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Beslutsunderlag

Process för beslutsfattande

Mätpunkter i system
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Beslut träffas på finansiell effekt

Avsaknad av reell fakta 

ERP-system genererar händelser
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Tydliga skillnad mellan styrtal & nyckeltal

Mäta processeffektivitet

Utforma styrtal så att dessa har en reell betydelse för 
personerna som arbetar med processen. 
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Verksamheten – Underleverantör inom  fordons-, flyg-, 
medicintekniskindustri

Styrtal - Leveransprecision 

Avtalad leveranspression är en del av de icke 
kommersiella villkor & anges i intervall.

Förenklat upplägg utan delleveranser

Under en period av tre månader har medeltalet av 
styrtalet "leveransprecision" sjunkit från 99,52 % till 
99,13 %. 

Effekten för bolagets kunder har resulterat att deras 
säkerhetslager sjunkit mot låga nivåer
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Ett problem hade uppstått ett flertal gånger så vi 
bestämde oss för att hålla koll på det och försöka förstå 
varför det inträffar!

Vi definierade dom kritiska punkterna i processen, var 
ska vi mäta?

Vi bestämde hur vi ska mäta och i vilken enhet (antal, 
meter, minuter, antal/tidsenhet)

Vi satte upp gränsvärden så ni vet vad hela processen 
ska klara av och all dess delar (vad är ok nivå)

Vi implementerade mätningen i processen…
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Mätning & fakta insamling

”Det är flera kunder som påpekar att vi avviker från ingått 
avtal”

Utformning av mätpunkter
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Mätning & fakta insamling

1, Cosmo och kunden gick igenom KPI:erna
och bestämmer vad vi måste ha för information

2. Cosmo la sedan in bevakning i koden (Bokföring av plocket)

3. Cosmo startade loggning av information i processen 
(EVENT)Exempel:

• Kundnr
• Artikelnummer
• Levererat antal
• Datum
• Tid
• Plockare
• Antal föresenade 

dagar mot lovat 
leveransdatum

4. Cosmo slog på mätningen……

Implementering av mätpunkter och mätvärden
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Mätning & fakta insamling Visualisering av mätdata

1. Cosmo och kunden bestämde hur och var dom vill se på datat

SQLNAV Server

Mätvärden från 
processerna

2. Cosmo hjälpte till att ta fram frågor mot databasen (mätvärden 
+ kompletterande information)

3. Cosmo hjälpte kunden med att publicera data.
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Mätning & fakta insamling Kundens vision: Att visualisera hela processen

Indikatorns 
bakomliggande transaktioner



En initial intervju genomförs med ansvarig för 
utleveranshantering & lager.

Den analysen ger vid hand att antalet utleveranser ökat 
som en konsekvens av ökad efterfrågan. 

En rotorsaksanalys genomförs i syfte att verifiera 
arbetshypotesen.

Den identifierar ett samband mellan innehåller i 
sändningen och vilka som utför packningen.

Timanställd personal har fått bristande introduktion 
varför samtliga arbetsmoment i hanteringen tar för lång 
tid. 

Rotorsaksanalysen ger upphov till två åtgärdspunkter
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ERP-system erbjuder:
Fångar & producera affärshändelser 
Erbjuder data som kan användas för att fastställa olika 
ledtider

Använd befintliga verktyg för visualisering

Visualisera för att motivera.

För att tänkta annorlunda krävs förändring. Granska Era 
beslutprocesser.
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Sammanfattning
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Mikael Öhlund
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