i utvecklingen av 

rangordningen av leverantörer är för Carlsberg Sverige.  
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Tabell 35: Förbättringsförslag till brister som påverkar Carlsberg Sverige’s process för 

prestationsmätning av leverantörer 

 
Tabell 36: Nästa steg för Carlsberg Sverige’s rangordning av leverantörer (egen 
illustration) 
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6.1.4 Studiens bidrag och samhälleliga aspekter 

Författarna av studien har gjort en fallstudie på Carlsberg Sverige i Falkenberg. 

Studiens bidrag har gett företaget ett sätt att jobba vidare med deras brister samt att 

vidare utveckla rangordningen av deras leverantörer. Studien bidrar med en teoretisk 

relevans, där bland annat teorier om processkartläggning, processer och 

prestationsmätning av leverantörer tas upp. Teorierna har använts för att kunna 

identifiera bristerna och vidare utveckla rangordningen av leverantörer för Carlsberg 

Sverige. Prestationsmätning av leverantörer kan på lång sikt bidra till att Carlsberg 

Sverige kan minska sitt säkerhetslagar för de leverantörerna man märker presterar 

väldigt bra. Något som leder till minskad kapitalbindning och därmed mindre hantering 

av gods. För Carlsberg Sverige innebär det att kostnader kommer att minska när lager 

minskar. För att ytterligare förbättra prestationsmätningen av leverantörer behöver 

företaget anställa fler människor som kontinuerligt följer prestationsmätningen av 

leverantörerna och driver förbättringsarbetet vidare.  

 
6.1.5 Kritik och egna reflektioner  
Författarna av studien anser att de borde ha efterfrågat insamlingen av den kvantitativa 

datan i ett tidigare skede från Carlsberg Sverige. Detta eftersom det var en process som 

tog lite tid att få fram vilket blev till en en flaskhals i studiens arbetsgång. Den data som 

också efterfrågades av författarna gick inte heller att få ut till fullo från Carlsberg 

Sverige, utan det fick bli en begräsning i studien mot vad som tidigare hade planerats.  

 

Något som inte vägts in i rangordningen är att Carlsberg Sverige har olika slags 

säkerhetslagar beroende på vad det är för slags leverantör och artikel. Detta var dock 

inte varit möjligt under den strama tidsperiod som examensarbetet pågått. Det skulle 

kunna betyda att leveransdiffar orsakat av en viss leverantör kanske inte är så allvarlig 

som den verkar.  

 

6.1.6 Förslag till vidare forskning  
Författarna av studien identifierade brister och utförde en rangordning av leverantörer. 

Vidare forskning skulle vara att komma i kontakt med leverantörerna som levererar till 

Carlsberg Sverige. För att kunna utvärdera hur relationen mellan leverantören och 

företaget påverkar prestationsmätningen, eftersom det sker centralt så fanns det inte 

inom tidsramen för den här studien.  
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Bilaga 1 – Tidsplan 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Andersson, Procurement Manager, 2016-03-03 

Frågor:  

• Kort beskrivning av du gör i ditt arbete som inköpare och hur inköpsavdelningen 

arbetar på Carlsberg Sverige. 

• Hur är relationen till centralt inköp? Vem ansvarar för vad? Lämnar någon slags 

feedback till central inköp om ifall det är något ni vill ändra på inom valet av 

leverantörer eller liknande? 

• Vilka fördelar och nackdelar ser du i och med att det sker centralt? 

• Hur fungerar det med kontrakt med leverantörer? Hur många år löper de på? 

Variation från leverantör till leverantör? 

• Hur ser ni på ledtider? Är det endast centralt inköp som förhandlar fram dessa? 

Har ni något att säga till om?  

• Vet du vad för slags prestationsmätning centralt inköp gör? 

• Hur sker prestationsmätning idag av leverantörer hos inköpsavdelningen i 

Sverige (förpacknings- och råvaror)? 

• Hur går ni tillväga om en leverantör presterar dåligt? Har du något exempel på 

detta? 

• Hur upplever ni leverantörernas flexibilitet? Gällande ändringar i prognoser: 

ordrar, kvantitet , datum etc.  

• Finns det några leverantörer som ni upplever har sämre flexibilitet än andra? 

(om det finns några, har ni gått vidare till centralt inköp med det och vad har 

responsen varit?)  

• Har ni själva gått vidare med det? Tagit upp med de berörda leverantörerna?  

• Har ni märkt av i fall leverantörerna har presterat bättre eller sämre på senaste 

tiden (senaste halvåret-året)?  

• Hur frekvent gör ni prestationsmätning?  

• Vad vill ni uppnå med Supplier Performance? 

• Vad ser ni för fördelar och nackdelar med Supplier Performance? 

• Vad är resultaten från Supplier Performance? 

• Behöver det utvecklas på något sätt? 
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• Har ni löpande möten angående leverantörers prestationer med operativt inköp 

och liknande? Hur ofta? Vad brukar ni ta upp om?  
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Johansson, Forecast Manager, 2016-03-03 

Frågor:  

• Kort beskrivning av vad du gör i ditt arbete hur det påverkar Carlsberg Sverige. 

• Beskriv de olika stegen i prognosarbetet? 

• Hur sker framställningen av en prognos? Vad baseras den på för data? 

• Vad är orsaken till i fall en prognos inte stämmer överens med det verkliga utfallet?  

• Vad blir konsekvenserna av det hela?  

• Har ni något möte gällande hur ni ska kunna förbättra prognoserna? Vilka är 

involverade? Vad är bristerna? Vad blir åtgärderna? Blir det bättre prognoser?  

• Brukar ni notera ifall det var prognosen som påverkade utfallet vid en 

leveransavvikelse? Om det var Carlsberg som ställde fel prognos eller om 

leverantören inte kunde leverera? 
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Hartwig, Internal Supply Planner, 2016-03-03 

Frågor: 

• Kort beskrivning av vad du gör i ditt arbete som planerare och hur 

planeringsavdelningen arbetar på Carlsberg Sverige. 

• Hur lägger ni produktionsplanen (beskriv gärna de olika stegen)? 

• Anser du att ni ofta får ställa in en produktion/ändra i produktionsplan p.g.a. 

brist på insatsmaterial till produktion? 

• Hur ofta får du ändra i produktionsplanen (varje dag, vecka, månad)?  

• Vad tror du att de främsta orsakerna till materialbrist till produktion? 

• Vad kan konsekvenserna bli om det bristar material? 

• Har ni några löpande möten gällande orsakerna? Vilka är involverade i så fall? 

Vad brukar ni ta upp om? Vad blir åtgärderna? Ser ni några förbättringar? 

• Vad tycker du om Supplier Performance? Något ni använder? Ser du några för- 

och nackdelar med det? Tycker du att det har lett till några förbättringar sedan 

det infördes? 

• Anser du att leverantörerna är flexibla? Exempelvis om du behöver lägga till 

något i produktionsplanen som inte var planerat sen tidigare. 
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Augusstsson, Ratcovich och Nilsson, External Supply Planners, 2016-03-03 

Frågor: 

• Kort beskrivning av du gör i ditt arbete och hur avdelningen arbetar på Carlsberg 

Sverige. 

• Hur tycker ni att Supplier Performance fungerar? 

• Ser ni några för- och nackdelar med Supplier Performance? 

• Vad är resultaten från Supplier Performance? 

• Behöver det utvecklas på något sätt?  

• Vad upplever ni för problem med olika leverantörer? 

• Hur ofta sker en avvikelse (varje dag, vecka, månad)?  

• Vad tror ni de flesta grundorsakerna till avvikelserna är?  

• Tror ni att det är leverantörerna eller Carlsberg själva som står för merparten 

avvikelser? Alltså ändring i produktionsplan/prognoser. 

• Anser ni att satta ledtider stämmer överens med den tid det tar från beställning 

till verklig leverans? 

• Får ni någon förklaring varför leverantören inte kan leverera? I så fall vad beror 

det på?  

• Har ni löpande möten med inköpsavdelningen angående hur leverantörer 

presterar? I så fall vad brukar ni ta upp om? Vad blir åtgärderna? Ser ni några 

förbättringar?  

• Vad tycker ni behöver göras för att kunna förbättra avvikelserna? Kan ni se 

några svagheter som behöver åtgärdas? 
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Berg, Goods Reciver, 2016-03-03 

Frågor: 

• Kort beskrivning av du gör i ditt arbete på godsmottagningen? 

• Hur sker kontrollen av levererat gods? Jämför ni mot fraktsedeln, kontrollerar ni 

skador etc.? 

• När det sker en avvikelse hur går rapporteringen till? Supplier Performance? 

Berörda personer? 

• Registreras avvikelser på något annat sätt också (excel-dokument med 

förseningar eller liknande för en specifik leverantör)? 

• När kvalitetsavvikelser uppstår, vad händer med godset?  

• Hur tycker ni det funkar att använda sig av Supplier Performance? 

• Ser ni några för- och nackdelar med det? Något som kan förbättras med systemet 

eller liknande? 

• Har ni märkt av några förbättringar sedan ni började använda Supplier 

Performance? Till exempel att en leverantör har blivit bättre gällande 

avvikelser? 

• Upplever ni några leverantörer som sköter sig bättre än andra (leveranstid, 

kvantitet, skador etc.)? Vilka leverantörer i så fall? 

• Sker det löpande möten med olika avdelningar i syfte att diskutera leverantörers 

prestationer där någon från godsmottaget deltar? Hur ofta i så fall?  
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Brage, Production Leader, 2016-03-03 

Frågor: 

• Kort beskrivning av du gör i ditt arbete som produktionsledare och hur 

produktionsavdelningen arbetar på Carlsberg Sverige. 

• Beskriv de olika stegen i ditt arbete? 

• Hur sker kommunikationen mellan dig och  produktionsplanering? När en 

planerad produktion blir ändrad? Diskuterar ni varför det blev så? 

• När det sker avvikelser vid leverans hur hanterar ni det?  

• Har du anmärkt om det är några specifika leverantörer som ofta bidrar till 

avvikelser? 

• Är det några speciella material som ni ofta har problem med avvikelser?  

• Vad är det oftast som är problemet? Leveransavvikelser eller 

kvalitetsavvikelser?  

• Vad blir konsekvenserna?  

• Har ni något möte gällande hur ni ska kunna förbättra prestationsmätning av 

leverantörer? Vilka är involverade? Vad är bristerna? Vad blir åtgärderna? Blir 

det bättre? 

• Hur arbetar du med Supplier Performance? Vad tycker du om det? Ser du några 

för- och nackdelar med det? Ser ni några förbättringar? 

 

 

 


