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Sammanfattning 

Introduktion: Utmaningen med att utvecklas och förändras för ett företag är att medarbetarna 

behöver förändras med företaget. Internt är det viktigt att kommunicera och byta information, 

är informationen för omfattande kan den förvrängas eller förmedlas till fel personer vilket 

skapar ett problem i kedjan. Bristfällig kommunikation kan leda till att lagerhantering och 

planering blir svårhanterligt vilket leder till onödiga kostnader vid materialbrist. Kostnaderna 

uppstår i form av missnöjda kunder, personalkostnader, lageryta och försäkringskostnader. Det 

kan bidra till en osäkerhet vid planering och utformning av ett lager som då blir en tidskrävande 

uppgift.  

Syfte: Syftet är att utforska vilka samband som finns mellan intern kommunikation och behov 

av lagerhållning. 

Metod: Detta examensarbete är en fallstudie som undersökt ett specifikt fall beståendes av 

kvalitativ och kvantitativ data. Information har inhämtats från ostrukturerade intervjuer med 

personer från olika arbetsområden i produktionen. Ostrukturerade observationer och statistik 

har samlats in från fallföretaget samt från en leverantör. Detta tillvägagångssätt användes för 

att finna svar på studiens frågeställningar.  

Resultat: Resultatet utifrån kvalitativ data kommer från åsikter och tankar som respondenterna 

har kring lagrets storlek och hur material plockas i produktionen. Genom den kvantitativa 

undersökningen har statistik tagits fram för att granska vilka artiklar som är lagerförda och vilka 

artiklar som har stor efterfrågan respektive liten efterfrågan. Utifrån det kan lagerstorleken 

analyseras om den passar fallföretagets behov och efterfrågan.  

Slutsats: Sambandet mellan intern informationshantering och lagerstorlek är en påverkande 

faktor för att undvika materialbrist i ett lager med varierande behov. Ett företag med varierande 

behov kan sträva efter att periodvis förbättra kvaliteten på lagerhållningen med hjälp av intern 

kommunikation. Resultatet bidrar med ny kunskap till forskningen. Något som hade varit 

positivt för studien är om en kalkylering av artiklar hade utförts för att redovisa vad som bör 

vara lagerfört och ange en trovärdig lagerstorlek.  

 

Nyckelord: Lagerhantering; Informationsdelning; Leverantörsstyrda lager; Försörjningskedja; 

Leverantörsrelationer. 

  



 

 

 

Abstract 

Introduction: The challenge for a company to evolve and change is that the employees need 

to change with the company. Within a company communication and exchanging information is 

important, if the information is to extensive it can be misunderstood or be mediated to the wrong 

person which creates a problem within the supply chain. Inadequate communication can lead 

to unmanageable inventory management and planning which results in unnecessary costs due 

to material shortage. The costs occur in shape of dissatisfied customers, personnel, storage area 

and insurance. Communication problems can also make the planning and design stage of a 

warehouse a time-consuming task. 

Purpose: The purpose of the study is to investigate the connection between internal 

communication and the need for storage. 

Methods: This master thesis is a case study that examines a specific case containing qualitative 

and quantitative data. The data has been gathered from unstructured interviews with persons 

from different work areas within the production. Unstructured observation and statistics has 

been gathered from the company as well as from a supplier. This approach was used to find an 

answer to the case study questions.  

Results: The result based on qualitative data comes from opinions and thoughts that the 

respondents have about inventory size and how the material is collected in production. From 

the quantitative survey, statistics was produced and examined to find which goods was stocked, 

hade high and low demand respectively. From that an analysis on the inventory size can be 

performed to see if it matches the company’s needs and demands.  

Conclusion: The relationship between internal information sharing and inventory size is an 

influencing factor to avoid material shortage in a warehouse with varying needs. A company 

with varying needs can strive to periodically improve the quality of stock management by 

means of internal communication. The results contribute with new knowledge to the present 

research. Something that had been positive for the case study is if a calculation of the goods 

had been performed to show what should be stocked and to present a credible inventory size. 

 

Keywords: Inventory management; Information sharing; Vendor Managed Inventory; Supply 

Chain; Suppliers relationships.   
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1. Introduktion  

På följande kapitel introduceras en bakgrund med problematiken till studien. Med en 

formulering av syfte och frågeställningar samt även en avgränsning på fallstudien.  

 

1.1 Bakgrund  

Dagens företag behöver våga möta det osäkra ekonomiska klimatet och dagens teknologi. Att 

gå hand i hand med den på ett flexibelt sätt kan leda till överlevnad (Edmonds 2011). Det svåra 

med förändring och utveckling är att människor behöver förändras med den nya tekniken och 

med den fortlöpande utvecklingen. Genom ständig utveckling behåller ett företag sin 

konkurrenskraft. Vidare anger Olhager (2013) att ett konkurrenskraftigt pris inte räcker till, det 

är krav på kvalitet, leveransförmåga och flexibilitet hos kunder. Inom industriell produktion 

med order mot kund är lagerhållning en nödvändig process. En påverkande faktor är mängden 

artiklar och rätt mängd artiklar som borde finns i ett lager för att ej kunna påverka leverans till 

kund. Olhager (2013) nämner att när befintliga artiklar i lagret är på en låg nivå bidrar det till 

brister och sen leverans till kund. Skulle det uppstå höga lagernivåer bidrar det till hög 

kapitalbindning, samt kostnader i form av lageryta, hantering, personal, försäkring och inkurans 

(Olhager 2013; Mattsson 2004). Utifrån detta finns det en stor ovisshet kring efterfrågans 

storlek på material inom ett företag, hur mycket som ska tillverkas, säljas eller levereras i 

framtiden (Tibben-Lembke & Rogers 2006). Det blir svårt med planering av logistik då 

prognosmetoder inte underlättar arbetet. Företag vill veta kapacitet för tidpunkt och plats.  

 

I en försörjningskedja är planering av lager en svår och osäker process. En bidragande faktor är 

vid planering av lagerstorlek kan skapa en osäkerhet för ansvarig under processens gång (Pang 

& Chan 2016). Vid osäkerhet blir lagerhantering och planeringen försämrad, det resulterar i 

högre lagerkostnader i form av att felaktigt lagersaldot (Ye, Xiaolong & Yugang 2017). Prajogo 

och Olhager (2012) nämner att relationen mellan material- och informationsflödet är viktigt i 

processen i försörjningskedja, för att vid beslut ha vetskap, genom att inte påverka 

försäljningsvolymer, lagernivåer och resursutnyttjande (Olhager 2013). Inom organisationer 

finns det krav på att kommunicera och utbyta information mellan enheter. Informationsflödet 

är viktigt för organisationens förekomst samt ett företags överlevnad och konkurrenskraft. 

Informationsflödet som överförs mellan enheterna, kan bekräfta saker, förbättra saker och 

uppdatera saker utifrån affärsutbyten och interaktion.  
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Ett problem som kan uppstå med informationsflödet är hur informationen ska förmedlas vidare 

på bästa sätt (Durugbo, Tiwari & Alcock 2013). Det kan bero på att informationen är för 

omfattande, den förvrängs eller vidarebefordras till fel personer. Informationsflödet i en 

organisation har enligt Durugbo, Tiwari och Alcock (2013) fungerat på ett positivt och effektivt 

sätt när ett företag har kontinuerliga processförbättringar, hur företaget anpassar sig, 

samarbetar, hur informationshantering fungerar och utvecklingen av kompetenser. Utmaningen 

handlar om vad ett industriföretag har för behov för att skapa ett välfungerande 

informationsflöde. Till exempel inom en verkstadsindustri är en bidragande faktor att IT-

utvecklingen är snabb, det påverkar informationsflödet (Högström et al. 1999). För att minimera 

risken behöver en helhetssyn skapas för kommunikationen i en organisation. Det är nödvändigt 

att öka förmågan hur kommunikation fungerar i en organisation då det blir allt svårare att nå 

kommunikationseffekter.     

 

1.2 Syfte 

Att utvecklas med människor på ett företag är en svår process, därav är det viktigt att utbytet av 

information och kommunikation är välfungerande. Ett problem är att informationen förvrängs 

och vetskapen brister. Det leder till en osäkerhet vid lagerplanering och utformning av ett lager. 

Det kan i slutändan resultera i onödiga kostnader för ett företag och missnöjda kunder. 

Utmaningen är hur ett industriföretags informationsflöde ser ut med tanke på ett företags behov. 

Dessa problem leder till ett syfte som presenteras nedan. 

 

Syftet är att utforska vilka samband som finns mellan intern kommunikation och behov av 

lagerhållning. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

Vad har intern kommunikation och lagerstorlek för koppling till varandra? 

Vad innebär en bra intern kommunikation för att säkra upp behovet angående lagerhållningen? 

 

1.3 Avgränsning 

Avgränsning är gjord mot lagerstatistik ABB AB i Storvik och avser endast att behandla artiklar 

med minst 48 utförda inköp per år, som motsvarar en genomsnittlig användning av respektive 

artikel fyra gånger per månad.  
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1.4 Disposition 

Studiens disposition presenteras nedan innehållet i varje kapitel. Detta ger en överblick på 

studiens uppbyggnad.  

 

Kapitel 1 – Introduktion: Första kapitlet introducerar en bakgrund och problematik kring 

området kommunikation och lagerstorlek. Det ledde fram till ett syfte och frågeställningar till 

studien med hjälp av en avgränsning. 

Kapitel 2 – Metod: Andra kapitlet ger en syn på hur studien är uppbyggd för att svara på syftet 

och frågeställningar. Tillvägagångsättet presenterar utifrån tidigare forskares perspektiv och 

beskrivning hur studiens arbetsmoment resulterade i. Slutligen presenteras studiens kvalitet. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram: Kapitel tre är ett ramverk för studiens teori och begrepp 

utifrån forskare och författare. Det för att skapa förståelse för läsaren och kunna bidra med 

kunskap vid användning av modeller och teorier.  

Kapitel 4 – Nulägesbeskrivning: I början av kapitel fyra presenteras en kort bakgrund av 

fallföretaget. Eftersom redogör en sammanställning av datainsamling utifrån intervjuer, 

observationer och lagerstatistik. Detta presenteras med hjälp av text, bilder och diagram, det för 

att ökad förståelsen för läsaren.  

Kapitel 5 – Analys och diskussion: I detta kapitel besvaras frågeställningarna genom att 

analysera och diskutera insamlade data som sätts mot teori.  

Kapitel 6 – Slutsats: I kapitel sex inleds det med en studiens syfte och svaret på syftet. Eftersom 

redogörs det vad studiens slutsats resulterat i och förslag på vidare forskning kring detta 

område. 
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2. Metoder 

I metodkapitlet presenteras skribentens val av metod som har använts för att undersöka 

problematiken och kunna svara mot syftet.  

 

2.1 Fallstudie 

En fallstudie är enligt Stake (1995) en forskningsstrategi som används vid utförandet av en 

vetenskaplig undersökning, där endast ett fall undersöks detaljerat. Patel och Davidson (2011) 

anger att en fallstudie oftast används vid undersökning av en process eller en förändring. Det 

handlar om att gå in på djupet i frågan om för att se vad som finns och analysera därefter. Yin 

(2007) menar att en fallstudie utformas med god kvalitet, från insamling, genom att analysera 

data och att kunna presentera studien på ett förståeligt sätt. En fallstudie utförs på ett induktivt 

sätt, där forskaren upptäcker idéer eller problem på vägen i studien och undersöker ett specifikt 

fall (Patel & Davidson 2011).  

 

Upplägget i en fallstudie beskriver Bryman (2016) att de flesta förespråkare använder sig av en 

kvalitativ analys för att skapa en intensiv och detaljerad bild av de specifika fallet men även att 

en kvantitativ analys kommer till användning. Kombinationen av kvalitativ och kvantitativ 

forskning är för att stärka fördelar samt reducera eller minska nackdelar som kan uppstå med 

respektive tillvägagångssätt (Bryman 2016). Bryman (2006) nämner att kombinera kvalitativ 

forskning som resulterar i att finna nya förståelser och kvantitativ forskning som resulterar i att 

finna nya överraskningar, nya insikter och riktningar. Denna kombinationsanalys leder till att 

resultatet stärks och mängden information ökar. 

 

2.1.1 Val av fallföretag 

Att genomföra en fallstudie som forskningsstrategi kändes relevant, för att endast ett 

problemområde undersöktes. Genom att undersöka problematiken på fallföretaget ABB AB i 

Storvik angående kommunikation och lagerstorlek. Det skapade ett intresse för skribenten och 

fallföretaget genom att fallföretaget lever i en föränderlig organisation och behöver utvecklas 

med tiden. Utförandet gjordes genom att finna vägar till att alternativ förbättra och bidra med 

ny kunskap via en kombinationsanalys beståendes av kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Analysen gav olika vinklar utifrån empirin, hur lagret kan säkerställas och hur interna 

informationshantering utförs och kan utföras på fallföretaget.  
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2.2 Sekundär- och primärdata 

Eftersom att en forskningsstrategi definierats som fallstudie bör material samlas in. Denna 

studie baseras på sekundär- och primärdata. Sekundärdata har använts för att skapa en grund 

och finns ny information utifrån en litteraturundersökning och dokumentinsamling. Det för att 

skapandet av ett nytt synsätt i denna fallstudie. Sekundärdata handlar om att samla in 

information från vetenskapliga arbeten som redan används i andra syften (Andersen & 

Schwencke 1998). Det kan vara rapporter, statistik och hemsidor. Det handlar om att bygga 

vidare på det som tidigare forskare avslutat. Fördelen med sekundärdata är enligt Bryman 

(2016) att stor del av de data som använts är av god kvalitet. Att svara på det givna syftet genom 

datainsamling är vad primärdata handlar om (Saunders, Lewis & Thornhill 2016). Patel och 

Davidson (2011) nämner att primärdata skapar en tydlig bild över det aktuella fallet. En bra 

kombination av skapandet av en tydlig bild är att kombinera intervjuer och observationer. 

Intervjuer och observationer är en kvantitativ data som handlar om att undersöka och skapa 

förståelse för fallföretaget nuläge och finna problematiken. Att studien grundar sig till stor del 

på kvalitativ data är för att skapa förståelse till hur respondenterna tolkade sin egen sociala 

miljö. Att finna förståelsen till varför respondenternas åsikter kring lagerstorlek och 

materialplockning. Kvantitativ data inriktar sig på ord och inte siffror och det kan göras genom 

intervjuer eller observationer (Bryman & Bell 2017). Det för att få förståelse hur deltagarna 

tolkar den sociala verkligheten utifrån en viss miljö. En kvalitativ forskning handlar om att 

undersöka ett område på en djupare nivå (Biggam 2015). 

 

2.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien som består av den teoretiska referensramen och bakgrunden kommer från en 

insamling av olika litteraturer. I form av kurslitteratur, avhandling och vetenskapliga artiklar 

som är relevant och passade området information och lager. Vid sökandet efter vetenskapliga 

artiklar har Högskolan i Gävles sökfunktion Discovery använts. I Discovery kan avgränsningar 

fyllas i under sökandet, till exempel tidigare granskade artiklar. Det gjordes en sammanslagning 

av relevanta sökord, till exempel ”Inventory management” och ”Information sharing” eller 

”Supply Chain” och ”Supplier relationships”. När vetenskapliga artiklar framtogs granskades 

sammanfattningen och slutsatsen igenom för att undersöka om den var relevant för denna 

studie. Eftersom de vetenskapliga artiklarna var funna har det kompletterats med kurslitteraturer 

för att tydliggöra och beskriva områdena.  
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Patel och Davidson (2011) anser att vetenskapliga artiklar och böcker är en vanlig 

förekommande insamlings strategi. Utifrån vetenskapliga rapporter beskrivs nya fynd och 

böcker diskuterar i helhet olika teorier och modeller. Användandet av böcker är framtaget från 

Högskolan i Gävles bibliotek för att finna modeller och teorier som är lämpliga i denna studie.  

 

2.2.2 Dokument 

Inom sekundärdata har dokument erhållits från fallföretaget och en leverantör till fallföretaget 

som är en form av statistik. Data kan samlas in med hjälp av statistik och matematik (Backman 

2016). Den kvantitativa analysen klassificeras som en deskriptiv statistisk metod (Patel & 

Davidson 2011). Det för att kunna visa och tydliggöra forskningsproblemet genom en 

beskrivning av data. Patel och Davidson (2011) beskriver det som en insamling av numeriska 

data och statistiska bearbetning. Dessa siffror redovisas enligt Biggam (2015) oftast i tabeller. 

Positivt vid användandet av statistik är enligt Yin (2007) att exakta och tydliga kvantiteter 

framkommer och att material klassificeras som stabilt och diskret. Att material kan granskas 

vid ett flertal gånger. Det har utförts en statistikundersökning på inlevererat material från en 

stor leverantör samt materialhanteringen på fallföretaget lager, för att visa hur nuläget ser ut. 

Efter det kunde skribenten till studien analysera hur lagret bör se ut. Genom skapandet av en 

översikt på befintligt material som bör vara lagerförda. 

 

2.2.3 Ostrukturerad observation 

För att kunna skapa en tydligare och djupare helhetsbild över problematiken på verksamheten 

har ostrukturerade observationer använts. Det för att kunna tydliggöra och skapa en större 

förståelse vad respondenterna ansåg i intervjuerna. Inom primära data sker det observationer 

som är ett tillvägagångsätt för att ta reda på problemet om det aktuella fallet på ett företag 

genom att granska eller undersöka aktiviteter (Saunders, Lewis & Thornhill 2016). 

Observationer använda för att skapa en förklaring varför det sker på det viset samt att förstå 

sammanhanget kring problemet (Biggam 2015). I början av studien när valet att utföra 

observationer säkerställes gjordes en notering på papper vad som skulle observeras och varför. 

Det för att skribenten undersökte det som var lämpligt för studien och att undersökningen 

gjordes på rätt område. Det gjordes genom att skribenten till fallstudien endast iakttog 

situationen samt miljön i praktiken. Hur personalen på fallföretaget plockade ut material på 

lagret och hur kommunikationen mellan anställda och inköpsavdelningen såg ut noterades för 

insamling av data.  
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Användningen av ostrukturerade observationer används för utforskande syfte vid ett specifikt 

problemområde (Patel & Davidson 2011). Ostrukturerade observationer sker inte utifrån något 

specifikt schema, utan syftet är att beskriva personers beteende på ett tydligt detaljerat sätt 

(Bryman & Bell 2017). Ostrukturerade observationer handlar om att iaktta vad som händer i en 

miljö och beskriva utifrån vad som händer utan att delta, endast se. I skedet där observationen 

utförts ska observatören enligt Patel och Davidson (2011) vara väl förberedd angående vem 

eller vilka som observeras, vilken situation, miljö och andra faktorer som undersöks. Det 

medför att observationen blir lättare att utföra. Datainsamlingen sammanfattades med en 

beskrivning av personalens aktuella beteende i deras miljö.  

 

2.2.4 Ostrukturerad intervju 

Motivet till utförandet av ostrukturerade intervjuer var att ge respondenterna utrymme att prata 

fritt kring intervjufrågorna. Det ledde till att respondenternas svar varierade, samtidigt skapade 

det en större bild av helheten och problematiken på fallföretaget. Samt att finns information 

som finns hos enskild individ på fallföretaget. En förekommande företeelse inom primär data 

är enligt Bryman och Bell (2017) intervjuer. Idén med intervjuer är att samla information utifrån 

respondentens perspektiv och hur respondenten värderar samt ser på saker. Intervjuerna kan 

utformas på olika sätt, en vanlig metod för informationsinsamling, som har tillämpats i studien 

är ostrukturerad intervjuer. Bryman (2012) beskriver det som att respondenten själv får 

utrymmet att forma och prata fritt kring sina svar. Metoden baseras på att författaren tar ett steg 

tillbaka och låter respondenten styra intervjun, med hjälp av ett antal lösa frågor som grund. 

Det Burgess (1984) förklarar är att ostrukturerade intervjuer kan definieras som ett vanligt 

personligt samtal. 

 

Intervjuerna ägde rum med sex personer som arbetar på verkstaden inom olika arbetsområden 

och med varierande anställningstid, från tre till 35 år. De anställda skapade en relevans och blev 

presentabla som intervjupersoner för att de arbetar på olika avdelningar i produktionen, 

mekanisk, montering, lindning och Coil. En av de intervjuade personerna är anställd på 

inköpsavdelningen. Denna person tar hand om inköp samt lagerhanteringen på fallföretaget. I 

början av en intervju gick intervjupersonen igenom anonymitet och personens rättigheter samt 

vad denna studie handlar om. När intervjuerna ägde rum fick intervjupersonen tillåtelse att spela 

in samtalet, det för att information inte skulle gå förlorad. Intervjuerna utfördes avskilt i ett rum 

och pågick mellan 5–30 minuter.  
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Därefter intervjuerna var slutförda gjordes en transkribering av det inspelade materialet, en 

sammanfattning av skribentens ord. Intervjuunderlagen redovisas under kapitlet bilagor. Vid 

ostrukturerade intervjuer nämner Bryman och Bell (2017) att författaren spelar in intervjuerna 

för vikten av detaljerade analys samt att kunna lyssna igenom för att intervjuaren på bästa sätt 

kunna fånga respondentens ord. Detta utifrån att endast noterade anteckningar under intervjuer 

kan ge förlorad information men även att faser och nyanser kan förbises. Efter en inspelad 

intervju finns det en metod som heter transkribering som handlar om att skriva ut vad som 

framkommit och sagts under intervjun i ett dokument. Höst, Regnell och Runeson (2006) anser 

transkribering som en tidskrävande metod. För att spara tid beskriver Höst, Regnell och 

Runeson (2006) att sammanfatta transkriberingen kan vara en god ide, beroende på hur detaljrik 

sammanfattningen behöver vara. 

 

2.3 Presentation av data 

Kvantitativa data presenteras i textformat med hjälp av diagram som sammanställer vikten av 

de insamlade datamaterialet. Utifrån den kvalitativa data beståendes av observationer och 

intervjuer presenteras det i textformat med förslag på samband och modell som presenterar en 

del av svaret på studien. Dessa två tillsammans analyseras och sätts mot teori som redovisas i 

det kapitlet. På fallföretaget har en presentation utförts med en Powerpoint, för att skapa en 

tydlig bild av studien. Syftet förklarades med studien och vad för slutsats som kunde definieras 

utifrån att insamlad data ställts mot teoriinsamling.  

 

2.4 Studiens kvalitet 

Det spelar ingen roll vilka metoder som väljs vid utförande av ett arbete, vid insamling av 

information. Bell (2008) beskriver att insamlingen behövs granskas för att se hur tillförlitlig 

och giltig den framtagna informationen är. För att forma en fallstudies kvalitet behöves ett par 

faktorer uppfyllas och utformas enligt vissa villkor beskriver Yin (2007) validitet och 

reliabilitet. Detta kallas enligt Yin (2007) för en forskningsdesign som beskriver hur man tar 

sig från en punkt till en annan. Studiens kvalitet innefattar hur giltig och trovärdig arbetet är. 

Om etik och källkritiken tagits hänsyn till samt om studien går att generalisera.  
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2.4.1 Validitet 

Studiens kvalitativa forskning består av observationer och intervjuer. Innan intervjuerna ägde 

rum undersökte skribenten till studien hur intervjuer och observationer bör utföras. Det för att 

stärka validiteten i undersökningen och att rätt sak undersöks från början. Validitet klassificeras 

som giltighet enligt Bell (2008). Vid undersökning av ett område eller person behöver personen 

i frågan veta vad som undersöks. Området behöver definieras för att kunna skapa bra validitet, 

genom att personen undersöker det som avses att undersökas. Det gör enligt Patel och Davidson 

(2011) att god validitet skapas genom att undersöka rätt sak. Vid intervjuerna spelades samtalet 

in för förståelsen skull och för att under intervjun endast lyssna på respondenten. Vid ett senare 

tillfälle lyssnades samtalet igenom för att sätta sig in i respondentens tankar och förstå meningen 

av samtalet. För att resultera i bra validitet har insamlad datamaterialet ställts mot de beaktade 

teorier för att skapa en hållbarhet angående svaret. Patel och Davidson (2011) nämner att en 

författare till en studie behöver vara uppmärksam vid intervjuer som datainsamling, för att 

skapa en hög validitet. Vara uppmärksam på om intervjun är trovärdig, samt att kunna tolka 

och fånga värdet utifrån respondentens synsätt. 

 

Vid insamling av litteraturstudien har ett flertal källor använts för att styrka vad andra forskare 

säger, samt att vid undersökning har skribenten till studien varit noga med att materialet tidigare 

blivit granskat. När vetenskapliga artiklar använts och viss information ej funnits har det 

kompletterats med kurslitteraturer. Sökord som lager och informationsdelning har varit 

tidskrävande i letandet efter vetenskapliga artiklar då det inte finns tidigare forskning kring 

detta område. Vilket resulterar i att validiteten i studien blir låg. Med har byggt upp med andra 

litteraturer som resulterar i att studiens validitet ökar. Att skapa stark validitet är att bygga upp 

en stark teorigrund och att uppmärksamma noggrannhet vid undersökning (Patel & Davidson 

2011). Det handlar om att kunna förstå och definiera betydelsen av området som undersöks och 

vid läsning av rapporten kunna tydliggöra den röda tråden (Yin 2007; Patel & Davidson 2011). 

Kvaliteten validitet i en fallstudie ökar om dessa aspekter används.  
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2.4.2 Reliabilitet 

Valet av metoder och hur metoderna använts har beskrivits på ett tydligt sätt vilket gör att 

tillförlitligheten stärks i studien och att studien går att upprepa av en annan person vid ett annat 

tillfälle med liknande resultat. Samt att vid transkribering har intervjumaterialet lyssnats 

igenom ett flertal gånger för att stärka trovärdigheten på vad respondenterna säger. Reliabilitet 

klassificeras som tillförlitlighet enligt Bell (2008). Reliabilitet handlar om att skapa förståelse 

så att undersökningen eller tillvägagångsättet går att upprepa vid ett annat tillfälle och av en 

annan person (Yin 2009). Det kan vara inom liknande omständigheter, kunna implementera 

studien och slutföra studien med samma resultat, utan avvikelser (Bell 2008). Inom den 

kvalitativa forskningen har begreppet reliabilitet en sammankoppling med validitet, stärks 

validiteten så leder det till att reliabiliteten stärks. Skribenten har bifogat intervjufrågorna i 

studien under Bilagor, det är en faktor som stärker reliabiliteten. Vid utförandet av studien har 

ett neutralt förhållningssätt till responsen av information under intervjuerna. Begreppet 

reliabilitet används inte på samma sätt som i en kvantitativ ansats beskriver Patel och Davidson 

(2011). Ett sätt att styrka reliabiliteten i studien är att infoga intervjufrågorna i studien, för 

tydliggöra situationen.  

 

2.4.3 Källkritik 

Skribenten under litteraturinsamlingen har varit uppmärksam vad för typ av material som 

samlats in för att säkerställa trovärdigheten. Under arbetets gång samlas det in dokument som 

behöver ses över för att se om fakta och upplevelser är trovärdiga, därav granskas dokumenten 

kritiskt (Patel & Davidson 2011). Det finns flera faktorer att undersöka, inom den sekundära 

datainsamlingen kan förfalskningar förekomma, skillnad mellan beskrivningar och beskrivande 

analyser skiljas på. Även att undersöka vart informationen är tagen ifrån beskriver Patel och 

Davidson (2011). För att undvika insamling av icke trovärdiga dokument har kända sidor 

använts, till exempel Discovery, där begränsning mot granskade artiklar kan specificeras.  

 

2.4.4 Generaliserbarhet 

Fallstudien har och kan generaliserats mot teorier endast då generalisering mot miljöer och 

populationer är svårt. Speciellt med fallstudier är det svårt men att implementera i liknande 

situationer eller inom samma koncern förblir det tanken med studien. En fallstudie kan vara 

svår att generalisera, det för att endast ett fall undersöks (Biggam 2015).  
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Bryman (2016) nämner att efter den kvalitativa datainsamlingens resultat är det svårt, nästan 

omöjligt att generalisera svaret mot andra miljöer. Det som är skillnaden på generaliserbarhet 

inom en kvantitativ forskning är att resultatet ska relateras till en relevant population berättar 

Bryman (2016). Patel och Davidson (2011) berättar om generaliserbarhet, är att om en kvalitativ 

analys har utförts kan det bli svårt att generalisera arbetet till en större grupp. Det kan istället 

generaliseras i situationer eller kontexter. Generaliseringen i detta studie blir inom liknande 

miljöer eller situationer som ett exempel inom samma koncern. Yin (2009) beskriver stark 

validitet som om en studie kan generaliseras. I och med det kan generalisering bli svår och 

troligtvis endast kunna implementeras i liknande miljöer och situationer. 

 

2.4.5 Etik 

I början när intervjuer blev inkluderat i fallstudien undersökte skribenten ur intervjuer ska 

utföras på ett sätt som leder till att respondenten känner sig bekväm. Inom den svenska 

forskningen finns det etiska grundläggande principer som bör vidtas (Bryman 2016). Det 

handlar om att de medverkande personerna ska känns att de frivilligt ställer upp, att de är 

medvetna om integritet som konfidentialitet och anonymitet. Det ska meddelas till personerna 

som ställer upp i undersökningen samtidigt som de under processen kan avstå om det önskas. 

Intervjupersonen bör även bli informerad om momenten som undersökningen handlar om 

(Bryman 2016). Om personen endast vill delta i vissa frågeställningar är det okej. Personalen 

måste känna att undersökningen behandlas med rätt och efter konfidentialitetskrav samt att 

uppgifterna endast behandlas i denna forskningsstudie (Bryman 2016). Det skrevs på ett papper 

som punkter vad som skulle tas upp med respondenten innan påbörjad intervju. Till exempel 

vad studien handlar om och vad respondenten bidrar till. Informerade om frivillighet, 

anonymitet och konfidentialitetskrav samt att respondenten inte behöver svara på alla frågor 

om personen inte vill. Vid val av intervjupersoner var det att en av de tänkta respondenterna 

inte ville medverka och då uteslöts. En viktig aspekt är att inkludera människorna på ett sätt 

som kan resultera att studien kan påverka dem med bidrag av ny kunskap utifrån de förslag som 

framtagits.  
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2.5 Schematisk tillvägagångsmodell 

Denna modell representerar hur studiens tillvägagångssätt är uppbyggd utifrån metodvalet.  

 
Figur 1. Modell som representerar studiens tillvägagångssätt  
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3. Teoretisk referensram 

I och med detta kapitel presenteras det vad olika författare förklarar och definierar teorier som 

är relevanta i denna studie.  

 

3.1 Försörjningskedja 

Logistik är en term som står för och beskriver synsättet av helheten och flödesorientering samt 

den grundläggande synen i Supply Chain management (SCM). Logistik beskriver Mattsson 

(2012) som en delmängd av SCM. SCM även kallad försörjningskedja, inom industrin omfattar 

det planering, samordning, strukturering, utveckling, organisering och kontrollering av 

resursflödena i kedjan (Mattsson 2012). Flöden inkluderar information, material, tjänster och 

betalningar. 

 

Det är en försörjningskedja som styr processer. Det innefattar styrning och hantering av material 

internt och externt (Van Weele 2017). I en försörjningskedja inkluderas alla logistikaktiviteter 

som omfattar all information och kommunikation. Kunskap som finns på ett företag och alla 

resurser inom det ekonomiska perspektivet för flödet och hanteringen av råvaror och tjänster. 

Målet är att uppfylla eller överträffa kundens förväntningar vid leverans från ett företag (Van 

Weele 2017). 

 

Ett företag strävar efter att nå det globala målet inom en organisation. Det handlar om att alla 

beslut ska anpassas och samordnas (Sahlin & Robinson 2002). Om bristande samordning eller 

anpassning uppstår i en försörjningskedja beror det på att informationen är ofullständig eller att 

anpassningen inte stämmer överens med det övergripande målet.  

 

3.1.1 Inköp  

Styrning av inköp har en koppling till en försörjningskedja (Van Weele 2017). Skillnad är att 

en försörjningskedja tar hand om alla typer av logistikaktiviteter, medan inköp tar hand om 

hantering och försörjning av ett företags externa resurser. De inkluderar varor, tjänster och den 

nödvändiga kunskapen för styrning av detta (Van Weele 2017).  
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Vid utformning av ett sortiment är Kraljics portfölj en strategi som rekommenderas av Van 

Weele (2017) och Olhager (2013), presenteras i Figur 2 nedan. Modellen representerar två 

dimensioner, inköpta artiklars betydelse och leverantörers tillgänglighet. Tanken är att mellan 

ett företag och den viktigaste leverantör, skapa en bra balans som är till för köparens skull (Van 

Weele 2017). Ena dimensionen står för leveransrisk. Det betyder att kriterierna mot antalet 

intressanta leverantörer och den tillgänglighet som finns på produkterna på lång och kort sikt. 

Det väger här in kostnader för byte av leverantör och avstånd mellan leverantörerna samt 

lagerrisker och tillgängliga ersättningar. Medför att leveransrisken är stor då det endast finns en 

leverantör och låg leveransrisk om det finns ett flertal leverantörer för en standardprodukt (Van 

Weele 2017). Andra dimensionen står för produktens pris, kvalitet och prestanda (Jonsson & 

Mattsson 2016). Påverkan som inköpet positivt påverkar ett företags kostnader, volym, tillväxt. 

Van Weele (2017) nämner att hög inköpspåverkan levererar fördelar till ett företag. Modellen 

som är en matris bestående av fyra kvadranter.  

 

Figur 2. Produkt- och leverantörsportfölj för inköp (Van Weele 2017). 

 

• Hävstångsprodukter/ leverantörer: Dessa artiklar finns det ett flertal leverantörer som 

säljer och är en blandning av standard- och specialprodukter (Olhager 2013). 

Hävstångsartiklar har en stor betydelse för ett företag och finns gott om på marknaden 

(Jonsson & Mattsson 2016). Det finns inget behov av att skapa långa relationer till 

leverantörerna, då det kan medföra risker.  
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• Strategiska produkter/ leverantörer: Denna kategori står för produkter som tillverkas 

med höga volymer hos leverantören, det finns endast ett fåtal av leverantörer (Van 

Weele 2017). Det uppstår ofta en intensiv kommunikation och interaktion mellan dem.  

• Rutinprodukter/ leverantörer: Artiklar med låg betydelse men med god tillgänglighet 

på marknaden. Artiklar som är inkluderad i denna grupp är artiklar med låg kvalitet och 

lågt pris. Därav är hanteringen av produkterna dyrare än produkten i sig. Här finns det 

ett stort utbud av leverantörer (Van Weele 2017). 

• Flaskhalsprodukter/ leverantörer: Flaskhalsprodukter finns endast hos en leverantör. 

Det kan leda till att produktpriset kan vara högt och leveranstiderna långa, även dålig 

service kan tillkomma. Dessa produkterkan ses som sårbara då dessa är svåra att få tag 

på och kostar pengar. Det är här kunden inte har något att säga till om då leverantören 

är dominerande beskriver Van Weele (2017). 

 

3.1.2 Leverantörsförhållanden  

En försörjningskedja effektivitet består av en väl planerad inköpsfunktion som inkluderar 

leverantörsrelationers ökade intresse. Jongkyung et al. (2010) beskriver att ett företag fokuserar 

på ett område inom inköpsfunktionen, inköpsstrategi, leverantörsval, samarbete eller 

leverantörsutveckling. Ett företags viktiga mål på en konkurrensutsatt marknad är att öka och 

skapa kundtillfredsställelse (Choy, Lee & Lo 2003). Genom att leverera högkvalitativ 

kundservice och produkter. Under dessa omständigheter är hanteringen av leverantörsrelationer 

viktigt för ett företag, speciellt vid övergripande kostnadsminimering. Leverantörsrelation är en 

process enligt Shaw (1999) som bygger på långsiktiga mål, öka lojaliteten och lönsamheten 

med specifika kund vid skapandet av relationer dem emellan. Van Weele (2017) beskriver att 

leverantörer kan delas upp i tre kategorier, leverantörer som levererar enligt kontrakt, leverantör 

tillsammans med ett företag utvecklar gemensamma mål eller att en leverantör skapar ett 

partnerskap med ett företag. 
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3.1.3 Transportpåverkan 

Kunder och omgivningen ställer krav på transportsystemet påverkar miljön. I produktens 

livscykel är det transporten som är miljöproblemet (Lumsden 2015). Miljöproblemet att 

transportsystemet är beroende av fossila bränslen, leder till stor halt av koldioxid som kommer 

från utsläppen. Vid användandet av egna resurser på ett effektivt sätt kan det leda till positivt 

förbättrad samhällsekonomisk aspekt. Miljön mår bättra i form av minskat avgasutsläpp, 

minskad slitage på vägen och mindre förbrukning av drivmedel (Lumsden 2015). För att se om 

leverantören eller kunden uppfyller miljökraven finns det ett certifieringssystem och ett 

nationellt miljömärkningssystem.  

 

3.1.4 Informationsdelning 

Mattsson (2012) pratar om ett informationsgap som kan uppstå mellan aktörer i en 

försörjningskedja. Exempelvis att kunden inte får tillgång till en viss information som 

leverantören har. Detta medför en osäkerhet kring informationen mellan dessa två aktörer.  

 

Högström et al. (1999) beskriver att synen på informationen som trivselskapande och 

underhållande som leder till positiva effekter på ett företag. Beskrivningen av ordet information 

kan användas och analyseras på flera sätt, som en resurs eller förståelse av ett mönster (Braman 

1989). Utifrån vad Al-Hakim (2008) beskriver om information, är det viktigt för 

organisationens förekomst. Det handlar om information som kommer in eller ut i ett företag hur 

den informationen styrs. Styrning av informationen reducerar förseningar och störningar som 

kan uppstå i processerna, som reglerar och begränsar processens genomförande.  

 

I organisationer sker informationsdelning i stor grad beroende på strukturen i organisationen 

(Liebowitz 2005). Relationerna har även stor påverkan hur informationen förs vidare och byts 

ut mellan personer. Informationsdelningen kan klassificeras som data och den kan mätas utifrån 

relationer. Egenskaper kan definieras i strukturens uppbyggnad inom organisationen om vem 

som kontrollerar, underlättar eller döljer informationsflödet.  
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3.1.5 Intern kommunikation  

Kommunikationen är någon som det snabbt kan ske förändringar kring och en viktig sak är att 

följa med förändringarna. Företag inom den svenska verkstadsindustrin har lagt märke till att 

kommunikationen blivit allt viktigare. Om ett företag internt förändras snabbt med samhället 

behöver det finnas en välfungerande kommunikation i organisationen. Högström et al. (1999) 

nämner att effektivt förmedla det viktiga till medarbetarna leder till att de blir engagerade och 

motiverade i arbetet. Högström et al. (1999) pratar om är att det inte jämt är lätt att fördela en 

välfungerande kommunikation i organisationen. En vanliga brister i kommunikationen 

framkommer från bristande dialog och återkoppling mot varandra i ett företag/organisation. 

Bristande relevans, att alla medarbetare ska förstå och begripa uppgifter och information. 

Bristande möten, för uppföljning och åsikter. Högström et al. (1999) beskriver att det brister i 

kommunikationen för att tillfredsställa medarbetarnas olika behov samt samordning och 

synergi men även kvalitetssäkring.  

 

För effektiv kommunikation beskriver Högström et al. (1999) att det inte fungerar om 

kommunikationen är till för en enda individs skull. Kommunikationen borde ha ett syfte till 

varför, som medarbetarna, ledningen och alla på ett företag kan använda, tänka på det sättet och 

bli motiverad av, samt att förstå varför kommunikationen är viktig. Högström et al. (1999) 

presenterar förslag på hur bristerna kan förbättras eller åtgärdas. 

 

• Dialog och återkoppling: Möten bör inte endast bestå av information, det ska inkludera 

tid för diskussioner och bearbetning. Samtidigt behöver människor känna återkoppling 

till sitt arbete, vilket kan inkluderas i mötet om inte det är negativ kritik. Den negativa 

kritiken kan presenteras vid sidan av ett möte (Högström 1999).  

• Relevans: Det finns mängder med kommunikation. För att alla nivåer i organisationen 

ska ha förståelsen för kommunikationen behöver den brytas ned till olika nivåer efter 

relevans (Högström 1999). Är kommunikationen för svår att tolka och ointressant, leder 

det till att den undviks och glöms bort.  

• Effektiva möten: Möten är det effektivaste sättet att skapa dialoger, handlingar samt 

attitydförändringar. Ett sätt att effektivisera mötena är genom att se till att målen är 

tydliga och klara, att alla på företaget når sina mål samt att alla får möjligheten och tiden 

att tydliggöra sin åsikt (Högström 1999). 
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• Kommunikationen som tillfredsställer kollegors behov: Behovet som ledningen har 

i en organisation är att kommunicera med sina anställda. Men medarbetarna har andra 

behov än vad ledningen har som behöver tillfredsställas. Nackdelen är att den enskilda 

individen tycker sig själv ha den viktigaste åsikten och detta kan leda till att alla 

individer på ett företag slänger fram idéer (Högström 1999). Informationen bör delas 

upp och prioriteras efter viktigast samt att ta bort de icke relevanta, vilket gör att 

mängden kommunikation minskar.  

• Samordning och synergi: Alla olika typer av företag har olika förutsättningar. Enskilda 

företaget behöver ha speciella förutsättningar för att uppnå bra synkronisering och 

effektivitet i kommunikationen på företaget. Det handlar om att påbörja planeringen 

från rätt ände för att uppnå det (Högström 1999), se Figur 3. Först ska en definiering av 

företagets mål göras. Utifrån det uppstår en diskussion där det framkommer vilka 

kommunikationsmål som behöver nås, sedan ska aktiviteter arbetas fram som gör att 

kommunikationsmålet kan uppnås, samtidigt som företagets mål uppfylls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Kommunikationsstödjande organisationsmål (Högström et al 1999). 

 

• Kvalitetssäkring: Det handlar om att kvalitetssäkra kommunikationen genom en 

reducering av mängden information som är icke relevant. Kvalitetssäkras inte 

kommunikationen leder det till onödiga kostnader för företaget (Högström 1999). Först 

handlar det om att chefen på företaget tar upp kvalitetssäkringen på möten, genom att 

försäkra sig att alla förstår, vad och hur kommunikationen ska utföras och uppföljas. Att 

följa upp och förbättra är viktigt.  
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Den interna kommunikationens betydelse har enligt Jo och Shim (2005) blivit en viktig del för 

att utveckla medarbetarna positiva beteende. Vilket kommer från tillit samt att medarbetarna få 

känna gemenskap i organisationen. Gray och Laidlaw (2004) nämner att 

kommunikationsnöjdheten på företaget beror på arbetsnöjdhet och produktivitet. 

 

3.1.6 Affärssystem 

Ett affärssystem är ett stöd för intern verksamhet och försörjningskedja mellan olika aktörer. 

Företag kan på bästa sätt planera och styra verksamheten angående material och kapacitet. 

Olhager (2013) nämner att ett informationssystem, ett affärssystem är relevant att använda. 

Skulle datamängden vara stor på ett företag är det nästan omöjligt att använda sig av en manuell 

produkthantering. Olhager (2013) nämner att affärssystem kan anpassas genom 

applikationsområden beroende på företagsstorleken och verksamhetsområde. Ett mindre 

företag använder de grundläggande applikationerna, som kan vara hantering av kundorder, 

fakturering, lager, materialstyrning, beläggningsplanering och inköpsorder. Företag med större 

datamängder behöver använda fler och avancerade applikationer.  

 

En nödvändig förutsättning för skapandet av effektiva materialflöden är grunddatabasen ihop 

med informationsflödet. Databasen består av en samling av information som beskriver olika 

artiklars identitet och företeelser som existerar internt på ett företag men även externt. Genom 

denna databas kan information om kvantiteter sammanställas, vad som finns i lager eller ej 

(Mattsson 2004). Databasen skapar en bättre kvalitet i materialstyrningen. Inköpsavdelningen 

är beroende av databasen, som information angående leverantörer, leveranstider, prisuppgifter 

samt för att se om inköpsunderlag finns tillgänglig.  

 

3.2 Lager 

Inom alla typer av företag anser Babayemi et al. (2016) att lagerhantering är viktigt. Förom det 

uppstår brister i lagerhanteringen kan det uppstå allvarliga problem. Dessa leder till förseningar 

och missnöjda kunder. Dessa brister skapar ineffektivitet på lagerhanteringen. Det kan bidra till 

materialbrist, höga lagernivåer och kostnader, långa ledtider, slöseri angående lagerutrymme 

och sämre kundservice (Aqlan 2017). En vanlig metod för att minska lagerkostnaderna är en 

ABC-analys som är en metod där artiklar klassificeras, i tre kategorier, A till C. A är de artiklar 

som har högst efterfrågan och kategori C är artiklar med lägst efterfrågan (Frey & Gordon 

1999).  
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En plats där lagring och samling av varor hanteras kallas för ett lager, i olika stora mängder i 

väntan på försäljning eller faktiska användningen (Aqlan 2017). I verksamheten är lager en 

viktig del eftersom vid konsumtion eller produktion av varor finns material på plats samt att det 

skapar ett tid- och kostnadsfördel. Målet och motivet med ett lager är att medarbetarna alltid 

ska ha tillgång till artiklar (Lumsden 2015). Företag har olika lagerstorlekar och vid vissa 

tillfällen vill ett företag minska eller öka lagerstorleken eller lagernivåerna. Om det sker en 

snabb reducering av lagernivåer kan det bidra till att tidigare dolda problem framkommer samt 

att nya problem kan uppstå.  

 

I och med ett lager uppstår det kostnader redan i bygget av ett lager som redan då behöver 

uppfylla vissa kriterier för utformning (Rouwenhorsta et al. 2000). Dessa är ett lagers 

volymstorlek, flexibilitet, genomströmning, lagringskapacitet och noggrannhet. Lumsden 

(2015) beskriver att det finns orsaker med att ha ett för litet lager, det kan då uppstå problem 

kring kapitalkostnader, ytbehovet och tillgängligheten. Wang, Chen och Xie (2010) nämner att 

en fördel med ett litet lagerutrymme bidrar till en större noggrannhet i informationen, det 

genererar i ökad kvalitet och produktivitet hos anställda.  

 

Begränsning av lagerutrymmet och att produkter har olika prioriteringar gör att lagerhantering 

blir svårare att hantera (Aqlan 2017). Det finns lagerstorleksproblem som kan uppstå vid val av 

kapacitetsplaneringen som handlar och uppstår kring lagringskrav och kostnader (Cahn 1948, 

refererad i Ye, Xiaolong & Yugang 2017). För att undvika problem kan en ansvarig i början av 

ny period bestämma ordermängd och den faktiska lagerstorleken för att på ett strategiskt sätt 

planera storleken mot efterfrågan och flexibilitet (Ye, Xiaolong & Yugang 2017).  

 

3.2.1 Beställningspunkt 

Beställningspunktsystem är en materialstyrningsmetod som fastställs utifrån en jämförelse på 

mängden kvantitet på en artikel som finns placerad i lager (Jonsson & Mattsson 2016). Det 

handlar om att artikeln plockas succesivt ut från lagret och vid en tidpunkt behöver det fyllas 

på. När den specifika artikel når en bestämd punkt utförs det en beställning (Lumsden 2015). 

En beställningspunkt är skapad för att en artikel alltid ha ett säkerhetslager och kunna uppfylla 

efterfrågan. Det motverkar artikelbrist på lagret.   

 



 

21 

 

3.2.2 Lageromsättningshastighet 

Lageromsättningshastigheten beskriver hur många gånger per tidsenhet som ett lager omsätts 

(Olhager 2013). Antingen räknas det på en artikelgrupp eller hela lagret. 

 

3.2.3 Materialplockning 

I ett lager justeras saldot på två olika sätt, vid inleverans och vid uttag av material. Vid 

inleverans av material ökar lagersaldot och vid uttag av material minskar lagersaldot (Mattsson 

2004). Uttag av material kan ske på olika sätt, mot kund- eller tillverkningsorder. Peterson 

(2002) nämner att plockning av material är en intensiv och tidskrävande uppgift som bidrar till 

att lagerkostnaden ökar. När material plockas från hyllan ska en plocklista fyllas i som sedan 

registreras mot lagersaldot. På listan ska artikelnummer, kvantitet och om det är mot en order 

eller ej fyllas i (Mattsson 2004). 

 

3.2.4 Fast och flytande placering i lager 

I ett lager kan artiklarna placeras på olika sätt baserat på olika åtaganden. Jonsson och Mattsson 

(2016) nämner att fast placering handlar om att artiklarna har en bestämd lagerplats. Motsatsen 

är flytande placering där artiklarna placeras i lager vid ledigt utrymme. Det innebär att artiklarna 

får en ny lagerplats vid ny leverans.  

 

En skillnad mellan dessa placeringsstrategier är att volymen på lagret varierar, fast placering 

utformas genom maximal lagervolymen av de totala artiklar som finns. Enligt Jonsson och 

Mattsson (2016) ger det en enkelhet vid uthämtning av artiklar, A artiklar (stor efterfrågan) 

placeras långt fram och C artiklar (låg efterfrågan) placeras långt bak i lagret. Vid flytande 

placering blir lagervolymen mindre eftersom artiklar placeras där ledigt utrymme finns. En 

kombination av dess två placeringsstrategier är inte ovanligt och förekommer på företag. 
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3.2.5 Leverantörsstyrda lager 

Leverantörsstyrda lager även kallas ”Vendor Managed Inventory” (VMI) innebär i 

materialleveransprocessen att leverantören får ansvaret och kontrollen för kundens lager. 

Leverantörer blir inkluderas i kundens verksamhet (Eriksson 2008). Leverantörerna styr lagret 

har betydelsen att inga inköpsorder behöver göras. Eftersom det inte sker inköpsorder om 

kvantiteter behöver leverantören enligt Jonsson och Mattsson (2016) kunna se information om 

lagersaldo på artiklar i lagret. Har leverantören informationen kring efterfrågan kan 

leverantören styra och planera med påfyllnad.  

Fördelar med att ha ett lager som leverantören fyller på är att kunden har material hemma vid 

behov (Olhager 2013). Lagerstorleken justeras och minimeras vid användning av 

leverantörsstyrda lager, då leverantören kan leverera efter behov mot kund, mot faktiska 

behovet än mot inköpsorder. 

 

3.2.6 Ständiga förbättringar  

Att ständigt arbeta med förbättringar i verksamheter har namnet PDSA-cykeln eller 

förbättringscykeln (Deming 1993, refererad till i Bergman & Kelfsjö 2013). En svensk 

översättning bli ”Planera-Gör-Studera-Lär” (Bergman & Kelfsjö 2013), som presenteras i Figur 

4. Figuren handlar om att i verksamhetens processer sker det ständigt arbete med förbättringar 

kring kvaliteten, produkten eller erbjudandet. Det utförs för att krav på kvaliteten ökar enligt 

Bergman och Klefsjö (2013). Att ständigt förbättra kvaliteten leder till att kostnader som kapital 

och resursåtgången reduceras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Förbättringscykeln (Bergman & Klefsjö 2013). 
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• Planera: Denna dimension av cykeln handlar om att definiera problemet. Problemet 

kan brytas ned i hanterbara delar och sedan ta hand om problemet med störst vikt. 

Planera och tänka igenom varför problemet uppstod och varför, samt hur problemet kan 

lösas med hjälp av olika verktyg. En ide som Bergman och Klefsjö (2013) nämner är att 

samla ihop en grupp med människor med olika bakgrunder och kunskaper, som leder 

till en lösning. 

• Gör: När gruppen kommit fram till en lösning, bör den gruppen eller en annan relevant 

grupp få ansvaret för att åtgärderna genomförs. Det är viktigt enligt Bergman och 

Klefsjö (2013) att gruppen är införstådd i problemet och problemlösningen.  

• Studera: Eftersom lösningen genomförts, är det ett måste enligt Bergman och Klefsjö 

(2013) att studera hur det gått tillväga, vad för effekter förbättringen gav på kvaliteten. 

Därav ska den förbättrade kvaliteten bibehållas.  

• Lär: Efter att lösningen har genomförts bör gruppen ta ställning till vad för lärdomar de 

lärt sig utifrån förbättringsarbetet och vad gruppen kan tänka på till nästa gång, för att 

undvika liknande problem. Tanken är enligt Bergman och Klefsjö (2013) att lära sig, 

positivt som negativt, för att sedan kunna ta förbättringscykeln ett varv till, då 

problemlösningen ha förbättrats. Eftersom cykeln är klar tar gruppen tag i nästa problem 

och upprepar förbättringen. 
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3.3 Teorisummering 

Teorisummering handlar om att denna studie bygger på området försörjningskedja och lager. 

Vid nedbrytning till underkategorier har insamling av relevant teori sammanställts för att kunna 

svara mot syftet och frågeställningar, vilket presenteras i Tabell 1 nedan. Under varje 

underkategori finns valet av författare och forskare för att kunna finna information för vidare 

läsning. Teorier från underkategorierna information, kommunikation samt inköp och 

leverantörsstyrda lager är relaterat mot forskningsfrågorna. Övriga underkategorier används för 

att skapa en bred förståelse för läsaren. 

 

Tabell 1. Summering av relevant teori 

 

Område Underkategorier Exempel forskare/författare 

Försörjningskedja Inköp Van Weele 2017  

Jonsson & Mattsson 2016  

Olhager 2013 

Leverantörsförhållanden Jongkyung et al. 2010  

Choy, Lee och Lo 2003  

Shaw 1999  

Van Weele 2017 

 Information Al-Hakim 2008 

Braman 1989 

Högström et al. 1999 

Liebowitz 2005 

Mattsson 2012 

 Kommunikation Gray och Laidlaw (004 

Högström et al. 1999 

Jo och Shim 2005 

 

 

Lager 

Hantering Aqlan 2017 

Babayemi et al. 2016 

Frey och Gordon 1999 

Lumsden 2015 

Rouwenhorsta et al. 2000 

Wang, Chen och Xie 2010 

Ye, Xiaolong och Yugang 2017 

Fast och flytande placering Jonsson och Mattsson 2016 

Materialplockning Mattsson 2004 

Peterson 2002 

Leverantörsstyrda lager Eriksson 2008 

Jonsson och Mattsson 2016 

Olhager 2013 

Ständiga förbättringar Bergman och Klefsjö 2013 
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4. Empiri 

Detta kapitel ges en beskrivning av fallföretaget och en redovisning av insamlad data som 

skribenten till studien har utfört och sammanställt. 

 

4.1 Fallföretaget 

Inom den elektrotekniska branschen finns det en internationell koncern vid namn ABB AB, 

Asea Brown Boveri. Det är en sammanslagning av Asea och Schweiziska Brown Boveri, år 

1987 blev företaget ABB AB (Högström et al. 1999). Inom kraft- och automationsteknik är 

ABB AB ett världsledande företag och är störst vid tillverkning av drivsystem och elektiska 

motorer (ABB 2018). Koncernens huvudkontor är lokaliserat i Zürich i Schweiz. Verksamheten 

bedrivs i mer än 100 länder och sysselsätter omkring 135 000 personer. Inom Sverige finns det 

omkring 8 600 medarbetare som är lokaliserade på 30 orter. Den största verksamhetsorten i 

Sverige är Västerås som sysselsätter omkring 4 000 anställda, därefter kommer Ludvika med 

2 400 anställda (ABB 2018). Organisationen lever i en föränderlig process som betyder att de 

strävar efter att leverera hög kvalitativa och prisvärda produkter efter teknik och marknad. 

Koncern består av fyra divisioner uppdelad efter produktområde och branscher. Det står för 

Electrification products, Robotics and motion, Industrial automation och Power grids. 

 

I Sverige finns det ett ABB lokaliserat i Storvik som är en del av ABB koncern. Storvik är en 

verkstadsindustri som hör till serviceavdelning och arbetar med att reparera och serva likströms- 

och växelströmsmotorer och generatorer där avdelningarna mekanisk, montering och lindning 

jobbar. Det finns även en producerande avdelning som tillverkar härvor vid namn Coil. 

Företaget lever på att det uppstår haveri hos kunder, vilket motsvarar att en order inte är lik den 

andra. ABB i Storvik har för några år sedan markant reducerat lagerstorleken, det är utifrån att 

företaget är i en föränderlig process. 
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4.2 Intervjusammanställning 

4.2.1 Respondenterna 

På fallföretaget intervjuades sex personer som arbetar på verkstaden inom olika arbetsområden 

och en person på inköpsavdelningen. Respondenternas svar skapar tillsammans en bred syn 

över problematiken. Respondenterna jobbar på olika avdelningar vilket resulterade i att olika 

åsikter framkom.  

 

4.2.2 Verkstaden 

Den uppfattning som framkommit från intervjuerna är att materialplockning fungerar bra mot 

de material som i dag finns på lagret. Vid vissa tillfällen uppstår det svårigheter med att 

plocka material. Det kan ibland bero på vad för typ av material som plockas ut och osäkerhet 

angående dess enheter. Ett exempel på fel som nämndes under intervjun med respondenterna 

är att leverans av batterier kommer i ett pack, ett pack består av 10 stycken batterier. Felet 

som uppstår är att personal plockar ut en låda med batterier och skriver på materialsedeln en 

styck batteri eller tvärtom. En respondent nämnde under ett tillfälle:  

”Någon på företaget äter batterier” 

 

Batterier försvinner i stora mängder. Det framkommer vid flera tillfällen att personalen anses 

sig vara slarviga när de fyller i materialsedeln på lagret. På artikeln lagerplats finns det 

information för att kunna fylla i materialsedeln.   

 

Sex respondenterna upplever vid plockning av material att det ofta är tomt på lagerhyllan. Det 

beror inte på att lagersaldot är noll i systemet utan att personal slarvar vid plockning av material. 

Personalen tänker ibland tanken att ”jag tar material och materialsedeln nu och fyller i 

materialsedeln vid ett annat tillfälle” vilket leder till att det inte blir av. En kommentar som 

framkom från vissa respondenter angående lagret, är att det svårt att veta vad för material som 

är lagerförda. Respondenterna tycker det kan vara bra att veta för att själv ha koll på vad de ska 

beställa. Vissa produkter nämnde verkstadspersonalen att de själv ska beställa, vilket ofta inte 

blir gjort. 

 

För monteringsavdelningen vid ankomst av en motor för reparation behöver motorn demonteras 

först för att se vad för typ av ”lager och packningar” som behövs för att lägga en beställning. 
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Det är om kunden inte skickar med material. Behövs material beställas kan arbetet behöva 

pausas i väntan på materialet.  

 

På lindningsavdelningen finns det åsikter om att beställningspunkten skulle kunna vara högre 

för att undvika materialbrist, speciellt för material som har en lång leveranstid och leverantörer 

som inte har ett eget lager. Skulle ett haveri uppstå finns det en uppsättning material tillgängligt. 

Vissa typer av material har lång leveranstid, men vid vissa tillfällen kan företaget låna material 

från avdelningar på annan ort. Oftast om artiklar inte finns läggs en beställning från en stor 

leverantör till företaget och leveransen sker oftast dagen efter eller två dagar efter beställning. 

Den leverantören har inte alla typer av artiklar så vid vissa fall tar det längre tid. Åsikter från 

respondenterna är att ibland stämmer inte uppgiften att det sker en leverans dagen efter.  

 

Angående lagerstorleken på lagret finns det blandade åsikter, en av respondenterna tycker att 

storleken är okej, det är inget som påverkar respondentens arbete. En sammanfattning av vad 

resterande respondenter tycker är att lagerstorleken i dag är liten jämfört med förut och det 

gäller även sortimentet. I dag finns det tomma ytor som inte används på lagret. Respondent 

nämnde under ett tillfälle:  

”Vi är nog bortskämda med att alltid ha material hemma på lagret.” 

 

På ABB i Storvik är ingen order lik den andra, det betyder att materialbehovet varierar från 

motor till motor. Under intervjuerna framkom det att verkstadspersonalen förstår att alla 

materialtyper inte kan finnas hemma. På monteringsavdelningen vid service av en motor byts 

alltid ”lager och packningar” tillsammans som ett par, men det finns endast lagerplats för 

”lager” och inte ” packningar”. Det är störande för personalen på monteringsavdelningen, för 

ibland finns ”lager” hemma men inte ” packningar”. Det behövs då göras en beställning som 

resulterar i att arbetet behöver pausas i väntan på ” packningar”. Det är ett material som 

respondenterna nämnde att en plats på lagret borde finnas.  

 

Ett material som framkom under intervjun och som borde vara lagerförda är material med lång 

leveranstid, speciellt inom lindningsavdelningen men även på andra avdelningar. I väntan på 

material nämndes det under intervjun att även kunderna får vänta vilket leder till sämre 

kundservice.  
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En fråga som togs upp under intervjun var om respondenterna har fått en introduktion på hur 

material plockas, det framkom att inköpsavdelningen har visat hur material kan hämtas ut. När 

respondenterna själv var lärling fick de en genomgång av handledaren/kollegan eller att de på 

verkstaden frågar varandra när plockning av material sker. Coil avdelningen har nyligen fått ett 

skåp vid namn Toolskåp. Skåpet består av basprodukter som handskar, soppåsar, pennor, sax 

och tejp. Enligt respondenten framkom det att personalen på avdelningen har gett ett förslag på 

vad de vill ha för produkter och fick prova sig fram med storlekar på handskar utifrån vad som 

passade personalen. Om Coil avdelningen anser att vissa produkter inte kommer till användning 

längre kan det bytas ut till något annat. Varannan vecka är det leverantören som fyller på skåpet 

och det låter på respondenten är avdelningen är nöjda. Toolskåpet presenteras i Figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Toolskåp, stängt och öppet.  
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4.2.3 Inköpsavdelning 

Den roll som respondenten på inköpsavdelningen utför är en blandning av distribution, 

godsmottagning, inköp och lagerhantering/styrning. På fallföretaget finns det ett affärssystem 

som dagligen används. I systemet finns det en beställningslista där hantering och beställning av 

material utförs.  

 

Respondenten beskriver att på materialsedeln ska artikelnummer, antal, ordernummer eller 

omkostnadskonto och avdelning fyllas i för att inköpsavdelningen sedan kunna avboka det i 

systemet. Avbokas menar att material avregistreras i systemet, med hjälp av materialsedlarna 

som personal fyller i vid plockning. Respondenten anser att medarbetarna ifyllnad av 

materialsedeln fungerar någorlunda bra, se Figur 6 nedan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Ej helt ifylld materialsedel (vänster) och fullt ifylld materialsedel (höger). 

 

På materialsedlarna gör verkstadspersonalen notiser om sista varan är plockad, därefter 

kontrollerar inköpsavdelningen i systemet för att se och granska lagersaldot i systemet. Vid 

vissa tillfällen säger systemet att det finns ett antal kvar i lager. Inköpsavdelningen kan utifrån 

det dra slutsatsen att det sker slarv vid plockning av material, därav utförs plockningen av 

material någorlunda bra. Det störst felet är bland omkostnadsmaterialet, inte material mot en 

speciell order, det sköter verkstadspersonalen bra enligt respondenten. Under alla dessa 

avbokningar av material har respondenten lärt känna vilka personer som fyller i 

materialsedlarna, utifrån handstil. Anmärker respondenten att personen i fråga har fyllt i 

materialsedeln på ett ej korrekt sätt eller plockat material på ett ej korrekt sätt så nämner 

inköpsavdelningen bristen med personen och visar hur materialsedeln ska fyllas i.  
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Coil avdelningens material har till stor del lång leveranstid. Vid ny leverans av material gör 

respondenten en inventering för att säkerställa vad för typ av material som finns. I lagret har 

material i dag en egen lagerplats och för övrigt material sker inventering allteftersom leveranser 

inkommer. Hur material ska plockas tror respondenten att de lär sig från varandra, en erfaren 

lär en nyanställd. Anställda frågar vid vissa tillfällen respondenten hur materialsedels fylls i. 

 

Respondenten anser att lagerstorleken har nått en bra nivå. Lagret har under en längre tid 

granskats och bortplockning av material har utförts, ser respondenten i systemet att materialet 

inte använts eller inköps gjorts på en längre tid plockas materialet bort. Materialet har ingen 

klassificering utan respondenten har egen koll med hjälp av beställningspunkter. Vid inköp av 

material görs det oftast mot ett av företagets större leverantörer. Vid beställning inom en viss 

tid på dagen, kommer leveransen dagen efter. 

 

4.3 Observationssammanställning 

Utifrån en ostrukturerad observation, har skribenten under tiden på fallföretaget granskat 

personalens aktuella beteende i deras miljö. Plockning av material bör utföras genom att fylla i 

en materialsedel som sedan inköpsavdelningen bockar av i systemet dagen därpå. Vid vissa 

tillfällen sker det att personalen tar material i farten men glömmer bort att fylla i materialsedeln. 

Det finns information för att fylla i materialsedeln korrekt. Utifrån observationen är det ifyllnad 

angående avdelningen som oftast inte fylls i på materialsedeln. Uppstår det funderingar på 

verkstaden, går personal in på inköpsavdelningen och frågar. Utifrån observationer finns det i 

dag tomma ytor på lagret som ej används.  

 

I dag är det en person på verkstaden som går som lärling med en anställd. Lärlingen följer efter 

den anställda och får under tiden uppgifter och regler visat och förklarat hur det ska gå till och 

utföras. 
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4.4 Statistiksammanställning 

En sammanställning av material som beställts flest antal gånger från en leverantör. På ett 

visuellt sätt synliggöra detta material presenteras i Tabell 2. Det är fem artiklar av cirka 185 

olika artiklar som beställts under perioden januari 2016 till mars 2018. Fallföretagets relation 

till leverantören är att vid en beställning inom en viss tid på dygnet, förväntas en leverans av 

artiklar levereras till fallföretaget dagen efter. Under rubriken artiklar i Tabell 1 är artikelnumret 

på de material som har köps in flest antal gånger av leverantören. Exempel (se svart pil): 

Artikelnummer 6316/C3 (första raden) har under år 2016 gjorts fem inköp från leverantören 

och under år 2017 har tio inköp gjorts samt att i början av år 2018 har vid ett tillfälle gjorts ett 

inköp av artikelnumret. Det beskriver att denna artikel återkommer varje år.  

 

Tabell 2. Statistiksammanställning varuinköp leverantör 

 

Artiklar: 

Spårkullager 

Tillfällen  

1601–1612 

Tillfällen  

1701–1712 

Tillfällen  

1801–1804 

6316/C3 5 ggr/år 10 ggr/år 1 ggr 

6318/C3 2 ggr/år 5 ggr/år 1 ggr 

6320/C3 5 ggr/år 5 ggr/år 4 ggr 

6322/C3 2 ggr/år 6 ggr/år 1 ggr 

6324/C3 5 ggr/år 7 ggr/år 2 ggr 

 

 

Det har utifrån affärssystem framtagits statistik utifrån artiklars efterfrågan på lagret, en 

sammanställning mot störst efterfrågan. Tabell 3 visar artiklar som har använts flest antal 

gånger under år 2016, 2017 och i början av år 2018. Exempel (se svart pil): Första raden 

presenterar artikelnummer 17121010–1, det är micarex och hör till Coil avdelningen. Denna 

produkt har under år 2016 kommit till användning 191 gånger och under år 2017 har det använts 

139 gånger. Det upprepas och har i början av år 2018 kommit till användning 31 gånger. Det 

kan utläsas från tabellen att dessa produkter är lagerförda.  
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Tabell 3. Statistiksammanställning lagervaror 

Artiklar  Tillfällen 

1601–1612 

Tillfällen 

1701–1712 

Tillfällen 

1801–1804 

Lagerplats 

Ja/Nej 

17121010–1 191 ggr/år 139 ggr/år 31 ggr Ja 

18439315–304 161 ggr/år 109 ggr/år 33 ggr Ja 

18439315–302 140 ggr/år 82 ggr/år 32 ggr Ja 

11691906–52 101 ggr/år 80 ggr/år 14 ggr Ja 

4943015–2 98 ggr/år 73 ggr/år 36 ggr Ja 

11699198–301 117 ggr/år 71 ggr/år 23 ggr Ja 

17271902–1 98 ggr/år 70 ggr/år 20 ggr Ja 

69900070–23 77 ggr/år 69 ggr/år 16 ggr Ja 

11569999–2 59 ggr/år 55 ggr/år 13 ggr Ja 

5F171242-002 4 ggr/år 52 ggr/år 16 ggr Ja 

5FAA003098 - 9 ggr/år 17 ggr Ja 
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5. Analys  

Kommande avsnitt presenterar teoriinsamling som sätts mot empiri med grund på att svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Dessa analyseras och diskuteras kring viktiga aspekter. 

 

5.1 Vad har intern kommunikation och lagerstorlek för koppling till varandra? 

Fallföretaget, som är en verkstadsindustri, arbetar inom en försörjningskedja som omfattar 

logistikhantering, planering och styrning av aktiviteter. En försörjningskedjas aktiviteter 

inkluderar informationsdelning och kommunikation för att förbli välfungerande (Mattsson 

2012; Van Weele 2017). Informationsdelningen på fallföretaget förmedlas genom anställda 

internt. Vid en jämförelse mellan intervjuer och observationer på fallföretaget definierades en 

brist som uppstår vid slarv av personal på materialplockningen och ifyllnad av materialsedeln. 

Det leder till slöseri med tid för inköpsavdelningen i form av extra inventering och granskning 

av lagerförda artiklar. Det problem som uppstår vid materialplockning är att materialsedeln inte 

fylls i korrekt, exempelvis saknas ordernummer eller avdelning. Det leder till att 

verkstadspersonalen bör invänta ny leverans och vid vissa tillfällen blir arbetet stillastående. 

Vid dessa tillfällen ökar kostnaderna i form av personal, lageryta och kostnader för kund. Sahlin 

och Robinson (2002) beskriver att om brister uppstår i en försörjningskedja kan det bero på att 

informationen är ofullständig. Materialbrist skapar problem i form av ineffektivitet kring 

lagerhanteringen som resulterar i kostnader för kapital eller slöseri samt leder till missnöjda 

kunder (Babayemi et al 2016; Aqlan 2017). För att undvika missnöjda kunder och onödiga 

kostnader kan anställda försöka vara noggrann att fylla i materialsedeln. Ansvarig kan förklara 

för anställda vad för problem som kan uppstå med att materialsedel ej är korrekt ifylld, det kan 

leda till en bättre struktur vid plockning av material. Peterson (2002) anger att 

materialplockning är en tidskrävande uppgift. Det är viktigt enligt Mattsson (2004) att en 

plocklista används för att kunna registrera in och uttag av material. Utförs inte ifyllnad av 

materialsedeln registreras inte lagersaldot i systemet som leder till att artikeln inte når till 

beställningspunkt och material inte blir beställt.  
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Ett problem som framkom från intervjuerna var att materialbrist uppstår. Vid leverans från kund 

vet oftast inte monteringsavdelningen vad för typ av material som bör beställas hem om inte 

kunden skickat med material. Då behöver motorn demonteras för att undersöka vad för typ av 

material som behöver beställas, det är en tidskrävande uppgift. Choy, Lee och Lo (2003) anser 

att tillfredsställa kundernas behov är ett företagsmål. Monteringsavdelningen behöver ibland 

pausa arbetet i väntan på leverans. Det som är positivt är samarbetet fallföretaget har med en 

leverantör som enligt kontrakt levererar en till två dagar efter beställning.  

 

En faktor som kan uppstå vid ett flertal snabba och tätare leveranser är att antalet transporter 

till fallföretaget ökar. Fördelen för fallföretaget är bättre ekonomiska förutsättningar med 

mindre lager men det bidrar negativt för miljön. Transporter bidrar till stora miljöproblem som 

kommer från avgasutsläpp, slitage på vägen och drivmedelsförbrukning (Lumsden 2015). 

Samhällsekonomiska aspekter är viktiga för att motverka problem. För att kunna se om 

leverantörer eller kunder följer miljökraven finns det certifieringssystem och 

miljömärkningssystem som bör följas (Lumsden 2015). Ur miljösynpunkt skulle fallföretaget 

kunna undersöka vilka leverantörer som är certifierade och följer miljökraven. Det är en viktig 

aspekt och en faktor som kan påverka kunder vid val av företag, vetskapen om att företagets 

leveranser sker på ett miljövänligt sätt. 

 

Inköp är en del av försörjningskedjan som handlar om att skapa samarbete med leverantörer 

(Jongkyung et al. 2010). Det resulterar i ökad lönsamhet och lojalitet i byggandet på långsiktiga 

relationer (Shaw 1999). Det som fallföretaget strävar efter är långsiktiga relationer i skapandet 

av snabb leverans och materialförsörjning mot efterfrågan. 

 

Fallföretagets artiklar varierar stort beroende på att ingen order är lik den andra. Analysen av 

den insamlade statistiken från en leverantör till fallföretaget analysera att dessa inköp ej har en 

hög efterfrågan. Artiklar som köps från en leverantör behöver nödvändigt inte lagerföras på 

fallföretagets lager då dessa med högst efterfrågan förbrukas från fem till tio gånger per år, se 

Tabell 4.  
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Tabell 4. Statistik varuinköp leverantör 

 

Artiklar: 

Spårkullager 

Tillfällen  

1601–1612 

Tillfällen  

1701–1712 

Tillfällen  

1801–1804 

6316/C3 5 ggr/år 10 ggr/år 1 ggr 

 

 

Lumsden (2015) menar att ett lager finns till för att medarbetarna ska ha tillgång till artiklar. 

Ett problem vid reducering av lagerstorlek är begränsning av tillgängligheten (Lumsden 2015). 

Tillgängligheten på artiklar som beställs från leverantören med en låg efterfrågan kan beställas 

med leverans dagen därpå. Samarbete med en leverantör bidrar till att olika kostnader kan 

undvikas på fallföretagets lager.  

 

En likgiltighet mellan respondenterna och vad Frey och Gordon (1999) nämner angående 

klassificering av artiklar, kan ett antagande göras att befintliga artiklar i lagret behöver 

granskas. Det framkom från respondenterna att lagret har tomma ytor och att befintligt material 

ej kommer till användning. Problemet bidrar med kapitalkostnader. Frey och Gordon (1999) 

beskriver att en ABC-klassificering av artiklar med hög respektive låg efterfrågan kan göras 

och leder till minimering av lagerkostnaderna. Fallföretagets lagerförda artiklar med låg 

efterfrågan behöver granskas för att se om det kan köpas från den kända leverantören och i 

slutändan kan tas bort från affärssystemet. För samarbetet med leverantören gör att material 

snabbt kan beställas och levereras när behov uppstår. Det är en faktor som gör att lagerstorleken 

på fallföretaget kan minskas och säkerställas. Fördel att ha ett mindre utrymme på ett företags 

lager skapar en större noggrannhet i lagerinformationen (Wang, Chen & Xie 2010). 

Rouwenhorsta et al. (2000) beskriver att noggrannheten är kriterier vid utformning av en 

lagerverksamhet.  

 

Genom att placera artiklar där ledig plats finns gör att storleken på lagret utformas efter dagens 

behov. Jonsson och Mattsson (2016) förklarar det som fast och flytande placering i lagret och 

utifrån det kan storleken justeras vid val av placeringsmetod. Ett alternativ till fallföretaget är 

att analysera artiklar med hög efterfrågan som fast lagerplats. Artiklar med låg efterfrågan som 

flytande placering, vilket innebär att artiklar placeras på ledig plats. Genom att kombinera 

ABC-klassificering och fast respektive flytande lagerplacering kan lagerstorleken effektiviseras 

och definieras.  
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För några år sedan reducerades fallföretagets lager markant och är i dag ett litet lager. 

Respondenterna anser att lagerstorleken inte passar deras efterfrågan och att lagret saknar en 

struktur samt att material ej finns tillgänglig. Det svåra enligt Lumsden (2015) med ett reducera 

ned ett lager snabbt är att plötsliga problem kan uppstå, som bristande tillgänglighet och höga 

kostnader. Enligt Högström et al. (1999) får inte människan glömmas bort när det sker intern 

förändring. Människan bör på ett effektivt sätt följa med i förändringarna med hjälp av intern 

kommunikation. Enligt Jo och Smith (2005) och Gray och Laidlaw (2004) är medarbetares 

betydelse och utveckling det viktiga i den interna kommunikationen. På fallföretaget är det 

personal i produktionen som plockar materialet vilket betyder att deras åsikter har stor 

betydelse. Att lyssna på personalen angående storlek och material kan bidra till hur lagret kan 

utformas och struktureras upp. Här finns en koppling mellan informationsdelningen och 

lagerstorleken på fallföretaget. En del material har lång leveranstid och respondenterna anser 

att materialen skulle vara lagerförda, för att det vid haveri hos kund kunna tillfredsställa kunden 

på bästa sätt.  

 

För att undvika problem på ett flexibelt sätt kan vid utformning av lagret en ansvarig eller chef 

medverka vid start av ny period (Ye, Xiaolong & Yugang 2017) genom att bestämma den 

faktiska lagerstorleken och kvantiteten mot efterfrågan. Fallföretaget har en varierande 

efterfrågan. Ett alternativ kan vara att skapa ett flexibelt lager och forma detta vid ny period 

mot den faktiska efterfrågan. Ett lager finns till för att lagra artiklar i väntan på faktiska 

användningen och är lagerstorleken begränsad skapar det en svårighet med hanteringen (Aqlan 

2017).  

 

Fallföretagets inköpsavdelning använder ett affärssystem vid beställning och hantering av 

material. Olhager (2012) nämner att användandet av ett affärssystem effektiviserar styrningen 

och planeringen av verksamheten. Mattsson (2004) anger att se lagersaldot i systemet skapar 

en starkare kvalitet i materialstyrningen. Det som framkom från intervjuerna var att material 

med lång leveranstid borde ha en högre beställningspunkt. Beställningspunkten finns till för att 

säkerställa att material finns på plats vid behov (Jonsson & Mattsson 2016). Punkten sätts på 

en nivå för att det alltid bör finnas ett säkerhetslager (Lumsden 2015). På fallföretaget uppstår 

en brist på material som ej beställs hem, då lagernivån inte når beställningspunkten, det skapar 

höga kostnader med tomma utrymmet på lagret. Vilket observationer styrker angående tomma 

lagerutrymmen. 
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Statistik angående artikelbehovet har granskats i fallföretagets affärssystem. Artiklar med högst 

efterfrågan är lagerförda och omsätts med god hastighet. Omsättningshastigheten anger hur 

många gånger per tidsenhet artikeln omsätts (Olhager 2013). En återkommande problematik på 

fallföretaget är att material saknas vilket kan bero på att den interna informationsdelningen 

mellan agerande personer ej är välfungerande. Liebowitz (2005) beskriver att 

informationsdelningen mellan människor är viktigt. Ett alternativ till effektivisering för 

fallföretaget vid undvikandet av materialbrist är att strukturera sortimentet efter en modell vid 

namn Kraljic portföljen, se Figur 7 nedan. 

 

Figur 7. Produkt- och leverantörsportfölj för inköp (Van Weele 2017). 

 

Van Weele (2017) anger Kraljic portfölj är en strategimodell som representerar leveransrisken 

med leverantörers tillgänglighet som kan uppstå vid inköp av standardartiklar eller 

specialtillverkade artiklar. Inköp styr hanteringen och försörjningen av externa resurser som 

exempelvis varor (Van Weele 2017). Fallföretagets artiklar kan med hjälp av Kraljic portfölj 

tydliggöra och säkerställa sortimentet. Att exempelvis tydliggöra vilka artiklar fallföretaget 

behöver vara försiktiga med och vilka som behöver köpas hem i tid samt skapa ett kontrakt med 

en leverantör om endast tillverkar en speciell produktgrupp. Van Weele (2017) beskriver 

flaskhalsprodukter som sårbara för att det endast finns en leverantör som tillverkar en 

produktgrupp.  
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Det Van Weele (2017) nämner angående flaskhalsprodukter stämmer överens med det som 

framkom under intervjuerna med respondenterna. Det kan konstateras att fallföretagets Coil 

avdelning hanterar ett flertal flaskhalsprodukter. Det i form av långa leveranstider och 

bestående av ett fåtal leverantörer. Om en leverantör slutar tillverka av befintlig artikel skapar 

det en skarp process för fallföretaget att leta ny leverantör. Ett förslag är att med hjälp av 

Kraljics portfölj klassificera artiklarna tillsammans med intern informationsdelning genom att 

skapa ett tankesätt på hur befintliga artiklar kan lagerföras eller inte lagerföras. Artiklar med 

lång leveranstid med återkommande efterfrågan kan anses vara en lagervara. Fallföretaget kan 

med intern informationsdelning planera i tid vid orderläggning, speciellt artiklar med lång 

leveranstid. Dessa artiklar kan vara svåra att få hem om det uppstår ett haveri hos kund. Finns 

det en uppsättning av dessa artiklar på företaget kan reparation på haveriet utföras och det slutar 

i att kunden blir tillfredsställd.  

 

Artiklar med hög efterfrågan och som klassificeras som standardprodukter finns hos ett flertal 

leverantörer och kallas för hävstångsprodukter (Olhager 2013; Jonsson & Mattsson 2016). De 

resterande artiklar på fallföretaget bortsett från flaskhalsartiklarna klassificeras som 

hävstångsprodukter. 

 

På fallföretaget har nyligen ett leverantörsstyrt skåp implementerats, kallad Toolskåpet. Det 

består av basprodukter efter avdelningen önskemål. Eriksson (2008) beskriver det som att 

leverantören har ansvaret för lagerpåfyllnaden. Olhager (2013) nämner att lagerstorleken kan 

justeras vid användandet av ett leverantörsstyrts lager mot det faktiska behovet. Leverantören 

behöver information angående lagersaldot för att kunna planera på ett effektivt sätt med 

påfyllnad (Jonsson & Mattsson 2016). Fallföretaget har ett kontrakt med leverantören att 

leverans sker varannan vecka. Att implementera leverantörsstyrda lager vid arbetsområde 

skulle kunna leda till ett effektivare arbetsflöde för anställda i stället för att gå till lagret när 

behovet uppstår. Ett alternativ är att implementera ett skräddarsytt Toolskåp på varje 

verkstadsavdelning vilket kan leda till mindre arbete för inköpsavdelningen samt kontrollerade 

lagernivåer med god styrningsförutsättning. Om dessa skåp implementeras minimeras mängden 

artiklar på det befintliga lagret och lagerhållningen förbättras. 
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Analysen av observationer, intervjuer och statistik visar att lagerstorleken kan behöva 

undersökas för att fastställa nuläget och lägga upp en tydlig struktur på utformningen. Det med 

hjälp av kommunikationen mellan anställda. Att tillsammans strukturera upp ett trovärdigt lager 

efter behov. 

 

5.2 Vad innebär en bra intern kommunikation för att säkra upp behovet 

angående lagerhållningen? 

Förmedlas inte informationen på rätt sätt skapar det förseningar och störningar i en 

försörjningskedjas processer (Al-Hakim 2008). Det medför en osäkerhet mellan aktörer i en 

försörjningskedja (Mattsson 2012). Ett förslag är att skapa en tydlig struktur på fallföretaget är 

en bra intern informationsdelning och ett bra sätt som även andra företag kan använda. Att 

ständigt sträva efter förbättring vid kvaliteten och lagerstrukturen. Enligt Bergman och Klefsjö 

(2013) handlar förbättringscykeln om att hela tiden arbeta med förbättringar, dessa förbättringar 

kan leda till minimering av kapitalkostnader. Jämsides med att ständigt förbättra är ett alternativ 

att använda en välfungerande intern kommunikation och information på fallföretaget. Att 

kombinera dessa två teorier är ett starkt alternativ för ett välfungerande informationsflöde och 

förbättring av lagerhållning, se Figur 8 nedan.  

 

 

Figur 8. Ständigt förbättra med hjälp av intern kommunikation 
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Det styrks av Högström et al. (1999) att kommunikationen är något som förändras med tiden, 

det är därav viktigt för ett företag att följa med förändringen. Med rätt kommunikation skapas 

ett effektivare arbetssätt hos anställda i form av motivation och engagemang (Högström et al 

1999).  

 

Fallföretaget bör tillsammans med anställda sträva efter ständiga förbättringar. Genom att 

ständigt utveckla den interna kommunikation, det för att kommunikation är en faktor som 

ständigt behöver utvecklas för att undgå brister. Det genom att tänka på brister som kan uppstå 

kring kommunikationen, till exempel bristande möten och återkoppling. Högström et al. (1999) 

anser att de vanligaste brister inom en verkstadsindustri är bristande dialoger och återkoppling, 

bristande möten och uppföljning samt bristande samordning och synergi. Det kan leda till att i 

praktiken kan strävan efter ständiga förbättringar som i detta fall kan medföra att säkra 

lagerhållningen och samtidigt leda till att kommunikationen mellan anställda effektiviseras. Vid 

effektiv kommunikation ökar trivseln, idéer och dialoger framkommer utifrån möten och 

känslan av delaktighet. Därav kan lagerhållningens kvalitet säkras samtidigt som 

kommunikationen säkras.  

 

Att förbättra utifrån idéer med möjlighet att forma lagerstorleken efter tid, behov och 

efterfrågan. Det är viktigt enligt Högström et al. (1999) att alla individer behöver förstå varför 

kommunikationen är viktig för att förmedla informationen och motivationen på bästa sätt. 

Högström et al. (1999) anser att trivseln på ett företag skapar positiva effekter utifrån 

informationsdelning. Information kan klassificeras som en resurs eller förståelse av ett mönster 

(Braman 1989). Fallföretagets order är inte lik den andra och behöver ständigt förbättras, det är 

en tanke att forma lagret under tidens gång. En bra intern informationsdelning är användandet 

av ständiga förbättringar med hjälp av kommunikationen för att i detta fall säkra upp 

lagerhållningen.  
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6. Diskussion 

I denna studien har det varit svårt att finna tidigare forskning kring sökorden 

informationsdelning och lagerstorlek. Skribenten anser att det saknas teori och forskning kring 

detta område som behöver undersökas mer. I finnandet av en bred teorigrund har varit 

tidskrävande men i slutändan fann skribenten litteraturer som behandlar detta område på ett 

lämpligt sätt. Den litteratur som sammanställdes i teoretiska referensramen skapar en bred 

teorigrund vilket resulterar i att validiteten stärks. Att teori kring ämnet informationsdelning 

och lagerstorlek är låg är detta ett förslag mot framtida forskning.  

 

Modellen (Figur 8) har ej presenterats på fallföretaget vilket resulterar i att validiteten inte är 

så hög som önskat. Validiteten ökar då ett flertal vetenskapliga artiklar har behandlats för att 

skapa en bred teorigrund. Insamlingen av intervjumaterial har undersökts ett flertal gånger för 

att säkerställa att skribenten förstår vad respondenten säger samt att rätt information är 

sammanställd. Det resulterar i att reliabiliteten på studien ökar samt att beskrivning på studiens 

tillvägagångssätt har utförts på ett tydligt sätt för att andra personer ska kunna upprepa studien 

med liknande resultat.  

 

För att finna och se koppling mellan teori och empiri har Tabell 5 utformats för att på ett tydligt 

sätt se vad för förbättringsförslag som framtagits under analysen. Tabellen förklarar vilka 

frågeställningar som representerar vilket område och vilket förbättringsförslag eller alternativ 

som ges mot förbättring. 

 

Tabell 5. Förbättringsförslag till fallföretaget 

Frågeställningar Område Förbättringsförslag/alternativ 

F1: Vad har intern 

kommunikation och 

lagerstorlek för koppling 

till varandra? 

 

 

 

 

Lager 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett sätt att undvika materialbrist och slöseri i form 

av kostnader kan ett strategiskt alternativ vara att 

planera periodvis. Att periodvis planera mot 

efterfrågan genom att på ett flexibelt sätt utforma 

en lämplig lagerstorlek.  

Ett alternativ att effektivisera lagerhållningen och 

reducera personaltimmar kan vara att 

implementera leverantörsstyrda lager ”Toolskåp” 

på varje avdelning i produktionen på fallföretaget 

för att undvika slöseri i form av arbetstid i 

hämtning av material. Positivt är att 

styrningsförutsättningen ökar när leverantören har 

kontrollen.  
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Lager 

Vid placering av sortiment kan reducering av 

kostnader för lagerutrymme och ytor utnyttjas på 

ett effektivt sätt är placera artiklar kombinerat med 

fast och flytande lagerplacering. Ett förslag till 

fallföretaget är att tillsammans med att planera 

periodvis använda sig av fast och flytande 

lagerplacering. Genom att artiklar med hög 

efterfrågan placerar på en bestämd fast plats och 

artiklar med lägre efterfrågan placeras där ledigt 

utrymme finns. Att göra på detta vis leder till att 

lagerstorleken kan minimeras då artiklar med låg 

efterfrågan placeras där utrymme finns.  

 

 

 

Försörjningskedja 

Vid planering av ett lagers sortiment kan bidra till 

en strukturering och noggrannhet av informationen 

på lagret. Hur ett företag ska tänka vid utformning 

av ett lager med tanke på vad för artiklar som bör 

vara lagerförda är Kraljics portfölj en modell som 

kan hjälpa till. Genom att granska inköpta artiklars 

betydelse med tanke på leverantörsrisken. Antalet 

leverantörer som finns och leveranstiden för 

respektive artikel.  

F2: Vad innebär en bra 

intern kommunikation 

för att säkra upp behovet 

angående 

lagerhållningen? 

 

 

 

 

Lager 

Vid skapandet av en starkare lagerhållning och 

utformning av lagret när osäkerhet uppstår är ett 

alternativ som strategi till fallföretaget att använda 

förbättringscykeln som handlar om att förbättra 

kvaliteten på ett problem/osäkerhet. Det med hjälp 

av att undersöka och identifiera problemet, utföra 

åtgärderna, studerar vad det resulterade i och vad 

företaget kan dra för slutsatser och läsa sig till nästa 

gång.  

 

 

 

 

Försörjningskedja 

Genom att försöka undvika brister som vanligtvis 

uppstår inom en verkstadsindustri, till exempel 

bristande möten och återkoppling. Kan ett 

alternativ vara att skapa ett tankesätt för 

undvikandet av dessa brister. Det kan leda till en 

välfungerande intern kommunikation som kan 

resultera mot produktivitet och arbetsnöjdhet hos 

medarbetare. Att kombinera förbättringscykeln 

med intern kommunikation kan skapa goda 

förutsättningar kring lagerhållningens kvalitet och 

storlek. Den interna kommunikationen är en faktor 

som ständigt förändras och med hjälp av 

förbättringscykeln kan den utvecklas periodvis 

eller när ett problem uppstår.  
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7. Slutsats 

Detta kapitel beskriver studiens slutsats med besvarat syfte och frågeställningar samt praktiska 

och teoretiska bidraget till studien. Slutligen presenteras studiens förslag till framtida forskning 

 

Syftet med studien var att utforska vilka samband som fanns mellan intern kommunikation och 

behov av lagerhållning. Med hjälp av frågeställningar och underlag har potentiella förbättringar 

och alternativ definierats utifrån undersökning av nuläget. Det samband som kan beskrivas är 

att informationsdelningen och kommunikationen är en bidragande faktor för ett företag, 

samtidigt som det kan stärka och säkra upp lagerhållningen. Utifrån en välfungerande intern 

kommunikation kan åsikter från medarbetare angående förslag om lagerstrukturering 

framföras. Vid justering av storleken på ett lager kan det bidra till en säkrare lagerhållning. Att 

säkerställa ett företags lagerstorlek bidrar till att antalet transporter reduceras vilket i sin tur 

bidrar till mindre koldioxidutsläpp och slitage från transporter.  

 

Utifrån analysen är dagens lagerstorlek passande för företagets behov och efterfrågan. I och 

med det behövs en strukturering av befintliga artiklar genomföras för att se vad som bör 

lagerföras. Ett förslag till företaget kan vara att implementera leverantörsstyrda skåp och sedan 

utifrån varje avdelning granska de mest attraktiva artiklar som kan vara i behov av att lagerföras. 

Genom att utgå från Kraljics portfölj vid inköp, kan medarbetare se vikten och dess risk hos 

artiklar i val av leverantörer. I och med det kan en passande lagerstorlek definieras. En 

begränsning i resultatet är att i skapandet av en säkrare och mer trovärdig slutsats behövs en 

kalkylering på befintliga artiklar utföras, det för att tydliggöra vilka som behövs lagerföras och 

därefter kunna ange en passande lagerstorlek. Fallföretagets samarbete med en leverantör 

medför att artiklar med liten efterfrågan inte behöver lagerföras. Det stärks och tydliggörs av 

insamlade data att material med hög efterfrågan redan är lagerförda.  

 

En faktor varför inte material finns på plats efter behov är att anställda inte anstränger sig vid 

materialplockning. En lösning på detta kan vara att genomföra en granskning med respektive 

avdelning och ansvarig. Lyssna på åsikter, förslag och tillsammans med anställda utforma 

lagret. 
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7.1 Teoretiska implikationer  

Utifrån studien kan det fastslås att intern informationshantering på ett företag är svårhanterlig 

med tanke på att den ständigt förändras med ny teknologi och utveckling. Nu och i framtiden 

kan vikten av intern information och kommunikation vara lämpligt att behärska. Studien visar 

att det krävs förutsättningar för att alla inom en organisation bör sträva efter samma 

kommunikationsmål. Förutsättningar för effektiv informationshantering och ständiga 

förbättringar analyseras och diskuteras i föregående analyskapitel. Informationsflödets starka 

koppling till anställda inom ett företag skapar positiv effekt på trivseln och motivationen samt 

att ett företags resurser används till rätt ändamål. 

 

 

Figur 9. Ständigt förbättra med hjälp av intern kommunikation 

 

Studien presenterar en modell (se Figur 9) för hur ett företaget kan skapa goda förutsättningar 

för intern kommunikation och att ständigt förbättra kvalitet inom ett företags hantering av 

lagerstorlek. Modellen kan bidra till utveckling och förbättring i en industriell 

företagsverksamhet. Den kan tänkas användas på liknande företag med ett varierande 

lagerbehov, generellt inom verkstadsindustrin. Modellen skapades utifrån en ihop slagning av 

förbättringscykeln och intern kommunikation. När ett problem uppstår kan ett företag förbättra 

kvaliteten utifrån förbättringscykeln ihop med intern kommunikation. Detta för att 

kommunikation ständigt förändras och kvaliteten behöver utvecklas med tiden. Ett exempel är 

om ett företag anser att lagerhantering inte fungerar kan modellen användas för att förbättra 

lagerhanteringen med hjälp av medarbetares kommunikation.  
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7.2 Praktiska implikationer 

Genom intern informationsdelning kan kapitalkostnader minimeras och lagerstorleken 

bibehållas. Därefter är det lämpligt att genom effektivisering av lagerhållning använda 

leverantörsstyrda lager som resulterar i kontrollerade lagernivåer och god 

styrningsförutsättning. I detta fall som är en verkstadsindustri med dagligt varierande behov 

kan ett förslag vara att utforma innehållet i lagret efter en period med varierande lagerplacering, 

fast eller flytande utifrån den interna kommunikationen mellan anställda och lageransvarig. 

Samtidigt med hjälp från Kraljics portfölj för att skapa en noggrann strukturering av 

sortimentet. Förslaget kan leda till en tydligare överblick av ett företags nuläge och faktiska 

behov.  Vilket resulterar i att anställda känner motivation att dela information och kommunicera 

med varandra på ett företag. Enligt Gray och Laidlaw (2014) kan produktiviteten öka på ett 

företag genom den interna kommunikationen. 

 

7.3 Förslag till framtida forskning 

Under studiens gång har framkommit intressanta tankar för fortsatta studier. Utifrån 

begränsningen att kalkylera på artikelnivå kan resultera i ett förslag för framtida forskning. 

Förslag på framtida forskning är: 

• Utifrån begränsningen resulterar detta i ett förslag att undersöka och tydliggöra 

resultatet på artikelnivå, genom att beräkna och definiera artiklars lagerförda betydelse. 

Det för att kunna se vilka artiklar som bör vara lagerförda och i slutändas definiera en 

lämplig lagerstorlek.  

• En flerfallsstudie inom verkstadsindustrin för att undersöka generaliserbarheten av 

resultatet krig modellen (Figur 9) ständigt förbättra med hjälp av intern kommunikation. 

• Ett förslag är att skapa en bredare referensbredd som kan resultera i starkare 

tillförlitlighet. Att undersöka teori kring ämnet kommunikation och behov av 

lagerhållning.   

• Att studera grundligt hur ett lager på effektivt sätt kan utformas i en föränderlig 

organisation. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Inköpsavdelningens intervjufrågor: 

1. Hur ser din arbetsdag ut? 

2. Hur lagerförs material och hur sker hantering av material?  

3. Hur bedömer du att materialplockning fungerar?  

4. Hur ska plockning av material utföras på lagret?  

5. Händer det att lagersaldo är noll eller att material saknas i lager?  

6. Hur ser du på formningen av lagret?  

7. Har personal informerats hur material ska plockas i lagret? 

8. Om det är något som sker, hur förmedlar du information till andra? 

9. Vilka artiklar har störst och lägst efterfrågan? 

10. Hur ofta sker en inventering av lagret? 

11. Vad anser du skulle kunna förbättras eller justeras angående hantering/plockning av 

material?  

12. Det lagerförda materialet, är de uppdelade i klassificeringar och har de fast eller flytande 

lagerplacering? 

 

Bilaga 2 
Verkstadens intervjufrågor: 

1. Hur ser din arbetsdag ut? 

2. Hur bedömer du att materialplockning fungerar? Med tanke på att andra plockar ut 

material? 

3. Hur plockar du ut material från lagret? 

4. Anser du att material ibland saknas i lagret? Kan du ge ett exempel på vad? 

5. Finns det material som borde ha en fast lager plats? 

6. Har du några åsikter kring lagerstorleken idag jämfört med förut? 

7. Anser du att fler artiklar än som är lagerförda borde ha en lageryta? Att lagrets storlek 

är stort eller litet? 

8. Har du fått en introduktion på hur material ska plockas? Från en kollega eller någon från 

ledningen? 

 


