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Sammanfattning 

Bakgrund: Detta uppdrag initierades av Logistikavdelningen på ett av affärsområdena på 

fallföretaget som påvisar avsaknad av kontrollerade processer som resulterar i försvinnande 

av information och data mellan avdelningar. Initialt genomfördes en förstudie som påvisat vad 

företaget kallar en siloverksamhet, att företagets enheter inte är integrerade och mäts 

individuellt.  Slutsatsen drogs i förstudien att personliga relationer bör uppmuntras för att öka 

effektivitet och bör genomföras genom att integrera informationsdelning mellan avdelningar.  

Syfte: I detta arbete är syftet att ta reda på hur en stålindustri kan integrera 

informationsdelning mellan avdelningar i ett specifikt flöde för att skapa förståelse för 

helheten och skapa värde för en intern kund. 

Metod: Intervjuer, dokumentstudie och observationer är metoder som använts. 

Resultat: Metoden har påvisat att transparensen anses vara otillräcklig med anledning av 

bristande kundfokus. Alla respondenter anser att transparens är väsentlig information utan 

modifiering med syftet att möta kundbehov. Det har påvisat att det anses att ledningen ska se 

till att alla vet vad som sker i kedjan och vilken informations som behövs och att 

informationskvaliteten måste säkerställas. Ur relationssynpunkt finns ingen helhetssyn och 

ingen anställd vet vilket värde hon/han själv eller andra skapar till kunden. Respondenter 

önskar mer schemalagda möten för att ta vara på relationer inom organisationen. Det finns 

många system och de är inte integrerade och pratar inte med varandra. Samtliga respondenter 

anser att mätetalen är felaktiga och att prestationen på försörjningskedjan ska ligga till grund 

för mätetalen istället för per produktionsenhet. Drömscenarion för respondenter är att ha en 

funktion som kan kontrollera alla aktiviteter och processen samt ett gemensamt system. 

Slutsats: Företaget kan integrera informationsdelning genom att dela ansvar, möten och mäta 

försörjningskedjan som en helhet för att skapa förståelsen för vilket värde den anställde 

genererar. Detta underlättar arbetet för produktionsenheterna och eliminerar den gråzon som 

finns idag för att skapa värde för den interna kunden. 

Nyckelord: informationsdelning, transparens, försörjningskedja 

 

 



 
Summary 

Background: This dissertation was initiated by the Logistics Department of one of the 

business areas of the company, revealing the lack of controlled processes that result in the 

disappearance of information and data between different functions. Initially a pilot study was 

conducted which demonstrated that the company's units are not integrated and are measured 

individually, creating a silo organization. It was concluded in the pilot study that personal 

relationships should be encouraged to increase the efficiency and should be implemented by 

integrating information flows between functions.  

Purpose: The purpose of the study was to find out how a steel industry can manage to 

integrate information flows between functions in a specific flow to create an understanding of 

the big picture and create value for an internal client. 

Method: Interviews, document study and observations.  

Findings: Transparency is considered as inadequate due to the lack of customer focus. All 

respondents consider transparency as crucial information without modification, to meet 

customer needs. It has revealed that it is considered that the management should ensure that 

everyone knows what is happening in the chain and what information is needed and that the 

quality of information must be ensured. From a relationship standpoint, there is no holistic 

vision and no employee know the value of one's self or others value for the customer. 

Respondents want more scheduled meetings to strengthen the relationships within the 

organization. There are many systems and they are not integrated and do not talk to each 

other. All of the respondents consider the metrics incorrect and that the performance of the 

supply chain will be the foundation instead of per unit of production. Dream scenario for 

respondents is to have a function that can control all activities and process and one common 

system. 

Conclusion: The Company should integrate information flows by integrating responsibilities, 

meetings and measure supply chain as a whole to create an understanding of the value that 

each employee generates. This simplifies the work of the production unit and eliminates the 

grey areas that exist today to create value for the internal customer. 

Keywords: information-sharing, transparency, supply chain 



  



Definitioner  

Affärsområdet 

Affärsområdet är en del av koncernen som utvecklar och tillverkar avancerat rostfritt stål, 

legeringar, titan mm med hög prestanda. De baseras på integrerad produktion  samt ledande 

forskning och utveckling. Affärsområdets produkter och tjänster bidrar till kundens 

produktivitet, processtillförlitlighet och kostnadseffektivitet (Företagets hemsida, 2016). 

Arbetsordernummer (AO) 

Varje arbetsorder har ett nummer som är namnet på det material som den innehåller. Det är 

för området Tube till exempel ett antal rör som ingår i en AO, och AO kan i sin tur ingå i en 

order med flera stycken arbetsordernummer.  

DCS 

Distribution Center (DCS), Distributionscenter planerar och distribuerar material från 

företaget till interna och externa kunder. 

IRM 

Information Resource Management (IRM).   

Maskinpark 

Med maskinpark menas en samling maskiner som är avsedda för en viss operation inom en 

produktionsenhet. Dessa i sin tur är en komponent i försörjningskedjan.   

Master- och grunddata 

“Master data, is the common information that is key to the operation of the company and is 

used/shared across multiple business processes, organizations and IT solutions. Master data 

is non-transactional in nature and consistent over time. Examples of master data : Customer, 

Product, Supplier” (The Companys webbsite , 2016). 

Masterdata är alltså grunden som sammanlänkar informationsflödena genom företaget. För att 

kunna sälja och leverera så behöver man vara säker på att man refererar till samma kund och 



samma produkt när man skapar en order. Förenklar man orderhantering så består en 

kundorderrad av en produkt som ska levereras till en kund vid en bestämd tidpunkt. 

Grunddata är det som behövs för att ett systemet ska fungera. Masterdata i det perspektivet är 

då isolerat i det specifika systemet. Dock kan det vara samma sorts data (kunder, produkter, 

kontoplaner). 

MES   

Manufacturing Execution System, (MES) ger möjligheten att följa en order genom 

produktionsflödet innehållande detaljplanering, rapportering, och processuppföljning 

(Naedele et al., 2015). 

SC 

Supply Chain (SC), försörjningskedja. 

SCM 

Supply Chain Management (SCM) syftar till kontroll av material och information i hela 

försörjningskedjan från råvara till kund (Christopher, 2011). 

Siloverksamhet 

Med detta uttryck menas att försörjningskedjan är uppdelad och att varje enhet agerar som 

självständiga.  

Vision 

”We set the industry standard” är företagets vision och syftar till att inget annat företag sätter 

ribban (företagets hemsida, 2016).  De tar kunders utmaningar i fokus och strävar efter att 

sätta nya branschstandarder som ska resultera i högre produktivitet och möjliggöra effektiv 

och säker industriprocess. Visionen syftar till att utveckla idéer till banbrytande lösningar. 
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1 Inledning 

Kapitlet behandlar bakgrunden till arbetet där motiv för rapporten redogörs samt nyttan med 

studien presenteras vilket leder fram till ett syfte med frågeställningar som ska besvaras i 

arbetet.   

1.1 Bakgrund 

Förändringen och globaliseringen av marknaden skapar enligt Lau & Lee (2000) påtvingade 

utmaningar och nya logistikproblem för alla tillverkande företag. Idag sätter företag mer 

betoning på informationsteknologi som assistans för att öka prestationen av 

försörjningskedjans nätverk. Li & Lin (2006) skriver att förståelsen för och utförandet av 

Supply Chain Management (SCM) har blivit en konkurrensfördel där informationsdelning är 

en nyckelfaktor. De påpekar även att företag ska ha riktig information på alla ställen i 

försörjningskedjan för att öka informationsflödet i supply chain vilket i sig ökar effektiviteten. 

Därför kan informationsdelning ge en organisation konkurrensfördelar på lång sikt vilket ger 

anledning att undersöka informationsdelningen på ett tillverkande företag. 

Arbetet initierades av Logistikavdelningen på ett företag som påvisar avsaknaden av 

kontrollerade processer då information om leveranser och dess innehåll försvinner i en gråzon 

mellan aktiviteterna. Det finns ett behov att förstå problemet för den avsaknade informationen 

som skapat brister då inte tillräcklig transparens finns internt eller för den globala 

försörjningskedjan. Enligt Svenska akademin (2015)  betyder transparent genomlysande, 

lättbegriplig och öppen. Detta anses som problematiskt då leveranstiden inte kan fastställas 

vilket bidrar till ovisshet och att kunder inte kan planera sin verksamhet. Företaget har även 

fått önskemål från kunder att tillgodose dem med spårbarhet på produkter varpå de undersöker 

möjligheten att implementera en funktion som ska kontrollera försörjningskedjans prestanda.  

Initialt genomfördes en förstudie på företaget för att få en bild av den generella uppfattningen 

av den befintliga informationsdelningen. Förstudien påvisade att företaget arbetar aktivt med 

Lean Production och att företagets enheter inte är integrerade och mäts individuellt vilket 

skapat en ”siloverksamhet”. Allmänt anser Koçoğlu, et al. (2011) att integration av mål, 

system och informationsdelningar kan leda till en bättre prestanda. Utifrån detta drogs en 
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slutsats att företaget bör gynna personliga relationer för att öka effektiviteten och detta bör 

genomföras genom att integrera informationsdelningen mellan funktioner inom 

organisationen. Detta är ett bra fallföretag att undersöka då det är intressant att påvisa hur ett 

komplext företag kan använda sig av små förbättringar för att öka försörjningskedjans 

prestanda genom att integrera avdelningar och säkerställa kvalitet på information och data. 

Intresset för ett företag inom stålindustrin styrks av avsaknaden av litteratur som behandlar 

transparens inom tillverkande stålindustriföretag som grundar sig i att endast befintlig 

litteratur som påträffats behandlar transparens inom exempelvis matindustrin.   

Li & Lin (2006) skriver att informationsdelning och informationskvalitet influeras positivt av 

tillit och delad vision mellan supply chain partners men negativt av leverantörsosäkerhet. 

Högsta ledningen har en positiv påverkan på informationsdelning men påverkar inte 

informationskvaliteten. Eftersom att kvalitativ informationsdelning bidrar positivt till 

kundnöjdhet och kvaliteten på partnerskap motiverar det en studie som undersöker hur 

kvalitativ information skapas och delas. Detta för att möjliggöra implementeringen av en 

funktion som kan kontrollera processerna och övervaka försörjningskedjans prestanda. Ett 

steg i denna riktning är att ta reda på hur informationsflöden kan inetegreras. 

1.2 Syfte  

Ta reda på hur en stålindustri kan integrera informationsflöden mellan avdelningar i ett 

specifikt flöde för att skapa förståelse för försörjningskedjans helhet och skapa värde för en 

intern kund. Utöver detta ska även rekommendationer ges till fallföretaget.  

1.2.1 Generella frågeställningar 

• Hur kan informationsflöden integreras mellan avdelningar? 

• Hur kan företag säkerställa kvaliteten på information och data som delas? 

Då företaget önskar få svar på andra frågor som inte täcks in av det vetenskapliga bidraget så 

har även företagsspecifika frågor tagits fram för att öka värdet på rapporten ur företagets 

perspektiv.  
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1.2.2 Företagsspecifika frågeställningar 

• Vad krävs för att implementera ett kontrolltorn? (Med kontrolltorn menas en funktion 

som har övergripande kontroll på försörjningskedjan, se kapitel 4.3.) 

• Vilka argument finns för att avsätta resurser för utveckling av informationsflödet? 

1.3 Avgränsning 

Det specifika flödet som undersökts behandlar tillverkning och bearbetning av stålrör och det 

undersökta området är den interna informationsdelningen. Detta för att arbetet ska bli mer 

kvalitativt och därmed utesluts andra affärsomfåden. Sekretess hindrar från att viss 

information och data inte får delas vilket avgränsat arbetet att endast ta del av information 

som är publik. Detta för att arbetet ska kunna publiceras i sin helhet utan att utelämna relevant 

information.  
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2 Metod 

Kapitlet presenterar arbetsprocessen för arbetet och vilka metoder som använts för 

genomförandet. Arbetet initierades av en förstudie vilket även beskrivs i detta kapitel. 

2.1 Fallstudie 

I en fallstudie fokuseras arbetet på en individuell enhet som tillexempel ett specifikt företag 

skriver Biggam (2015). Syftet med en fallstudie beskriver Biggam (2015) som att problem 

kan analyseras mer intensivt om ett specifikt företag undersökt än om flera företag granskas.  

Studenter väljer enligt Biggam (2015) oftast att använda fallstudie som forskningsstrategi då 

de anses lättare att fokusera på ett enda företag eller en del av en organisation. Vid fallstudier 

så används metoden intervjuer för att samla in data för att få djupa relevanta svarsinnehåll i 

undersökningen menar Biggam (2015).  

Det finns tre olika typer av fallstudier som beskrivs av Biggam (2015) som förklarande 

fallstudie, beskrivande fallstudie och utforskande fallstudie. Förklarande syftar på att ett 

förklarande varför någonting händer på ett företag eller en del av en organisation. I en 

beskrivande fallstudie undersöks ett fenomen väldigt nära och beskrivs mycket ingående. 

Beskrivande fallstudier söker inte svar, orsak eller effekt av ett problem utan syftet är att 

skapa en förståelse för ett problem eller händelse på ett företag där ett beskrivande av vad och 

varför någonting sker ska finnas. Utforskande fallstudier används inte så ofta och används för 

större typer av undersökningar som ska utföras vid en senare tid. Biggam (2015) jämför 

utforskande fallstudier med en förstudie där syftet är att hitta en hypotes och forskningsfrågor. 

Naturen av utforskande fallstudier är att de är ofärdiga vid avslutande och är informativa för 

framtida studier menar Biggam (2015). 

Det kan enligt Biggam (2015) anses att arbetet måste vara omfattande men han skriver att så 

är inte fallet utan tidsramen tillåter studenter att sätta realistiska mål.  

Genom förstudien upplystes att detta arbete krävde en mer utförlig undersökning på hur 

företagets affärsområde som uppdraget initierades av arbetar med transparens och 

informationsdelning. Detta underlättade valet att använda en fallstudie som forskningsstrategi 
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då arbetet var i behov av en nulägesbeskrivning av företagets affärsområde. Syftet och 

Frågeställningarna som utformats förutsattes kunna besvaras genom en kvalitativ beskrivning 

av nuläget. Processen som har används under arbetets gång kan ses i nästa kapitel där en 

beskrivning av denna arbetsprocess också finns. 

2.2 Arbetsprocess 

Arbetet genomfördes genom en kvalitativ analysprocess där data samlats via intervjuer som 

transkriberats, se figur 1. Datainsamlingen har skett kontinuerligt under arbetets gång då 

respondenter valts utifrån rekommendation från föregående respondent. Detta för att erhålla 

relevanta svar från personer med kunskap inom ämnet. Biggam 

(2015) menar att användandet av intervjuer som metod på specifikt 

utvalda personer gör resultatet riktat till det undersökta ämnet. 

Transkribering har skett löpande efter varje intervju för 

säkerställandet av innehållets kvalitet. Kompletteringsfrågor ställdes 

via mail eller personligt möte. En nulägesanalys utfördes och 

kompletterades med observationer. När flera respondenter nämnde 

samma problem så undersöktes problemet mer grundligt. Processen 

repeterades med nästkommande eller rekommenderad respondent. 

Genom att analytiskt jämföra intervjuerna med det teoretiska 

ramverket har förbättringsförslag erhållits. I 

detta skede så granskades den teoretiska 

referensramen för att finna 

förbättringsförslag. Denna arbetsprocess 

används enligt Biggam (2015) för att undvika upprepning av 

synpunkter med hänvisning till resultaten i litteraturgenomgången.  

 

2.3 Förstudie 

En förstudie är gjord i syfte att ta reda på hur informationsdelning går till för att avgöra vilken 

problematik och hinder som arbetet stod inför. Detta för att möjliggöra en plan för arbetets 

Figur 1visar egentillverkad bild på arbetsprocess som använd i detta arbete. 



genomförande. Förstudien gick ut på ett antal intervjuer, enkäter och samtal med anställda. 

Förstudien gav indikationer på att intervjuer var en bra metod för ändamålet och gav insikt i 

vilken teoretisk referensram som arbetet skulle komma att kräva.  

2.4 Tidsplan 

Ett Gantt-schema har skapats i programmet Microsoft Project och beskriver hur 

tidsplaneringen har sett ut under arbetets gång. Planeringen innefattar vilket moment, 

varaktighet och start/stopptid för varje moment.  

 

Figur 2 visar tidsplanen över arbetet som är framtagen av arbetets författare i Microsoft Project. 

2.5 Intervjuer 

Intervjuer som primärdata har genomförts med respondenter från företaget som innehar 

relevant information och kompetens vilket Biggam (2015) menar är viktigt för arbetets 

resultat. Respondenterna har olika befattningar vilket enligt Biggam (2015) leder till spridning 

på svaren och en relevant diskussion kan genomföras. Biggam (2015) skriver att det är viktigt 

att inte ställa ledande frågor, att frågorna är öppna och att respondenten inte känner av 

personliga åsikter. Han menar även att öppna frågor kan generera svar som är mer än vad som 

behövs vilket kan leda till att en ny riktning eller nytt fokus erhålls i arbetet, detta kallar 

Biggam (2015) för semi-strukturerad intervju där vissa frågor är förutbestämda vilken är den 

struktur som används i detta arbete. Denna struktur ger dynamiska svar och hjälper 

intervjuaren att konfrontera kärnproblemet. Exempel på intervjufrågor som använts 

presenteras i slutet av arbetet, se bilaga 1. Biggam (2015) menar också att det är viktigt att 
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skapa band med respondenten vilket skapar tillit och leder till att respondenten känner sig 

säker och delar med sig mer. Detta har i denna studie tagits tillvara på genom en kort 

personlig presentation av intervjuare, bakgrunden till arbetet och syftet med intervjuen för att 

skapa tillit mellan parterna. Alla respondenter har i bästa mån behandlats med professionellt 

och sofistikerat bemötande för att skapa en känsla av säkerhet.  

Biggam (2015) menar att viktiga förberedelser inför intervjuer inkluderar sammanställning av 

öppna frågor samt fördjupning i ämnet vilket öppnar upp för spontana följdfrågor. 

Respondenter underrättades för motiv, användningsområde och anonymitet vilket Biggam 

(2015) beskriver som ett sätt att minska risken att respondenter svarar vad de tror att företaget 

vill för att se bra ut för sina chefer. Fördjupning i ämnet har inneburit framtagning av 

teoretiskt ramverk samt genomgång av tidigare kurslitteratur och vetenskapliga artiklar. 

Biggam (2015) menar även att deltagandet ska vara valfritt och respondenter ska ha möjlighet 

att välja att inte svara på en specifik fråga. Detta tydliggjordes vid intervjuernas start. I denna 

studie spelades intervjuerna in, transkriberades och skrevs om till en empiri som presenteras i 

resultatet, se kapitel 4. Empirin analyserades med stöd av det teoretiska ramverket, se kapitel 

5 och 6. 

Antalet respondenter som deltagit i intervjuerna uppgår till totalt 26 personer med olika 

befattningar och positioner inom olika enheter på företaget, en del listas nedan.  

o Planerare och flödeschefer, distributionscenter. 

o Skiftledare, flödeschef och operatör.  

o Strategic Supplier and Relationship Manager, arkitekt, m.fl., IT  

o Tillförordnad chef för Sales & Customer service. 

o Skyddsombud, mekaniska verkstaden.  

o Tekniker, SFCM.  

o Technical Service Design och R&D. 

o Ordersystemansvarig.  

o Manager, Logistics Developer Leader, Manager, Logistics Process Management 

Freight & Customs Management, Global Freight Manager for air and sea, Logistics 

Managers och Head of logistics. 
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2.6 Observationer 

Resultatet från observationer ska enligt Biggam (2015) påvisa en opåverkad bild av 

verkligheten vilket kan uppnås genom att observatör befinner sig osynligt och tyst i 

bakgrunden så att de observerade inte agerar annorlunda bara för att någon står och betraktar 

dem. Observationer har genomförts för erhållandet av en övergripande bild av hur arbete med 

försörjningskedjan och informationsflödet sker idag. Syftet med denna metod var påvisandet 

av de brister och problem som gör att informationsflödet idag inte är tillräckligt transparent 

samt ge referensram till resultatet av intervjuerna. Observationer har utförts integrerat med 

intervjutillfällen och används som komplement för att säkerställa resultatet då allt inte kan 

inkluderas i intervjuer.  

2.7 Litteraturstudie 

Syftet med en litteraturstudie beskriver Biggam (2015) som att finna trovärdig och aktuell 

kunskap inom det aktuella ämnesområdet. Vid litteratursökningen användes två databaser, 

sciencedirect.com och emerald.com för inhämtning av vetenskapliga artiklar med sökord som; 

supply chain, informationflow, information quality och information sharing. Merparten av 

artiklarna är citerade minst 10 gånger för trovärdighet och relevans. Förstudien gav en grund 

för vilken litteratur som ansågs relevant för detta arbete. Kurslitteratur från tidigare avslutade 

kurser samt annan relevant litteratur och dokument har även använts för att få en översikt av 

tidigare forskning av det aktuella ämnet och relevant kunskap för att bilda en grund för 

arbetet. Biggam (2015) menar att ämnet som undersöks genereras ofta efter en väl avgränsad 

frågeställning. I detta arbete har frågeställningar avgränsats utifrån det undersökta företagets 

önskemål samt utifrån vetenskapligt bidrag som ny forskning vilket Biggam (2015) betecknar 

som en vetenskaplig frågeställning.  

Artiklarna granskades oberoende av varandra för att djupare erhålla förståelse för dess helhet 

och sammanställdes gemensamt för skapandet av kapitelrubriker. Detta är en god idé menar 

Biggam (2015) för undvikandet att det ursprungliga forskningsområdet går in i områden som 

för studien inte är relevant. Litteraturstudien har varit en grund och ett ramverk för slutsatser 

vid jämförelse med resultatet av studien.  
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2.7.1 Dokumentstudie 

Dokumentstudie syftar enligt Andersen (1994) på att studera redogörelser som presenterats 

muntligt, handskrivna eller tryckta. I detta arbete har excellfiler, informationsblad, muntliga 

redogörelser, offentlig handling och tillgång till system varit en del av underlaget. Dessa har 

tillhandahållits via personal inom det undersökta affärsområdet. Denna information har 

erhållits spontant utifrån vad personer på affärsområdet ansett nödvändigt eller intressant.   

2.8 Statistik 

En Excelfil har tilldelats från affärsområdets logistikavdelning med data angående 

utleveranser till kund som skedde med lastbil i april 2016. Enligt respondent är dessa data 

delvis felaktigt inmatad och därför har en statistisk undersökning gjort för att ta reda på hur 

mycket som är fel i dessa data. 

Vid en statistisk undersökning bestäms en acceptansnivå enligt Bergman & Klefsjö (2012) 

och om antalet fel överstiger denna nivå ska partiet förkastas och i detta fall informationen. 

Enligt Biggam (2015) ger en statistisk analys ett stöd till resultatet och ger en mer beskrivande 

bild av mängden data 

2.9 Metodkritik 

Vissa små faktorer kan anses ha en negativ påverkan på arbetet. Dessa faktorer kan 

exempelvis visa sig i att eventuella relevanta följdfrågor i en intervju inte kan ställas på grund 

av att intervjuare inte läst på all fakta om alla ämnen som tas upp i intervjun.  

Att intervjua personer genom rekommendation kan leda till att en viktig person inte intervjuas 

då dessa inte valts på egen hand utan den tidigare rekommenderar den som de tycker är 

relevant. Denna risk har undvikits på bästa möjliga sätt genom att komplettera med intervjuer 

med personer som valts ut av intervjuare. 

Risk att fel riktning väljs finns då en förstudie har utförts där slutsatsen har legat som grund 

för detta arbete och kan leda till att fel frågor ställs i intervjuer. Risken kan minskas genom 

stöd från handledare att ämnet är relevant och att rätt riktning erhålls i arbetets gång. Genom 

observationer kan en mer breddad bild erhållas som komplement för intervjuer.  
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Enkätundersökning som metod valdes bort då denna studie är en kvalitativ undersökning där 

öppna frågor använts. Resultatet av en enkätundersökning är kvantitativt och kräver stängda 

frågor skriver Biggam (2015).  

2.10 Kvalitetskriterier 

Kriterier som tas upp i detta kapitel för att avgöra studiens kvalitet är validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet 

2.10.1 Validitet   

Biggam (2015) skriver att validitet innebär att en undersökning mäter vad den avser att mäta. 

Personer med kunskap i ämnet har intervjuats i syfte att höja validiteten och metoden lämpar 

sig enligt Biggam (2015) för genomförandet av arbetet. Frågor som ställdes vid 

intervjutillfällen är direkt relaterade till det undersökta ämnet och kan kopplas till det 

teoretiska ramverket vilket Biggam (2015) menar kan höja validiteten. Genom att observera 

har en opåverkad bild påvisats vilket höjer validiteten på observationsresultatet enligt Biggam 

(2015) 

2.10.2 Reliabilitet 

Reliabilitet enligt Biggam (2015) är tillförlitligheten av en mätning och höjs i detta arbete i 

och med att intervjuer varit anonyma samt att antalet intervjuade uppgått till 26 personer. 

Intervjuerna spelades in och har transkriberats och sammanställts till en empiri vilken Biggam 

(2015) anser höjer reliabiliteten då det lämnar litet utrymme för egen tolkning. Empirin 

lämnades till företaget för granskning och godkännande vilket bekräftat att ingen egen 

tolkning gjorts. Reliabiliteten höjs av att de intervjuade har kunskap inom ämnet och bidrar 

således med tillförlitlig och relevant information vilket Biggam (2015) skriver att det även 

ökar validiteten. Personlig erfarenhet har avgjort tolkning och val av artiklar.  

2.11 Etiska aspekter 

Biggam (2015) menar att de etiska aspekterna vid utförande av exempelvis datainsamling 

innefattar att ha ett bemötande som inte anses som stötande, nedvärderande eller kulturellt 

motsägelsefullt. Vid utförande av detta arbete har företagets vett och etikett följts genom 
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användandet av exempelvis säkerhetsklädsel. För att framstå som professionell har 

genomförandet av intervjuer skett enligt vad Biggam (2015) anser etiskt riktigt, bland annat 

att vara förklarande, beskriva syfte och motiv och att inte uttrycka åsikter som kan kränka 

respondenten. 

2.12 Generaliserbarhet 

Biggam (2015) menar att det i vissa fall inte är möjligt att göra en generalisering av en 

fallstudie. Däremot påpekar han att utomstående kan relatera till arbetet och att ett 

examensarbete ska vara generaliserbart vilket i arbetet försök gjorts för att uppnå. 

Avgränsningen utformades med avsikt att inte påverka arbetets resultat och de 

förbättringsförslag som rekommenderats kan vara generaliserbara inom fallföretaget och 

därav applicerbara på andra flöden och den externa informationsdelningen. Detta beroende på 

läsarens perspektiv. Syftet med arbetet var att integrera informationsflöden mellan 

avdelningar inom ett specifikt flöde vilket är generaliserbart eftersom att det kan appliceras 

mellan avdelningar inom fallföretaget.  
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3 Teori 

Följande kapitel är en sammanställning om hur litteratur påvisar att kontroll erhålls i 

försörjningskedjan och kopplas till kvalitativ integrerad informationsdelning.  

3.1 Inledning till teori 

Supply chain management (SCM) enligt Christopher (2011) handlar om att uppnå en mer 

kostnadseffektiv tillfredsställelse av slutkundens krav genom integrerade processer mellan 

köpare och leverantör. Denna integration är typiskt uppnådd genom en större transparens av 

kundkrav via utbyte av information, med hjälp av inrättandet av sömlösa processer som länkar 

identifiering av fysiska påfyllningsbehoven med en "just-in-time" respons. Antonsson (2008) 

beskriver SCM som ett bidrag till ett holistiskt synsätt och Aronsson et al. (2013) beskriver 

SCM som en viktig del i att vara ett konkurrenskraftigt företag med en god lönsamhet. 

3.2 Transparens 

Enligt Svenska akademin (2015)  betyder transparent genomlysande, lättbegriplig och öppen. 

Sjögren & Györki (2011) beskriver transparent som: ”genomskinlig; (bildl.) som är lätt att 

förstå (uppbyggnaden av, avsikten med)”. Wu et al. (2014) påpekar att konkurrens inte längre 

står mellan företag utan mellan försörjningskedjor vilket kräver att företag har en god 

transparens i informationsflödet för att nå bästa möjliga utfall.   

Enligt Trienekens et al. (2012) är syftet med transparens inte bara att skapa värde för 

konsumenter utan också för att kunna optimera processer inom distributionskedjan. När 

företag inom matindustrin arbetar med transparens i distributionskedjan skriver Trienekens et 

al. (2012) att det måste ske genom en förutbestämd produktionsstandard och specifika 

bestämmelser inom kvalitets- och säkerhetsstandarder. Genom detta kan företag enligt 

Trienekens et al. (2012) använda informationsdelningssystem för kvalitet och 

säkerhetsstandarder för att skapa transparens i distributionskedjan.  

Företag använder sig av spårning enligt Aung & Chang (2014) för att förbättra hanteringen av 

försörjningskedjan och ger konkurrensfördelar då företag kan erbjuda transparens i 

distributionen av gods. Med detta menar Aung & Chang (2014) att företag bygger upp tillit 
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mot kunden och de kan känna sig lugna då de vet var deras material befinner sig. Christopher 

(2011) menar att RFID-taggar skapar en "Track & Trace" förmåga som möjliggör transparens 

hos försörjningskedjor.  

3.2.1 Radio Frequency Identification (RFID)  

Trienekens et al. (2012) skriver att informationsdelningssystem kan skapa transparens och 

Chen et al. (2013) menar att RFID teknologi erbjuder avancerade egenskaper i form av; unik 

identifikation av produkter, förenklad kommunikation och information i realtid. Christopher 

(2011) skriver att RFID-taggar är antingen aktiva eller passiva. Aktiva taggar överför 

information till mottagande stationer och passiva taggar avläses av skannrar när de försflyttas 

genom kedjan. Fan et al. (2014) och Chen et al. (2013) menar att processen med RFID 

teknologin hjälper försörjningskedjor till förbättringar angående varulager, transporthantering, 

produktionsplanering, orderhantering, lagerhantering och tillgångshanteringssystem. Fan et al. 

(2014), Christopher (2011) och Chen et al. (2013) skriver att RFID möjliggör spårbarhet av 

produkter och skapar visualisering längs hela försörjningskedjan. RFID kan också enligt dem 

skapa tillförlitlighet och kan göra processer som spårning, transportering och inventering 

snabbare vilket leder till en mer avancerad lagerhållning med mer riktigt 

informationsinnehåll.  

Företag kan enligt Fan et al. (2014) och Chen et al. (2013) planera och hantera sin 

försörjningskedja bättre genom mer tillförlitlig information genererat av RFID teknologin 

samt att distributionscenter och detaljister kan dra fördelar från RFID. Studien av Chen et al. 

(2013) visar att RFID teknologin förbättrar processystemet och bidrar till ett internt 

informationssystem som skapar effektivitet i hela försörjningskedjan. Andra fördelar som 

uppkom i studien av Chen et al. (2013) var minskade cykeltider och förebyggande av svinn. 

Enligt Chen et al. (2013) underlättar RFID teknologin arbetet med Lean Production men 

eftersom teknologin innebär en kostsam implementering måste företag undersöka om 

teknologin passar företaget. Detta kan genomföras genom en analys av hur värdefull en 

investering av ny teknologi kommer vara för företaget. Detta kallas ROI analys och står för 

”Return on investment”. Dock menar Christopher (2011) att kostnaden för dessa taggar faller 

eftersom fler och fler organisationer kräver denna teknologi.  
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Chen (2012) menar alla företag som använder sig av transparens ska förstå varandra och lita 

på varandra vilket kan underlättas av en gemensam språkstandard. 

3.2.2 Språkstandard  

Enligt Chen (2012) ska det finnas standarder i hur data registreras vilket förenklar 

transparens, jämförelse av prestation och ger företag möjlighet att ha en hållbar verksamhet. 

Christopher (2011) menar att kunder föredrar ett företag med hållbar försörjningskedja. En 

lösning till dessa utmaningar är enligt Chen (2012) ett språk som används som en standard för 

att alla företag som använder sig av transparens kan förstå varandra och kunna lita på 

varandra. Det används som en uppslagsbok som hjälper företag att standardisera termer som 

ska användas. När företag har översatt sin information kan intressenter ta del av 

informationen i det standardiserade språket som även kan översättas till andra språk. Detta ska 

användas för att ingen information ska försvinna vid översättning. Genom att använda sig av 

detta uppslagsverk kan företag enligt Chen (2012)  bli mer effektiva vid insamling och 

analysering av information.  

Uppslagsboken tillåter enligt Chen (2012) företag att integrera regleringar som företaget anser 

är väsentliga eller nödvändiga vilket automatiskt skapar godkännande eftersom det blir 

standardiserat. Den gör enligt Chen (2012) att informationsdelning kan effektiviseras och 

underlättas och i detta fall kan intressenter analysera risker som kan uppkomma. Det är 

allmänt känt enligt Chen (2012) att kommunikation och informationsdelning är viktigt för 

transparens men ingen stor fokus har lagts på att detta kan skapa effektivitet i 

informationsdelandet just för detta uppslagsverk. När kunder får ta del av relevant information 

kan enligt Chen (2012) detta drivas till förbättringar genom kundkrav från en 

marknadssynpunkt. Det kan även enligt Chen (2012) skapa transparens i form av att andra 

komponenter i flödet kan hjälpa till att övervaka arbetsprocessen online. För att genomföra 

detta standardiserade uppslagsverk krävs enligt Chen (2012) en lyckad implementering med 

tydliga mål. En hjälpsam strategi för att lyckas med detta specifika program är enligt Chen 

(2012) att arbeta tillsammans med leverantörer för att minska kostnader för programmet och 

utvecklingen. Företag måste även enligt Chen (2012) samarbeta med intressenter för att arbeta 

fram vilken relevant information som ska finnas. 
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3.2.3 Kartläggning 

Christopher (2011) och Li & Lin (2006) skriver att nyckeln till en integrerad och effektiv 

supply chain är att förenkla materialflödet och synliggöra informationsflödet genom kedjan. 

Via kartläggning av försörjningskedjan kan enligt Christopher (2011) tidsbaserad 

representation av processen i försörjningskedjan skapa kontroll och underlätta eliminering av 

tid som inte adderar värde till produkten. 

Värdekedjan behandlar enligt Chen et al. (2013) det fysiska flödet av material och flödet av 

information i försörjningskedjan. Genom att kartlägga värdekedjan kan Lean Production 

enligt Chen et al. (2013) lättare anpassas till dessa aktiviteter och kan underlätta eliminering 

av icke värdeskapande aktiviteter i försörjningskedjan. Värdekedjan består enligt Chen et al. 

(2013) och Bergman & Klefsjö (2012) av värdeskapande aktiviteter och icke värdeskapande 

aktiviteter och aktiviteter som är icke värdeskapande men nödvändiga för skapande av en 

produkt. I konceptet Lean menar Bergman & Klefsjö (2012) att det är viktigt att identifiera 

flöden och standardisera för att kunna identifiera aktiviteterna. Enligt Aronsson et al. (2013), 

Bergman & Klefsjö (2012), Christopher (2011) och Chen et al. (2013) ska icke-

värdeskapande aktiviteter helt uteslutas och endast aktiviteter kunder är beredda att betala för 

ska finnas. Detta kan endast genomföras om kontroll på försörjningskedjans värdeskapande 

aktiviteter finns menar Chen et al. (2013).  

Kolekofski Jr & Heminger (2003) menar att information är en resurs som bör användas 

förnuftigt i syfte att förbättra organisationens verksamhet samt för att säkerställa företagets 

konkurrenskraft på marknaden. Detta kallas ”Information Resource Management” (IRM) och 

dess filosofi förespråkar tillämpning av sunda ledningsprinciper till informationsdelning. 

Kolekofski Jr & Heminger (2003) skriver att förespråkare för IRM talar för att fördelar är att 

värdet på data optimeras när den delas av många kunskapsarbetare. De menar även att 

processer hanteras så att icke värdeskapande aktiviteter elimineras och värdeskapande 

aktiviteter maximeras. IRM gynnar även kostnadseffektiv drift och utvecklar 

informationssystem menar Kolekosfki & Heminger (2003). Lau & Lee (2000) menar att med 

ett integrerat informationssystem på plats kan företag börja utföra värdeskapande aktiviteter 

mer effektivt och ändamålsenligt. Med andra ord så reflekterar informationsbaserade 

aktiviteter operationer inom det fysiska flödet i värdekedjan.   
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3.3 Informationsdelning 

Supply chain management (SCM) är enligt Christopher (2011) en förlängning på logistiken 

som innefattar planeringstekniker och ramverk som skapar en plan för flödet av produkter och 

information i ett företag. SCM handlar alltså om samma sak men sträcker sig till hela 

försörjningskedjan, från råvara till slutkund. SCM skapar enligt Estampe et al. (2013) värde 

för företag, konsumenter och intressenter vid interaktioner längs försörjningskedjan.  För att 

gynna prestationen med försörjningskedjan krävs en bra informationsdelning och gott 

samarbete enligt Wu et al. (2014) och Li & Lin (2006). De skriver att anledningen till 

misslyckad prestation är den mänskliga faktorn.  

Christopher (2011) skriver att framgångsrika företag tar reda på hur leverantörer jobbar och 

delar intensivt men selektivt den information som krävs för ändamålet. Informationsdelning 

handlar enligt Chow & Chan (2008) om utbyte av kunskap med målet att förvandla 

individuell kunskap till organisationskunskap. Detta är nödvändigt om företag vill uppnå 

fördelarna med SCM genom informationsdelning och transparens.  

Framgång inom informationsdelning nås enligt Chow & Chan (2008) genom en kombination 

av viljan hos de anställda och motivation från ledarna. Genom att skapa en relation som 

värnas under lång tid kan kunskapsutbyte inom organisationen gynnas menar Chow & Chan 

(2008). Belöningar, relationer, värde och klimat är vidare faktorer som är fördelaktigt för 

informationsdelning om det sker på ett gynnsamt sätt. Ledningen måste enligt Chow & Chan 

(2008) utveckla en tydlig bild av uppdraget för att alla i organisationen ska finna en 

delaktighet och värdegrund i delandet av kunskap. Bergman & Klefsjö (2012) menar dock att 

belöningar i form av ekonomiska ersättningar motverkar kreativitet och motivation. 

Belöningar bör enligt dem bestå av uppmuntran och gemensamt satta mål för att motivera 

anställdas inre motivation, intresse och vilja. 

Information är enligt Kolekofski Jr & Heminger (2003) en resurs som ska integreras med 

organisationens mål för att kunna vara fördelaktigt för företaget. Med detta menas att de som 

kan dra nytta av informationen ska också få ta del av den. Personliga relationer påverkar 

informationsdelningen enligt Kolekofski Jr & Heminger (2003) och det företag måste göra är 

att tillgängliggöra informationsdelningen för alla på företaget. En faktor som gör att 
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informationsdelningen avtar är enligt Kolekofski Jr & Hemingen (2003) att anställda känner 

att informationsdelning leder till dömande respons om informationen anses vara dålig. Li & 

Lin (2006) skriver att ledningen har en positiv påverkan på informationsdelning men påverkar 

inte informationskvaliteten. 

3.3.1 Informationskvalitet 

Li & Lin (2006) skriver att informationen som delas ska vara noggrann, lämplig, tidsenlig och 

trovärdig. Påverkan på SCM beror enligt dem på vad det är för information, hur, när och med 

vem det delas. Li & Lin (2006) menar att organisationer tror att de förlorar makt vid 

avslöjandet av viss information vilket leder till förvrängning av information då orders passerar 

längs kedjan. För att minska förvrängning och öka kvaliteten på information måste den vara 

exakt och alla berörda ska delges informationen så snabbt som möjligt menar Li & Lin 

(2006).   

3.3.2 Kommunikation 

För att hitta gemensamma lösningar skriver Aronsson et al. (2013) att det krävs tillit mellan 

de som ska betraktas som samarbetspartner. De menar att samarbeten kan byggas på tillgång 

till varandras information, öppenhet, samt bra kommunikationskanaler som underlättar 

samarbetet. Detta förutsätter transparens och öppenhet mellan parterna och en god 

kommunikation om utfallet. 

En effektiv intern kommunikation är enligt Ruck & Welch (2012) en nödvändig förutsättning 

för organisationers framgång. Enligt dem bör företag utvärdera kommunikationen i syfte att 

förbättra den, speciellt då företaget befinner sig i en svår ekonomisk press.  

Ruck & Welch (2012) menar att kommunikation spelar en väsentlig roll i förståelsen av 

immateriella organisationstillgångars värde. Kommunikation är enligt Ruck & Welch (2012) 

länkad till högre nivåer av prestanda och service då det genererar kommunikationskapital och 

socialt kapital. De skriver att kommunikation har setts från ledarskapets perspektiv men de 

menar att fokus borde ligga på hur anställda kommunicerar.  
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Ett effektivt kommunikationsklimat är enligt Ruck & Welch (2012) baserat på exempelvis 

arbetet, personal, produktion och strategiska områden och är någonting som krävs för att ha 

ett hälsosamt klimat på ett företag. Fokus på intern kommunikationsprocess ligger enligt Ruck 

& Welch (2012) och Li & Lin (2006) på vem kommunicerar till vem, vad som kommuniceras, 

hur mycket som kommuniceras, hur tillförlitligt informationen kommuniceras och kvaliteten 

på kommunikationen. Studien av Ruck & Welch (2012) har visat att anställda vill ha 

information angående företagets strategi men det är också betydande hur företaget når ut med 

informationen. 

Anställdas kommunikationsbehov är enligt Ruck & Welch (2012) först och främst 

information angående personliga arbetsrelaterade angelägenheter. Därefter krävs information 

angående beslutsfattande inom organisationen och en större möjlighet att personligen 

framföra klagomål och dylikt. Ruck & Welch (2012) skriver att företag ofta inte 

kommunicerar ut hur anställdas arbetsuppgifter påverkar slutkunden eller hur det påverkar 

produktiviteten på företaget. De har i sin studie funnit att många anställda inte känner att 

deras arbete är värdefullt och att många anställda inte får någon information angående vad 

som händer inom organisationen. Företag ska enligt Ruck & Welch (2012) utbilda anställda 

angående kultur, värdet anställda bidrar med och tillförse information angående företagets 

välgång och finansiella aspekter. De ska även hjälpa anställda att förstå företaget och förklara 

hur anställda påverkar kunden.  

3.3.3 Kundfokus 

Aronsson et al. (2013) menar att supply chain management behandlar förändring, 

kostnadseffektiva flöden och en kundanpassad organisation. De skriver att det är viktigt att 

tillgodose vad konsumenten vill ha och hur deras krav kan uppnås till en rimlig kostnad. För 

att företag ska förbli konkurrenskraftiga måste de enligt Hilletofth et al. (2009) göra 

produkten mer värt i ögonen på kunden. För att uppnå detta måste företag höja värdet på 

kärnprodukten genom att införa kundens önskemål i processer menar Hilletofth et al. (2009).  

Bergman & Klefsjö (2012) skriver att Lean Production härstammar från Toyota Production 

System och handlar om att minimera slöseri och skapa värde för kunden. Vid arbete med 
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Lean menar Melton (2005) att alla flöden i en verksamhet ska effektiviseras och om de flöden 

som undersöks innehåller kundflöden ska fokus ligga på kundkrav. 

3.3.4 Ledarskap 

Ledningen måste enligt Bergman & Klefsjö (2012) stödja och stimulera utvecklingen på 

arbetsplatsen genom att eliminera hinder för delaktighet. Ledningen ska enligt Li & Lin 

(2006) tillhandahålla en vision, guidning och stöd för kvalitativ informationsdelning. Om 

anställda får förutsättningar att genomföra ett bra arbete och samtidigt får möjlighet att känna 

yrkesstolthet och dessutom uppmärksammas kommer det enligt Bergman & Klefsjö (2012) 

leda till engagemang i arbetet och bidrag till förbättringar. För att uppnå hög kvalitet är 

arbetstillfredställelse ett viktigt mål och ett viktigt medel. Bergman & Klefsjö (2012) tar upp 

en historia om två arbetare som gör granitblock fyrkantiga. Den ena arbetaren svarar på frågan 

om vad de gör, ”jag gör granitblock fyrkantiga”, och den andra svarar, ”jag är med och 

bygger en katedral” Med detta menas att en anställd måste känna engagemang och 

delaktighet för att ett kvalitativt arbete ska uppnås.  

3.4 Relationer 

Christopher (2011) skriver att SCM ger konkurrenskraftiga fördelar eftersom kunder 

vanligtvis föredrar ett företag med en hållbar försörjningskedja vilket gör företaget 

tillförlitligt. Han anser att genom en bra relation mellan leverantörer, organisationen och 

kunderna införskaffas kontroll av kedjan. 

För att förbättra informationsdelningen med exempelvis leverantörer, kunder och inom 

företaget självt, tyder forskning gjord av Koçoğlu, et al. (2011) på att man ska uppmuntra 

intern organisatorisk integration genom ett gemensamt arbete mellan avdelningar som tillåter 

delning av resurser, ansvar, risker och belöningar. Anställda ska uppmuntras till att vara 

involverade och engagerade i positiva relationer med kunder och leverantörer. Koçoğlu, et al. 

(2011) skriver även att företag ska ha en kundfokuserad strategi där värde skapas tillsammans 

med kunder och leverantörer vid till exempel tillverkning och distribution. Företag ska enligt 

Koçoğlu, et al. (2011) etablera långsiktigt förtroende, transparenta och starka relationer med 

leverantörer. De påpekar även att interna och externa möten angående senaste situationen för 
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försörjningskedjan, aktiviteter och relationer ska anordnas. Företag ska enligt Hooff & 

Huysman (2009) och Koçoğlu, et al. (2011)  tillhandahålla en IT-infrastruktur som möjliggör 

spridning av information i realtid. Enligt Chen (2012) kan företag som arbetar med 

transparens skapa en språkstandard som används inom IT-kommunikation öka tilliten. 

3.4.1 Tillförlitlighet 

Definitionen av tillit beskrivs av Panayides & Lun (2009) som villigheten att lita på att en 

partner ska utföra överenskommet uppdrag. Aronsson et al. (2013) skriver att om företag ska 

samarbeta måste de ha tillförlitlighet gentemot varandra. Företag kan alltså inte se 

leverantörer eller andra som konkurrenter som utnyttjar företaget utan som en partner som 

också bidrar till en mer effektiv försörjningskedja. 

Om ett företag har framgångsrika relationer kan det också antas enligt Panayides & Lun 

(2009) att tilliten är god mellan parterna. Tillit är enligt Panayides & Lun (2009) en viktig del 

för ett effektivt samarbete inom en försörjningskedja. De skriver att utan tillit vill ingen av 

parterna gå utanför deras komfortzoner för att ta på sig andra ansvar och roller. Verkliga 

vinster kan endast uppnås om samtliga delaktiga litar på varandra menar Panayides & Lun 

(2009). Tillit mellan partners i försörjningskedjan är enligt Panayides & Lun (2009) direkt 

kopplat till möjligheten till Just in Time (JIT) i relationen mellan köpare och leverantör. De 

skriver att tillit har en positiv påverkan på försörjningskedjans tillförlitlighet, riktighet och 

responsmöjlighet. Målet med JIT är enligt Chen et al. (2013) att eliminera slöseri och 

förbättra produktionen med hjälp av ständiga förbättringar. Detta inkluderar att endast inneha 

nödvändig lagerstorlek och minskning av anordningstiden för att generera minskade ledtider, 

kötider och partistorlekar för minsta möjliga kostnad. 

Enligt Ruck & Welch (2012) har anställda två potentiella förutbestämda relationer som bör 

vara goda, med den närmaste chefen och med organisationen. Dessa relationen ska enligt 

Ruck & Welch (2012) få anställda att känna sig delaktig och kan direkt mätas genom hur nöjd 

anställda känner sig på sin arbetsplats. Om dessa relationer är dåliga kan det enligt Ruck & 

Welch (2012) leda till stress, uppsägning, sjukdom eller utbrändhet. 

3.5 System 
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Data ska enligt Kolekofski Jr & Heminger (2003) ses som en basresurs inom organisationen 

och ska delas internt mellan avdelningar och anställda. 

3.5.1 Lean Production 

Melton (2005) menar att Lean handlar om en total förändring av företag och då innefattas hur 

försörjningskedjan presterar, hur ledarskap leder och hur anställda utför sitt dagliga arbete. 

Hon skriver i sin studie att visionen inom Lean är att sträva mot perfektion och att det svåraste 

med Lean är att förstå att det ska vara ett flöde. Ansvarstagande ska ligga långt ner i kedjan 

enligt Melton (2005) då operatörer ses som värdeskapare.  

Rother (2010) menar att misstag ska betraktas som en positiv lärdom eftersom ständiga 

förbättringar utvinns från problematiken och företag kan då växa i rätt riktning. Han skriver 

att organisationer ska välkomna innovativa lösningar genom upprättande av en stödjande, 

social och ärlig kultur. 

Genom att sträva mot omöjliga mål och ha en gemensam vision skapas enligt Rother (2010) 

en oklar väg till lösningen. Detta menar han ska inspirera anställda till kreativitet och 

delaktighet vilket Bergman & Klefsjö (2012) anser leda till motivation. Genom att 

standardisera arbetssätt skriver Rother (2010) att företag bättre klarar av eventuella motgångar 

då de lättare kan falla tillbaka på en stabil grund. Syftet med att standardisera arbetssättet är 

enligt Pettersen (2009) och Modig & Åhlström (2014) att lättare upptäcka avvikelser. En av 

de viktigaste faktorerna för att lyckas med Lean är enligt Modig & Åhlström (2014) att det 

ska finnas ett klimat på företaget som gynnar arbetet med Lean. Anställda ska enligt Modig & 

Åhlström (2014) förstå filosofin med Lean verktygen och betydelsen för dessa. Samtliga på 

företaget ska enligt Modig & Åhlström (2014) ha rätt värderingar och alla ska stäva emot en 

gemensam vision som Li & Lin (2006) menar att ledningen ska bistå med.   

3.5.2 Verktyg inom Lean 

För att identifiera och eliminera slöseri skriver Bergman & Klefsjö (2012) att begreppet 5S 

ska följas som står för sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana. Syftet är 

bland annat förenklad arbetsuppgift, effektivitet och lättare upptäckt av avvikelser. Bergman 

& Klefsjö (2012) menar att arbetet underlättas via bilder hur arbetsplatsen ska se ut. 
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5-varför metoden är enligt Murugaiah et al. (2010) en del av verktygen i Lean production som 

hjälper företag att hitta rotorsaken till problem. Murugaiah et al. (2010) har kommit fram till i 

sin artikel att 5-varför metoden inte bara reducerar men helt eliminerar defekter i 

producerande industrier. 5-varför metoden går enligt Murugaiah et al. (2010) ut på att fråga 

varför ett problem uppstått fem gånger för att hitta rotorsaken och för att minimera slöseri. 

Denna metod är även bra då företag undviker att anställda skyller på varandra skriver 

Murugaiah et al. (2010). 

3.5.3 Mätetal 

Det salutogena principen handlar om att vid mätning av hälsa ska sjukfrånvaro inte mätas då 

det indikerar ohälsa menar Abrahamsson (2002). Företag ska istället undersöka varför 

anställda mår bra på arbetsplatsen. 

Den strategiska dimensionen av försörjningskedjan gör enligt Estampe et al. (2013) att företag 

måste prioritera att mäta dess prestanda. Försörjningskedjans prestanda kan enligt Estampe et 

al. (2013) mätas i kundernas nivå av nöjdhet då det är kunden som avgör hur mycket värde 

som faktiskt skapas på den logistiska nivån och kostnaden för den. En utvärdering av 

försörjningskedjan är enligt Estampe et al. (2013) ett komplext projekt då det är en tvärgående 

process med ett flertal aktörer som samarbetar för att nå specifika mål. Dessa utvärderingar är 

enligt Estampe et al. (2013) speciellt viktiga eftersom en effektiv försörjningskedja anses ge 

konkurrensfördelar. 

3.5.4 System och ansvar 

Niemi et al. (2009) menar att vid arbete med försörjningskedjan och lagerhantering så är 

problemet avsaknad av kunskap om hur data och verktyg används, inte mängden data och 

verktyg. Med det menas att barriärer för en integrerad försörjningskedja är organisatoriska 

och inte tekniska. De tekniska lösningarna finns men är i behov av organisatoriska lösningar, 

omkonstruktion av processer och revidering av systemen för mätning och incitament för att 

främja utnyttjandet av ny teknik. Detta skapar ett behov av att ompröva roller och 

ansvarsområden för personer i den nya processen. Niemi et al. (2009) tror att misslyckandet 

att se dessa organisatoriska och administrativa aspekter har varit den främsta orsaken till det 

långsamma införandet av supply chain och lagerhanteringstekniker i många företag. 
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Lau & Lee (2000) skriver att det redan finns ett antal informationsteknologiska verktyg men 

att dessa kanske inte alltid är kostnadseffektiva, speciellt för små och mellanstora företag. 

Dessa verktyg är inte strukturerade för att förse en enhetlig lösning för ett informations-

integrerat företag. De skriver att företag slutar upp med flera ”öar” av system och 

programvaror när det egentligen skulle ha varit ett enda program. Lau & Lee (2000) skriver 

att leveranskedjan informationssystem utvidgar tillämpningsområdet och effektivitet av 

försörjningskedjan för företag genom att tillhandahålla en infrastruktur för att underlätta 

effektivt utbyte av data mellan olika komponenter i värdekedjan. 

Baraldi & Waluszewski (2005) skriver att kortade responstider, högre kundservice, högre 

kvalitet och förbättrad design utlovas med IT-lösningar, men de menar att höga förväntningar 

på IT ofta leder till besvikelse. Enligt Baraldi & Waluszewski (2005) finns det ett visst 

motstånd hos de anställda att använda IT-system eftersom produktutvecklarnas arbete i stor 

utsträckning går ut på att träffas personligen och diskutera fram lösningar. De har kommit 

fram till att IT-systemet används av och är värdeskapande för ett få antal resurser då det 

innehåller en enorm mängd information och beslutsfattande genomförs i praktiken utanför 

systemet. Enligt studien av Baraldi & Waluszewski (2005) är systemet avsett för ett ändamål 

men även användbart för andra ändamål. Det Baraldi & Waluszewski (2005) vill komma fram 

till är att IT-system kanske inte passar det tilltänkta området men kan vara ett stöd för andra 

enheter i ett företag. De skriver även att informationsdelning över IT-system inte kan ersätta 

personlig informationsdelning som genererar mer värde. Ett problem med IT-system är enligt 

Baraldi & Waluszewski (2005) att kunna motivera anställda att använda dem. Som slutsats 

skriver de att IT-system ska vara stödjande.  

3.6 Gapmodellen 

Bergman & Klefsjö (2012) skriver om en gap modell som ska belysa anledning till eventuellt 

kundmissnöje vilket görs genom att identifiera olika gap mellan upplevd tjänst och förväntad 

tjänst samt att ta reda på orsak till varför dessa gap uppkommit. Modellen är enligt Bergman 

& Klefsjö (2012)  utvecklad för tjänster men kan anpassas till produkter. Modellen är också 

begränsad då fokus läggs på brister och tar alltså inte hänsyn till omedvetna kundbehov. 
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Enligt Bergman & Klefsjö (2012) uppstår gap 1 vid oförståelse hos företaget för vad som är 

meningsfullt för kunden. Företaget ska enligt Bergman & Klefsjö (2012) sätta sig in i vad 

kunden förväntar sig och möta deras behov. Detta gap är större hos tjänsteföretag än hos 

tillverkande företag. Anledningar till detta gap är enligt Bergman & Klefsjö (2012) dålig 

kommunikation internt och för många ledningsnivåer. 

Gap 2 uppstår enligt Bergman & Klefsjö (2012) då kundens röst inte blir hörd i hela kedjan 

vilket bidrar till gapet mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och hur 

företaget utformar erbjudandet. Anledningar till gap 2 är enligt Bergman & Klefsjö (2012) 

bristande insikt hos ledningen för värdet av kundens röst, bristfällig 

produktutvecklingsprocess och dåligt utformade målformuleringar. 

Bergman & Klefsjö (2012) beskriver gap 3 som oförståelse vid vilket värde anställda tillför 

vilket visar sig mellan det utformade och det utförda erbjudandet. Anledningar till detta är 

enligt Bergman & Klefsjö (2012) otillräcklig delaktighet i planering, otydlig rollfördelning, 

konflikter, bristande kompetens, dåliga tekniska förutsättningar, okvalificerad ledning och 

bristande samarbete. 

Gap 4 uppstår enligt Bergman & Klefsjö (2012) mellan utfört erbjudande och det företaget 

lovat kunden då företaget inte håller vad som lovats. Anledningar är enligt Bergman & 

Klefsjö (2012) dåligt kommunikation och benägenhet att lova för mycket. 

Gap 5 uppkommer som ett resultat av de fyra tidigare gapen enligt Bergman & Klefsjö (2012) 

och visar sig mellan kundens förväntningar och det som erhålls. Detta blir påtagligt enligt 

Bergman & Klefsjö (2012) då förväntad kvalité inte uppnås.  

  

- 24 - 

 



3.7 Summering och analysmodell av teoretisk referensram 

I figur 3 förklaras hur det teoretiska ramverket hänger ihop. För att uppnå en accepterad nivå 

av kundservice krävs transparens och informationsdelning. Företag bör erbjuda transparens 

för att möjliggöra kvalitativ informationsdelning. Transparens införskaffas med hjälp av 

spårningsteknologi och kartläggning av flödet vilket underlättas av en språkstandard. För 

informationsdelning krävs informationskvalitet, kommunikation, kundfokus och ledarskap. 

Informationsdelning är direkt relaterat till relationer och förutsätter att det finns en fördelning 

av ansvar mellan roller och ett IT-system som stöd. Företag som arbetar med lean kan 

använda sig av tillhörande verktyg för att säkerställa informationskvaliteten i systemen för att 

syftet med transparens ska uppnås. För att påvisa var brister i ett företag befinner sig kan 

gapmodellen användas. För att lösa bristerna som påvisats kan spårningsteknologi införas och 

kartläggning utföras för att skapa transparens. När transparens finns kan informationsdelning 

utföras på ett bättre sätt och bör innefatta informationskvalitet baserat på kundens önskemål. 

Detta uppnås genom god kommunikation från bland annat ledare vilket kan kopplas till ett 

företags pågående arbete med Lean. För att mäta en försörjningskedjas prestanda ska ett 

företag bistå med valida mätetal och en IT-infrastruktur som kan stödja processer.  

Figur 3 visar egentillverkad analysmodellen för det teoretiska ramverket. 
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4 Resultat 

Intervjuer, observationer och dokumentstudier har resulterat i ett empiriskt material som ska 

användas för jämförelse med det teoretiska ramverk som tagits fram. Detta ska leda fram till 

att problemen som finns på affärsområdet idag ska komma upp till ytan så att de kan 

angripas. Empirin kan exempelvis påvisa likheter eller olikheter inom organisationen. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Företaget är uppbyggt av intern försörjningskedja med interna kunder och leverantörer samt 

externa kunder och leverantörer i den ”riktiga” försörjningskedjan. 

Arbetet är utfört på ett globalt etablerat Svenskt industriföretag med totalt 46 000 anställda 

världen över. Företaget innefattar fem självständiga affärsområden vilka i sin tur består av 

flera produktionsenheter (PU). 

Koncernen har enligt den officiella hemsida ett starkt fokus på tillväxt vilket förutsätter att 

företaget är en högpresterande organisation. De strävar kontinuerligt efter att skapa ett unikt 

värde för kunderna och förbättra sitt erbjudande. Utifrån detta har företaget en tydlig vision: 

”We set the Industry standard” med fyra kärnvärden som utvecklats för att koncernen ska 

kunna uppfylla den tillväxtambition som företaget fokuserar på. Kärnvärdena är: customer 

focus, innovation, fair play och passion to win. Vidare har företaget implementerat 

affärssystemet Lean Production. 

4.2 Fallbeskrivning 

Ett av affärsområdena är en tjänsteleverantör av logistikrelaterade tjänster med uppgift att 

optimera logistiken främst inom affärsområdet men också stödja andra affärsområden när det 

är fördelaktigt för företaget. Ett av affärsområdena har ett pågående arbete med 

informationsflöden då de försöker införa konceptet control tower eftersom de saknar 

kontrollerade processer vilket påverkar information om leveranser och dess innehåll. Det 

finns behov av en effektiv arbetsmodell med informationsflöden varpå intresset för hur 

transparens påverkar organisationen uppkommit.  
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Idag använder affärsområdet sig av Geodis Freight Forwarding som enligt deras officiella 

hemsida är en internationell resebyrå för gods. Geodis är ett av världens största företag inom 

godshantering som levererar gods med olika distributionsmedel världen över. Geodis arbetar 

med att förenkla sina kunders godsflöden och bidrar till att ge kunder överblick och kontroll 

genom att skapa transparens i leveranskedjan för att göra den enkel att styra (Geodis, 2015). 

Idag förser företaget Geodis med en treveckorsprognos som förändras väldigt mycket under 

tiden i produktion vilket gör den otillförlitlig. 

Distribution Centret (DCS) inkluderas i affärsområdet och hanterar lager, lastning och 

planering. Planering behandlar inkommande och utgående material, inbound- och 

outboundflöden.  

15% av produkterna går direkt från produktionen till ett automatlager i DCS. Resterande 85% 

är kundspecifika produkter, när dessa produkter är färdiga i produktionen går en signal till 

transportplaneringen och körs sedan dit för lastning och/eller packning. Planeringen får för 

varje order en packnota (PN) vilket är ett dokument som förklarar relevant information om 

innehåll i försändelsen, exempelvis kollinummer, kvantitet och material mm. Packnotan kan 

hela tiden förändras beroende på vad som händer i produktionen till exempel bortfall. 

Information kommer huvudsakligen från customer service/inside sales vilka är en 

administrativ mellanhand mellan DCS och produktionsenheterna. Information om utlovad tid 

för när material ska lämna DCS finns tillgänglig för transportplaneringen vilket har 

underlättat planeringen och arbetet med utlastning.    

I nuläget har de olika produktionsenheterna flera olika ordersystem som är integrerade men 

inte pratar samma språk vilket ibland gör att information hamnar på fel plats eller saknas. 

Detta leder till att det krävs handpåläggning som tar tid.  

Customer Service fungerar som en länk mellan produktionsenheter, distributionscenter och 

kunder och finns till för att bland annat svara på frågor. Kundfrågor ska besvaras genom 

informationssökning där det som respondenten beskrev det, ”paketeras ett svar”.  De jobbar 

för att göra information tillgänglig och merparten av tiden ägnas åt informationssökning. En 

respondent sa: 
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”Företagets akilleshäl är att man måste leta information eftersom att man inte kan veta allt, 

särskilt som nyanställd. Att vara bra på sitt jobb handlar om att vara bra på att hitta 

information, vad man gör med den och hur man förmedlar den”. 

Vid uppkomst av återkommande frågor tillgängliggörs den informationen på ett standardiserat 

sätt för att förenkla och underlätta åtkomsten på den informationen. Customer Service’s 

uppgift mot DCS är att skapa en packnota från ett underlag som erhålls när materialet fysiskt 

packas på en produktionsenhet. Eftersom underlaget för packnotan inte är automatiserad 

spelar den mänskliga faktorn in vilket ibland genererar fel. Att fullt ut automatisera inmatning 

av data är svårt att generalisera eftersom att ordersystemen är olika för hela affärsområdet. 

4.3 Control Tower 

Följande avsnitt innehåller information om konceptet Control Tower som erhållits i form av 

ett informationsblad från affärsområdets logistikavdelning och är skrivet av van Doesburg 

(2015). 

Enligt affärspressen och tredjepartslogistiska (3PL) presentationer är Control Tower, eller 

kontrolltorn, ett koncept som sprider sig över Europa. Syftet med konceptet är att förse 

komplexa försörjningskedjor med synlighet mellan exempelvis divisioner och länder. 

Kontrolltornets hjärta är ett informationscentrum vilket upprätthålls av detaljerade regler för 

beslutsfattande och en utbildad grupp operatörer. Fördelen med kontrolltornet är att den 

samlar in och integrerar data från ett stort antal källor och distribuerar det till ett konsekvent 

format. Detta leder till att kontrolltornets operatörer upptäcker risker och möjligheter i ett 

tidigt skede.  

Kontrolltornet är fokuserat på händelser och finns till för att samla information om status från 

leverantörer och logistiktjänster för att lagra och strukturera. Detta ska förse kontrolltornet 

med insyn i den verkliga statusen för order, produkter i lager och transporter. Informationen 

används för att göra välgrundade beslut vid planering, övervakning och analys av 

försörjningskedjan.  

Komplexa försörjningskedjor har snabba och faktabaserade informationskrav då frågor om 

order, produkters logistikkostnad, partners prestation i försörjningskedjan mm kräver en 
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snabb väsentlig respons. Centraliserade lösningar har bevisats vara effektiva att svara på 

liknande frågor vid kontrolltornkoncept med rätt data. För att upprätthålla ett väl fungerande 

kontrolltorn krävs kapacitet från fem olika områden: 

Planering: personer med bakgrund i försörjningskedjan 

Event Management: personer med bakgrund inom transport 

Affärsintelligens: personer med bakgrund inom operativa förbättringar 

Management av supply chain partners: personer med bakgrund inom 3PL  

IT Management: hantera IT verktyg för utbyte av data  

 

De typiska fördelarna med konceptet som kommer från ökad synlighet i försörjningskedjan är 

reducerade logistikkostnader, minskade lager och förbättringar av servicenivån som totala 

cykeltider och on-time delivery.  

4.4 Transparens  

Information är betydelsefullt för alla respondenters dagliga arbete. Det finns olika typer av 

information, det som ligget i systemet som till exempel kontraktinformation, lagar, antal och 

krav. Information från möten med leverantörer innehållande aktiviteter, status från strategisk 

nivå till operationell nivå samt information från ledningen innehållande riktlinjer för 

arbetsprocessen. Det finns det normala informationsflödet, kommunikationen, när man pratar 

med varandra som inte protokollförs eller dokumenteras. Det är viktigt att veta vad som ska 

dokumenteras för att skapa spårbarhet då det är viktigt med tillgänglighet.  Ett exempel är en 

treveckorsprognos från produktionsenheterna som DCS ska arbeta utifrån. En respondent 

berättade att denna prognos inte går att lita på eftersom så mycket kan hända med en order på 

tre veckor och att information om avvikelser sällan kommer fram till dem som behöver den. 

Denna treveckorsprognos skickas även till Geodis som ett underlag för framtida skeppningar 

som på grund av sin osäkerhet blir oanvändbar.   

Intervjuerna visar att merparten av respondenterna tycker att informationsdelning och 

transparens i informationsflödet är viktigt. De tror även att ökad transparens kan underlätta 

arbetet för respektive avdelning. Transparens innebär sammanfattningsvis för respondenterna 

att information som är relevant för det dagliga arbetet finns lättillgängligt och ärligt 
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presenterat utan att någon modifierat informationen för att dölja någonting. Transparens 

betyder för samtliga respondenter tillgång till den information i realtid som krävs för att utföra 

sitt dagliga arbete. En respondent sa: 

”Helheten är allt. Det är viktigt att man förstår flödet och att man kan vara en komponent i 

en helhet. Kommunikationen mellan enheterna är A och O. Vad behöver kedjan veta för att 

kunden ska få sin order i rätt tid? Det är slutresultatet som räknas och det ska hela kedjan 

vara införstådd med, kunden är allt!” 

Observationer har visat att det finns god kunskap i att visualisera information och betydelsen 

för att göra det enkelt att förstå och lättillgängligt för alla. Många respondenter har bra idéer 

men det är svårt att uppmuntra ständiga förbättringar om förslagen inte får resurser att 

genomföras.  

Att det inte är tillräckligt med transparens idag tror en respondent beror på för lite kundfokus 

och ”siloverksamheten” som idag genereras av ett mätetal som sker per produktionsenhet. För 

en respondent betyder transparens att alla ser samma sak, att meddelanden, nyckeltal och 

information inte modifieras. Det ska innebära att inget maktspel utspelar sig och att det 

faktiska läget förmedlas hur läget än ser ut. 

4.5 Informationsdelning 

Informationsdelning för samtliga respondenter innebär att information delas inom och mellan 

funktioner som är beroende av samma information. En respondent menar att informations- 

och kunskapsdelning är en vital del i alla verksamheter och respondenter menar att 

konkurrenskraften minskar om inte dessa delningar görs. Många respondenter menar att 

delningen handlar om att nyttja kapaciteten. Det handlar även om att kunna informera kunden 

i ett tidigt skede om status angående kundens order då respondenter menar att det finns 

kundönskemål att tillgodose dem med spårbarhet. Informationsdelning för en respondent 

handlar produktionsmässig information om beläggning, lagerstatus och förvarning angående 

vilken order som ska transporteras till utlastningen.  

- 30 - 

 



Under en intervju observerades att det finns motivation och vilja hos vissa anställda att 

utveckla informations- och kunskapsdelningen då detta ansågs vara otillräckligt idag. En 

respondent sa:  

”Om fler personer kan, blir det lättare att lösa problem.” 

Utifrån observationer har det framkommit att graden av informationsdelning ökar succesivt 

längre upp i de hierarkiska nivåerna vilket är något som påvisats utifrån intervjuer med 

anställda från olika nivåer. Operatörerna, de värdeskapande aktörerna i företaget, får minst 

information och de högre cheferna får mest information. 

Information är enligt flera respondenter vitalt vid automatisering och optimering samt är 

viktigt vid samarbeten av olika slag. Genom att digitalisera information ökar tillgängligheten 

och digitalisering är en förutsättning för att hänga med i tiden menar flera respondenter. 

Information och data är lätt att samla in men vinnarna är enligt flera respondenter de som kan 

tolka och använda sig av den. Det har kommit fram i intervjuerna att för framgång i dagens 

hårda konkurrens krävs det en kombination av personer som kan verksamheten och personer 

som kan analysera information och data. Idag anses av flera respondenter att 

informationsägandet är otydligt vilket leder till att ingen tar ansvar för att informationen är 

riktig. 

Det är enligt ett flertal respondenter alltid brist på kommunikation och information. Oftast är 

detta rotorsaken till konflikter säger flera respondenter. Detta då individer tror att någonting är 

på ett visst sätt eller att det finns en förväntan på att informationen ska komma till en. Det har 

kommit fram i intervjuer att kommunikation och information är centralt för att allting ska 

fungera. En brist som samtliga respondenter anser finns med informationsdelning idag är att 

den operativa verksamheten inte har integrerade system. En annan brist är att individer håller 

inne på information och kunskap för att bevara sin nyckelkompetens för att säkerställa sin 

position och känna sig oumbärlig. Ytterligare en brist inom företaget som flertalet 

respondenter upplever är att företaget är uppdelat i silos där produktionsenheter mäts på 

fakturering vilket driver något som inte har med kunden att göra. De flesta respondenter 

påvisar att mätetalen är ett verktyg som styr företagets riktning och de är enade om att dessa 

mätetal bör utvärderas. De mätetal som finns idag fostrar en kultur som inte är Lean Thinking, 
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främjar kundfokus eller supply chain tänk enligt flera respondenter. Andra brister som 

påvisats är otillräcklig information och låg transparensen. En respondent anser att 

framförhållningen är kort och berättar att information om varje packlista blir tillgänglig för 

operatörerna endast en timme innan lastning ska ske.  

Den allmänna bilden av informationsdelning som samtliga respondenter visar på är att det är 

viktigt ur ett kundperspektiv. Om inte resurser avsätts för att utveckla informationsflödet och 

öka transparensen kan informationsdelningen vara kritiskt för företagets framtida framgång 

menar samtliga respondenter. Det råder stor medvetenhet på logistikavdelningen att 

kundfokus är av stor vikt för konkurrenskraft eftersom produkterna inte längre differentierar 

sig tillräckligt mot konkurrenterna. Den ökade transparensen och förbättrade 

informationsflödet är ett steg för affärsområdet att säkerställa att leveranser sker när lovat 

eller att kunder kan underrättas i god tid om en försening någonstans i produktionskedjan 

kommer att påverka leveranstiden. En respondent sa:  

”För att effektivisera informationsdelningen måste ledningen se till att alla vet vad som sker i 

nästa steg och vilken information de är beroende av. Det är viktigt med återkoppling för att 

motivera människan att göra rätt från början”. 

Flera respondenter påvisar brister i informationskvaliteten som enligt dem kan bero på dagens 

avsaknad av återkoppling.  

4.6 Relationer 

Samtliga respondenter anser att personliga relationer är viktiga och att kvaliteten på interna 

relationer har ökat då personlig kontakt schemalagts. Personliga relationer påverkar i allra 

hösta grad huruvida anställda delar information enligt flera respondenter. Vissa respondenter 

anser att fokus bör ligga på hur relationer byggs mellan leverantörer och kunder genom 

transparens. Genom att ha transparens kan företaget snabbt svara på frågan; var är min 

kundorder? Denna fråga är viktig eftersom behovet ligger i att kunden ska ha information. En 

respondent berättade att långvariga personliga relationer är en otroligt viktig komponent som 

kan skapa orderingång. Dåliga relationer kan ställa till med problem men den personliga 

kontakten är inte ersättningsbar. Respondenter menar att det är viktigt att fysiskt infinna sig på 
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avdelningar för att få en bild av verksamheten och att det är svårt att fatta beslut som inte 

baseras på fakta. Personliga relationer leder mer sannolikt till samarbete och partnerskap än 

om personer aldrig träffats har framgått under en intervju. Det som verkligen säljer är enligt 

en respondent kundbesök, kompetens och produkt.  Idag vet inte anställda vad andra gör 

internt enligt flera respondenter vilket är något företaget bör utveckla genom att beskriva vad 

som utförs, vilka tjänster och vilket värde som levereras. Flertalet respondenter menar att 

samtliga ska ha information och förstå vikten av sin roll i kedjan eftersom förståelsen för 

helheten är vitalt. En av respondenterna ansåg att enighet finns på avdelningen att det ibland 

uppstår kommunikativa svårigheter mellan chaufförer och operatörer då inte alla talar samma 

språk. Detta undviks och förbättras i största mån genom kommunikation via bilder och 

kroppsspråk.  

Flera respondenter anser att kommunikationen idag är missgynnsam och önskar att 

arbetssättet med informationsdelning blev tydligare angående vilka möjligheter som finns och 

önskar att personliga relationer och kontakter kan öka avsevärt.  

4.7 System 

Intervjuer har påvisat att information delas på flera olika sätt och vilka system och 

informationskanal som används beror på var den anställde arbetar och vilken befattning denne 

har. Förutom spontana personliga möten och tavelmöten finns olika system där information 

delas.  

Observationer har visat att företaget arbetar flitigt med 5S för att nå ut med information via 

bild och text vid varje avdelning och moment för att anställda på ett enkelt sätt ska se hur det 

ska gå till och se ut. Intervjuer har även påvisat det ständiga arbetet med förbättringar och att 

5S inte applicerats på systemnivå i dagsläget.   

Under intervjuer har det framgått att det idag finns 13 stycken ordersystem inom 

affärsområdet och ett stort antal av andra system och kommunikationskanaler. Respondenter 

berättar att IT-infrastrukturen inte hänger ihop vilket till stor del beror på det historiska 

siloverksamhetstänket som tillåtit varje enhet att strukturera sina egna system utifrån specifika 

behov utan att ta hänsyn till andra system. De system som ingår i Logistics Concept är 
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Sandship, Track & Trace, Qlick view med flera. Track & Trace är ett system som företaget 

själv håller på att bygga upp och arbetet utförs via speditörer. Det ska ge full kontroll över det 

fysiska flödet dels på det interna området och dels från DCS till kund. Idag får anställda 

ibland leta efter material och information inne på området och området från DCS till kund kan 

ibland fungera som ett svart hål där information om var materialet befinner sig försvinner. 

Flera respondenter beskrev att för att detta system ska fungera krävs analys av användandet av 

data, hur var och varför störningar uppstår. En respondent ansåg att frågor anställda måste 

ställa är, vilken information som behövs? vad den används till? och varför? för att få ett 

fungerande system. Respondenter anser att SandShip är bra men att det ibland kan tappa 

kopplingen med ordersystemen vilket leder till att packnotan inte kommer in. Detta leder till 

att material inte kan packas om systemet inte är tillgängligt då avsaknad av packnota leder till 

att packlistor inte kan framställas. En respondent påstod:  

”Får vi stopp i systemet på fel tillfälle kan lastbilen gå tom”. 

I intervjuer förklarades att anledningen till antalet informationskanaler är att det inte finns 

någon som jobbar aktivt med information och att det inte finns en informationsstandard. En 

respondent ger som exempel att en kund kan benämnas annorlunda i olika delar i kedjan, 

kund A på en plats heter kund B på en annan plats. En respondent berättar att företagets 

masterdata och grunddata är ofullständigt och anser att detta är ett stort problem då dessa 

ligger till grund för planering och följer med i hela kedjan. Respondenten ger som exempel att 

ett postnummer kan vara inskrivet på leveransadress. Detta skapar enligt flera respondenter 

problem i analys och statistikföring. Det efterfrågas en rensning och kvalitetssäkring av indata 

så att rätt information följer med i alla led. En respondent funderar om det är systemfel eller 

handhavande fel som bidrar till den dåliga kvaliteten då önskvärt är att ha noll fel.  

Under en intervju visades programmet MES som är ett program där operatörer ska kunna följa 

en order genom produktionsflödet och information om detaljplanering och 

processuppföljning. Operatörer ska rapportera in vad som genomförs på en order. Efter ett 

möte med ansvarig över MES som finns tillgängligt för alla operatörer inom det undersökta 

området framkom att väsentlig information inte syns på ett tydligt sätt eller inte alls. 
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Genom observationer har information framkommit att första linjens chefer har benämningen 

”flödeschef” eftersom att produktionslinan på varje produktionsenhet kallas för flöde istället 

för avdelning eller del av flödet.  

Observationer har visat att material som lämnar en enhet anses ha lämnat deras 

ansvarstagande då de menar att de har gjort sitt och där släpps ansvaret för detta material. 

Detta skapar en gråzon mellan aktiviteter eftersom företaget mäter enheter istället för hela 

flödet och därmed accepterar att varje enhet släpper ansvaret när materialet lämnar 

byggnaden.  

De verktyg som används som motivationsverktyg i nuläget är enligt en respondent 

målstyrning där syftet är att chefer ska coacha anställda genom att ge positiv och utvecklande 

rutinmässig återkoppling på ett sätt som främjar tillväxt, utveckling och lärande. Enligt 

intervjuer sker detta genom målsamtal och ska enligt en respondent ske minst en gång per år 

under första kvartalet på året.  

Flera respondenter önskar att all information fanns samlad på ett enda ställe och att anställda 

personligen får tillhandahålla den där då det anses att detta kan ersätta rena 

informationsmöten. Kommunikation är enligt flera respondenter ett bredare begrepp än 

informationsspridning alltså det är viktigt att inte eliminera de personliga kontakterna helt. 

4.8 Drömscenario 

Vid frågan om vilket drömscenario respondenterna har skiljde sig en del av svaren. Alla 

respondenter delade uppfattning om att drömscenariot inom kommunikation och 

informationsdelning är att veta var information ska inhämtas ifrån.  Informationen ska även 

vara sökbar med hjälp av nyckelord och tydlighet i versionshantering så att en respondent kan 

vara säker på att det är den senaste uppdateringen av informationen som finns tillgänglig. Alla 

respondenter vill att samtliga på företaget ska veta vad som förväntas av individen och att de 

önskar återkoppling på både bra och dåligt utfört arbete. Idag erhålls återkoppling vid fel eller 

ett dåligt utfört arbete berättade en respondent. 
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En respondent vill att alla anställda ska ha access till all information för att eliminera ”vi och 

dem tänket”. Denna respondent vill också att företaget ska genomsyras av en tro på att 

anställda kan hantera information genom ett klimat som förespråkar ”se men inte röra”. 

Många respondenter önskar att företaget i framtiden tänker i helhet ur ett kundperspektiv med 

full transparens, flödestänk och optimerar flödet utifrån vad kunden vill ha. En respondent 

anser dock att full transparens kan vara negativt då för mycket information förvirrar och tar 

fokus från det som är viktigt. En respondents drömscenario är att öka antalet kundbesök och 

att gemensamt avgöra specifika transportbehov för ett optimerat last- och leveranssätt ur ett 

kundperspektiv för att på sikt ha total kontroll på alla processer. Syftet är att kunna signalera 

för avvikelser i tid och agera på dem.  

En av respondenterna önskar mer aktivt bloggande från ledningen innehållande riktlinjer vart 

företaget är på väg och det senaste som händer på ett tydligt sätt med månadsvis uppdatering. 

Bloggarna ska vara tillgängliga för alla med allmän information med länkar till fördjupad 

information för de som är mer intresserade.  

”Det får inte vara för drygt, det ska vara enkelt men ändå att man borrar ner sig till den 

informationen som man är intresserad av”.  

Drömscenariot för en respondent innebär ett kontrolltorn som kan vara mer integrerat i affären 

än vad logistikavdelningen är idag. Detta ska leda till att prognoser kan göras mer utförligt 

och delas för att skapa informationsspridning och att förutsättningar för planering blir mer 

tillförlitlig. Önskvärt vore enligt en respondent att logistikavdelningen bär ansvar från 

prognos till leverans till kund. Respondenten är övertygad om att detta sätt kommer skapa 

värdefulla konkurrensfördelar och vara en vital del av företagets överlevnad på sikt.  

Drömscenariot för en respondent är att information om trender på ett tydligt sätt presenteras 

så att varje individ kan korrigera på vägen i det fall att trenden går i en negativ riktning. Flera 

respondenter ser även att arbetet med kvalitetsbrister blir annorlunda och att affärsområdets 

logistikavdelning på ett bra sätt kan förmedla dessa brister för produktionsenheterna. För en 

respondent betyder transparens att maktpositionerna försvinner så att fler kan fatta rätt beslut 
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baserat på fakta som är offentlig istället för att denna information endast är tillgänglig för 

mellanchefer och uppåt. En respondent sa:  

”Beslutsfattande ska ligga längre ner så att de på högre nivå kan fokusera på att exempelvis 

möta kunder istället för att bestämma att alla ska gå runt med västar”. 

En respondent menar att det krävs att alla vet vilket ansvar och mandat anställda har för att 

undvika att skylla på andra. Respondenten tror att det blir lättare att ställa krav om man vet 

sitt ansvar. Respondenten berättat att företaget idag förespråkar ”rätt från mig”. Många 

respondenter påpekade att operatörer ofta inte vet vilket värde de skapar.  

Angående de tekniska aspekterna anser flera respondenter att någon måste ta ett beslut vad 

som ska stå i fälten så att systemet kan hjälpa människan att inte skriva fel. Med andra ord se 

över master data för ett standardiserat språk där en sak betyder samma sak över hela företaget.  

Ett flertal respondenter tycker att det är viktigt att se data som förbättringspotential och 

drömmen för många respondenter är att data användas mer aktivt och att företaget tar ansvar 

för att vägleda anställda att använda data rätt. En lösning på detta är enligt en respondent att 

förklara vad information och data ska användas till att skapa en förståelse för varför det är 

viktigt och få människor att vara mer delaktig i hur data ska föras in i systemen. 

En respondent önskar ett enda system som hanterar allt från order in till produktion, leverans 

ut till kund och även en modul där simulering av lastning kan ske för att underlätta lastning av 

alla de olika former och längder på materialet som ska levereras. Denna modul önskas ha 

förprogrammerad data av hur material får och kan placeras.  Vid intervju med anställd på IT 

framkommer att ett enda system är omöjligt att genomföra och IT avdelningens vision är att 

ha så få system som möjligt.  
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5 Diskussion 

Detta kapitel besvaras de generella frågeställningarna och innehåller förbättringsförslag 

med åtgärder för att underlätta implementering av den för företaget önskvärda funktionen 

Control Tower. För att möjliggöra denna funktion krävs ett förändringsarbete som främjar en 

helhetssyn ur kundperspektiv. Genom integration av komponenter i kedjan, utvärdering av 

ansvar och roller, förklara värdet anställda genererar samt utvärdera och synliggöra 

nödvändig information är några förslag som presenteras.  

5.1.1 Transparens 

Utifrån observationer och intervjuer har det framkommit att företaget har behov av att 

effektivisera arbetet med informationsflöden och därav har ett intresse väckts för hur 

transparens påverkar en organisation. För respondenter betyder transparens att väsentlig och 

realtidsinformation ska vara lättillgängligt och ärligt presenterat. Transparens betyder enligt 

Svenska Akademin (2015) lättbegriplig och öppet och Sjögren & Györki (2011) beskriver 

transparent som genomskinlig och lätt att förstå. Detta ger stöd för att företaget har en sund 

syn på vad transparens är och vad det betyder för företaget.  

Idag finns ett samarbete mellan företaget och Geodis som ska skapa transparens i 

distributionskedjan för att göra den enkel att styra. Wu et al. (2014) skriver om att 

konkurrensen är betydande mellan försörjningskedjor vilket kräver god transparens. Genom 

att arbeta med Geodis har företaget en stor möjlighet att säkerställa transparens i just 

distributionskedjan för en bättre styrning och därmed erhålla en stark konkurrenskraft. 

Observerat är dock att de prognoser som företaget lämnar stämmer inte med det verkliga 

utfallet vilket anses missgynna samarbetet. Detta tros förbättras genom ökad synlighet i 

försörjningskedjan för att företaget ska ha möjlighet att bistå med en stadigare prognos utifrån 

det verkliga utfallet.  

Anledningen till varför företaget har för lite transparens idag är enligt en respondent att de har 

för lite kundfokus. Transparens för en respondent betyder att information inte får modifieras 

och att den faktiska statusen ska förmedlas ut. Kolekofski Jr & Heminger (2003) skriver att 

information som resurs ska förmedla i syfte att förbättra organisationers ur kundens 
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perspektiv genom en sund ledning. Chen (2012) menar alla företag med transparens ska förstå 

och lita på varandra vilket underlättas av en språkstandard. Genom att lägga fokus på kund 

och styra verksamheten utifrån kundens behov som enligt respondent är transparens kan 

företaget genom spårning skapa en tillit gentemot kunden enligt Aung & Chang (2014). För 

att skapa tillförlitlighet och säkerställa att en mer verklighetsbaserad information förmedlas 

inom företaget kan en implementering av ett spårningssystem erbjuda detta enligt Chen et al. 

(2013) 

Utifrån intervjuer med flera respondenter har det framkommit att de anser att en ökad 

transparens och ett förbättrat informationsflöde är ett steg emot att säkerställa att leveranser 

sker vid avtalad tid eller att kunden kan underrättas vid avvikelse. Detta styrks av Christopher 

(2011) och Li & Lin (2006) att ett synliggörande ger en effektiv försörjningskedja. För att 

kunna representera kunden med verklig information kan företaget genom en kartläggning av 

kedjan skapa kontroll enligt Christopher (2011). För att säkerställa att verksamheten är hållbar 

skriver Chen (2012) att data bör registreras enligt en standard. Christopher (2011) menar att 

kunder föredrar en hållbar försörjningskedja. Genom att använda ett språk som standard kan 

förståelse och tillit skapas mellan parter som vill ha transparens menar Chen (2012). Utifrån 

detta kan företaget säkerställa olika processtider genom en kartläggning då detta skapa en 

transparens som erbjuder kunden tillförlitlig information angående deras order. Genom att 

standardisera kan företaget erhålla en hållbar verksamhet där avvikelser kan upptäckas och 

som gör företaget konkurrenskraftigt. Detta styrks av Trienekens et al. (2012) som skriver att 

transparens ska användas för att optimera processer och vid arbetet ska en standard användas 

för att säkerställa transparens i informationsdelningen. 

Utifrån intervjuer och observationer har det framkommit att transparens i försörjningskedjan 

kan ge företaget möjligheten att snabbt svara på frågor och lokalisera material vilket är ett 

behov från kunden. Samtliga respondenter anser att transparens är viktigt men att det inte 

finns tillräckligt med transparens på företaget idag. Samtliga respondenter har som önskemål 

att transparensen ökar. Aung & Chang (2014) skriver att spårning används för att erbjuda 

transparens. Christopher (2011) skriver att RFID teknologi skapar ”Track & Trace” som ska 

möjliggöra transparens i försörjningskedjan. Idag finns ”Track & Trace” men baseras på 

information från Geodis som inte är kvalitetssäkrat idag. Trienekens et al. (2012) skriver att 
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informationsdelningssystem kan skapa transparens och Chen et al. (2013) menar att RFID 

teknologi erbjuder förenklad kommunikation och information i realtid.  Genom att använda 

RFID-taggar kan företaget överföra information om var materialet befinner sig med hjälp av 

skannrar menar Christopher (2011). Enligt Fan et al. (2014), Christopher (2011) och Chen et 

al. (2013) möjliggör RFID spårbarhet och visualisering och skapar mer tillförlitlig 

information. Idag kan material försvinna internt mellan produktionsenheter och enligt Chen et 

al.(2013) förbygger RFID svinn då vetskap om var materialet är alltid finns. RFID är kostsamt 

att implementera enligt Chen et al. (2013) men då företaget efterfrågar alla fördelar som det 

erbjuder så anses det vara ett alternativ eftersom Christopher (2011) menar att andra kostnader 

minskar och för att komplexa organisationer kräver teknologin. För att kunna förse kunden 

med rätt information och status bör företaget utveckla ett spårningssystem för att öka 

transparensen i hela försörjningskedjan detta skulle även säkerställa informationskvaliteten i 

programmet ”Track & Trace”. 

Intervjuer visar att flera respondenter önskar att företaget ser försörjningskedjan som en 

helhet med full transparens och flödesoptimering utifrån kunden behov. En respondent anser 

att full transparens kan vara negativt och att endast väsentlig information ska delges de som 

behöver den informationen. 

”Helheten är allt. Det är viktigt att man förstår flödet och att man kan vara en komponent i 

en helhet. Kommunikationen mellan enheterna är A och O. Vad behöver kedjan veta för att 

kunden ska få sin order i rätt tid? Det är slutresultatet som räknas och det ska hela kedjan 

vara införstådd med, kunden är allt!” 

För att optimera flödet utifrån ett kundperspektiv bör en kartläggning av värdekedjan 

genomföras menar Chen et al. (2013). Detta går enligt Bergman & Klefsjö (2012), 

Christopher (2011) och Chen et al. (2013) ut på att eliminera aktiviteter som inte skapar värde 

för kunden.  I konceptet Lean menar Bergman & Klefsjö (2012) är det viktigt att identifiera 

flöden och standardisera för att kunna identifiera vilka aktiviteter som är värdefulla för 

kunden. Kolekofski Jr & Heminger (2003) skriver värdet på data optimeras när den delas av 

många och processer ska endast bestå av värdeskapande aktiviteter. Lau & Lee (2000) skriver 

att ett integrerat informationssystem kan skapa en helhetssyn med tillräcklig transparens för 

att möta kundens behov. För att få en tillräcklig transparens och ett optimerat flöde för kunden 
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räkning kan företaget genom kartläggning av försörjningskedjan eliminera icke 

värdeskapande aktiviteter. Detta ska generera i ett helhetstänk då anställda vet vilket värde 

varje aktivitet har i slutändan för kunden eftersom det är det som räknas. 

En respondent har tagit upp att transparens längre ner i kedjan gör att maktpositionerna 

försvinner så att fler kan fatta beslut baserat på offentlig fakta. En respondent sa: 

”Beslutsfattande ska ligga längre ner så att de på högre nivå kan fokusera på att exempelvis 

möta kunder istället för att bestämma att alla ska gå runt med västar”. 

För att skapa transparens i alla led i ett företag måste ett standardiserat språk användas för att 

ingen information försvinner eller misstolkas och att alla anställda använder sig av samma 

termer enligt Chen (2012). Detta skapar effektivitet vid insamling av data och tillåter alla att 

förstå vad informationen betyder menar Chen (2012). Detta skapar enligt Chen (2012) en 

transparens som tillåter parter att övervaka och förbättra flödet men kräver att alla samarbetar 

för att arbeta fram vilken relevant information som ska finnas. Genom att skapa en standard 

och dela den i alla hierarkiska nivåer för att skapa förståelse kan företaget utöka 

beslutsfattande på ett kontrollerat sätt vilket anses leda till att ledning kan fokusera på mer 

värdeskapande beslutsfattande. Detta anses leda till ökad motivation hos operatörer då de får 

möjligheten att vara delaktiga i beslutsfattningar.  

5.2 Informationsdelning 

Informationsdelning för samtliga respondenter innebär att information delas inom och mellan 

funktioner som är beroende av samma information. En respondent menar att informations- 

och kunskaps- delning är en vital del i alla verksamheter och innebär konkurrenskraft. 

Christopher (2011) skriver att framgångsrika företag tar reda på hur leverantörer jobbar och 

delar intensivt men selektivt den information som krävs för ändamålet. Detta leder till 

anseende om att företaget bör dela information mellan avdelningar som funktioner dels är 

beroende av men även information om föregående och nästkommande operation för att bli en 

framgångsrik försörjningskedja.  

Många respondenter vill öka nyttjandet av kapacitet och kunskap för att vara kapabel att 

informera kunden i ett tidigt skede. Wu et al. (2014) och Li & Lin (2006) enas om att den 
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mänskliga faktorn ligger till grund för informationsdelning och försörjningskedjans prestation 

vilket leder till en tro om att avdelningar dagligen bör nyttja anställda som resurser på ett 

annorlunda sätt för att dela information mellan avdelningar. Motivation och vilja att utveckla 

befintligt informations- och kunskapsdelning har observerats och en respondent sade: ”Om 

fler personer kan, blir det lättare att lösa problem”. Informationsdelning är enligt Chow & 

Chan (2008) utbytet av individuell kunskap för omvandling till organisationskunskap.  

Eftersom detta ses som en nödvändighet enligt Chow & Chan (2008) bör en interaktion av 

anställdas deltagande i processer och informationsdelning leda till att företaget kan uppnå 

fördelarna med SCM. Integreringen innebär ett gemensamt arbete mellan avdelningar där 

resurser och ansvar delas menar Koçoğlu et al. (2011). Denna integrering kan till exempel 

utformas på så vis att två personer från en avdelning går till steget innan och efter för att delge 

och ta del av information som kan vara av intresse. Kolekofski Jr & Heminger (2003) menar 

att de som har nytta av information ska delges den vilket styrker detta anseende och ses som 

ett steg mot att uppnå organisatoriska mål. Koçoğlu et al. (2011) anser att integration av mål, 

system och informationsdelningar kan leda till en bättre prestanda vilket styrker anseendet om 

en integrering. Utifrån vad Chow & Chan (2008) skriver anses att ansvaret för detta 

genomförande ligger hos ledarna. Integreringen kan se ut på följande sätt, se figur 4. Två 

personer från varje avdelning ska gå ett steg framåt och ett bakåt i kedjan för att ta del av och 

dela information muntligt. Denna integrering ska schemaläggas för att säkerställa 

genomförandet.  

 

 

 

 

 

 

 

PU PU 

Figur 4 illustrerar integrationen av anställda med syfte att bland annat delge 

varandra kunskap med målet att omvandla kunskapen till 

organisationskunskap. 
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Figur 4 illustrerar hur integrationen ska gå till och syftet med detta är dels att omvandla 

personlig kunskap till organisationskunskap, förbättrade relationer och kvalitativ 

informationsdelning. Andra effekter som tros uppkomma är minskade lager, ökad 

kommunikation och kontroll, gemensamma lösningar, förståelse för vilket värde som skapas 

och helhetssyn. Dessa aspekter diskuteras i kommande kapitel.  

5.2.1 Informationskvalitet 

Li & Lin (2006) håller med om att ledningen har en positiv påverkan på informationsdelning, 

de menar däremot att de inte direkt påverkar informationskvaliteten. Detta är således nästa 

steg i att lösa problemet med informationsdelning vilket efterfrågas av flera respondenter. 

Utifrån påståendet av Li & Lin (2006) bör det utforskas hur anställda kan motiveras att hålla 

rätt kvalitet på information och data som delas mellan avdelningar. Det finns en mängd 

förslag för huruvida problem med kvalitetsbrister ska angripas. Li & Lin (2006) menar att 

informationskvalitet handlar om att information inte förvrids, att den är exakt och delas 

snabbt. Bergman & Klefsjö (2012) anser att ledningen ska undanröja hinder för delaktighet 

och att yrkesstolthet är ett medel för kvalitetssäkring. Utifrån dessa påståenden anses att 

företagets ledare ska säkerställa att informationsförvaltare har de förutsättningar som krävs för 

att säkerställa kvalitet. Exempel kan vara 5S som Bergman & Klefsjö (2012) beskriver som 

ett effektivt verktyg för att upptäcka avvikelser, hålla ordning och reda och minska slöseri. 

Detta verktyg används ofta i praktiska ändamål för att exempelvis upptäcka läckage men bör 

vara applicerbart även för arbetet med informationskvalitet. Att sortera för att aldrig behöva 

leta efter information är ett drömscenario för många respondenter. Detta tros vara en bra 

lösning då Supply chain management enligt Christopher (2011) innefattar ramverk som 

skapar en plan för flödet av produkter och information i ett företag. Om 5S används i 

kombination med 5 varför- metoden (Murugaiah et al. 2010) tros det skapa en förståelse och 

medvetenhet om vilka konsekvenser som följer med att inte föra in information och data rätt 

samt att rotorsaken till problem kan påträffas.  

Då Estampe et al. (2013)menar att värdet skapas vid interaktioner längs försörjningskedjan 

anses att enligt överenskommelse med övriga intressenter i kedjan som är beroende av samma 

information ska göras för ett gemensamt beslutsfattande om vilket information som är 

relevant och vilket kvalitet som krävs. Bergman & Klefsjö (2012) menar att en bra lösning för 

- 43 - 

 



att alla ska följa samma exempel är att ha bilder och färgmarkeringar som visar hur arbetet 

ska utföras och hur resultatet ska se ut. Detta rekommenderas starkt då detta är ett arbetssätt 

som utförs på företaget idag vilket visar på att kompentensen redan finns. Detta styrks även av 

Li & Lin (2006) som menar att information som delas ska vara noggrann vilket underlättas av 

att alla vet hur information ska presenteras och av Ruck & Welch (2012) som menar att 

kommunikation är väsentlig för förståelsen av informationens värde.  

5.2.2 Kommunikation 

Intervjuerna påvisar att problem som uppstår av siloverksameten som styrs av nuvarande 

mätetal, brist på kundfokus och system som inte integrerar. Integreringen som förklaras i figur 

3 är en lösning på dessa problem som visar sig i form av konflikter då inte tillräcklig 

informationsdelning och kommunikation finns eller att informationskvaliteten är bristande. 

Integreringen förväntas generera gemensamma lösningar mellan avdelningar men Aronsson et 

al. (2013) menar att det då krävs tillit sinsemellan och att samarbete kan byggas upp av 

transparens, öppenhet och god kommunikation. Det är enligt ett flertal respondenter alltid 

brist på kommunikation och information vilket styrker anseendet att personer från olika 

avdelningar ska integrera informationsdelningen via exempelvis dagliga tavelmöten. En 

effektiv intern kommunikation är enligt Ruck & Welch (2012) en nödvändig förutsättning för 

organisationers framgång vilket bör vara tillräckligt argument för att företaget ska utvärdera 

kommunikationen i syfte att förbättra den. Detta ska enligt Ruck & Welch (2012) vara 

speciellt viktigt om ett företag befinner sig i en ekonomisk press. 

Via intervjuer har det framkommit att graden av informationsdelning ökar succesivt längre 

upp i de hierarkiska nivåerna och operatörerna får minst information. Anställdas 

kommunikationsbehov är enligt Ruck & Welch (2012) först och främst arbetsrelaterat men att 

företag ofta inte kommunicerar ut hur arbetsuppgifterna påverkar slutkunden. Intervjuerna har 

påvisat att denna information finns bland chefer vilket leder till antagandet att det finns brister 

i vilken information som kommuniceras. Utifrån detta anses att väsentlig kund- och 

produktinformation ska framgå till operatörer så att de känner att arbetet de utför är värdefullt 

vilket Bergman & Klefsjö (2012) menar är väsentligt. Utifrån intervju har det framkommit att 

information i programmet MES inte syns på ett tydligt sätt eller inte alls. Förslagsvis ska 

denna information synas i detta system så att alla operatörer vet vad varje order ska bli för 
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produkt och vilken slutkunden är. Det ska också tydligt framgå om en arbetsorder är en del i 

en order så att produktions- och leveransplanering enklare kan utföras. En respondent 

berättade att den informationen inte syns idag, och som arbetet går till idag så läggs 

inkommande material till DCS på ett temporärt lager i väntan på avgång. Om operatörerna då 

veta att det inkomna materialet ingår i en större order med flera pallar eller dylikt kan dessa 

lagras på samma plats vilket minskar antalet transporter och tiden det tar att förbereda en last. 

Ruck & Welch (2012) menar att det är viktigt hur ett företag når ut med informationen vilket 

leder till anseendet om att ytterligare information som kan vara av värde ska förmedlas via 

redan befintliga informationskanaler och system. Detta tros leda till att värdet anställda bidrar 

med och hur de påverkar kunden förmedlas vilket är väsentligt enligt Ruck & Welch (2012). 

5.2.3 Kundfokus 

Aronsson et al. (2013) menar att förändring, kostnadseffektiva flöden och en kundanpassning 

är vad försörjningskedjan bör behandla. De skriver att det är viktigt att tillgodose vad kunden 

vill ha och hur kraven kan uppnås till en rimlig kostnad. En respondent berättade att vissa 

kunder efterfrågar spårbarhet och eftersom att kundanpassning enligt Aronsson et al. (2013) är 

en del i SCM bör detta ses över. Viktigt är att inkludera intressenter vid beslutsfattande om 

vilken information som är relevant enligt Chen (2012) för att detta ska vara möjligt och för att 

uppnå detta måste hela kedjan vara kundfokuserade. De flesta respondenter menar att de 

mätetal som finns idag fostrar en kultur som inte främjar kundfokus eller supply chain tänk. 

Eftersom att kundfokus enligt så många källor är viktigt och det enligt respondenter saknas så 

anses mätetalen vara ett medel för att främja uppkomsten av kundfokus. Melton (2005) menar 

att fokus ska ligga på kundkrav om flöden som ska effektiviseras innehåller kundflöden. Detta 

förutsätter givetvis att företaget är införstådd med vad det är som kunden efterfrågar och detta 

ska sedan kommuniceras nedåt till operatörerna som enligt Melton (2005) ska ha ansvar då de 

ses som värdeskapare och innehar den kompetens som genererar värde för kunden via 

produkten. Detta ger argument för att avsätta resurser för utveckling av informationsflödet.  
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5.2.4 Lean Production 

Då företaget idag arbetar med Lean som enligt Melton (2005) handlar om en total förändring 

av företaget bör de aspekter som Melton (2005) tar upp innefattas. Företaget bör således 

fokusera på hur hela försörjningskedjan presterar, hur ledarskap leder och hur anställda utför 

sitt dagliga arbete. Detta i syfte att förändra syn- och tankesätt som på sikt ska främja kunden. 

Detta kan göras genom att upprätthålla en social, stödjande och ärlig kultur menar Rother 

(2010) som kan åstadkommas genom att misstag betraktas som en positiv lärdom. Detta ska 

gynna arbetet med ständiga förbättringar som enligt Rother (2010) utvinns från 

problematiken. Detta betyder att ledare måste välkomna förslag och skapa ett klimat där 

anställda vågar och vill utveckla arbetsplatsen utifrån vad kunden vill ha.  

Genom att standardisera arbetssättet skriver Rother (2010) att företag bättre klarar av 

motgångar och syftet är enligt Pettersen (2009) och Modig & Åhlström (2014) att lättare 

upptäcka avvikelser. Eftersom att standardiserat arbetssätt bör tas fram utifrån kundens krav 

bör det även gälla informationsdelning. Respondenter anser att information och data är lätt att 

samla in men vinnarna är de som kan tolka och använda sig av den. Detta leder till anseende 

om att det är relevant för företaget att ha ett standardiserat arbetssätt gällande hur information 

och data används och presenteras för att förenkla analysering och användandet. Dessutom tros 

att avvikelser enklare kan upptäckas. Idag anses av flera respondenter att informationsägandet 

är otydligt vilket leder till att ingen tar ansvar för att informationen är riktig. Det 

standardiserade arbetssättet som företaget anses vara i behov av kan underlätta för att 

anställda ska vilja ta ansvar. Rother (2010) menar att ett standardiserat arbetssätt är en stabil 

grund att falla tillbaka på vilket bör styrka detta anseende. För att öka ansvarskänslan kan 

företaget ge möjlighet för informationsförvaltare att signera informationen och data som 

denne skriver in i systemen, Bergman & Klefsjö (2012) skriver att detta leder till engagemang 

i arbetet och leder till förbättringar. Utifrån detta anses att arbetet med informationskvalitet 

även kan ske mer noggrant.  

Visionen med Lean är enligt Melton (2005) att företag ska sträva mot perfektion. Många 

respondenter har egna visioner men bromsas av sig själv då de inte tror att idén kan fungera i 

praktiken. Om anställda begränsar sig själva redan i idé fasen fås känslan av att detta skapar 
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en flaskhals i utvecklingen av företaget och ständiga förbättringar. Melton (2005) menar att 

idéer ska prövas innan beslut om att ignorera eller dylikt.  

5.2.5 Ledarskap 

Om ledningen, som enligt tidigare nämnda förslag, lyckas stödja och stimulera utveckling 

menar Bergman & Klefsjö (2012) att anställda känner delaktighet och motivation. Ledningen 

ska dessutom enligt Li & Lin (2006) tillhandahålla en vision, guidning och stöd för kvalitativ 

informationsdelning. En respondent sade vid intervjutillfälle: 

”För att effektivisera informationsdelningen måste ledningen se till att alla vet vad som sker i 

nästa steg och vilken information de är beroende av. Det är viktigt med återkoppling för att 

motivera människan att göra rätt från början”. 

Om anställda får förutsättningar och möjlighet att genomföra ett bra arbete och känna 

yrkesstolthet leder det enligt Bergman & Klefsjö (2012) till engagemang i arbetet och bidrag 

till förbättringar. För att uppnå hög kvalitet är arbetstillfredställelse ett viktigt mål vilket bör 

beaktas av företagets ledning för framtida kvalitativ informationsdelning. Bergman & Klefsjö 

(2012) tar upp en historia om två arbetare som gör granitblock fyrkantiga. Den ena arbetaren 

svarar på frågan om vad de gör, ”jag gör granitblock fyrkantiga”, och den andra svarar, ”jag 

är med och bygger en katedral”. Med detta menas att en anställd måste känna engagemang 

och delaktighet för att ett kvalitativt arbete ska uppnås. Denna historia talar för sig själv och är 

omskrivbar för att passa vilken tillverkande verksamhet som helst. Med detta menas att 

anställda som känner delaktighet är mer benägen att sätta sig själv i en helhetsbild och tros ge 

ledningen möjlighet att påverka den för att främja en effektiv informationsdelning.  

5.3 Relationer 

Alla respondenter anser att relationer på arbetet är viktigt och att kvaliteten på dessa har ökat 

då personlig kontakt schemalagts. Dessa relationer påverkar enligt flera respondenter hur 

anställda delar information. Aronsson et al (2013) skriver att om ett samarbete ska fungera 

måste tillit finns mellan parterna och att förståelse att ett samarbete bidrar till en mer effektiv 

försörjningskedja. Detta styrker att företaget bör integrera möten och bredda interna relationer 
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med andra enheter för att effektivisera försörjningskedjan och få ett effektivt delande av 

information. 

Det har framkommit i intervjuer att långvariga relationer är viktigt och att dåliga relationer 

kan hämma informationsdelningen. Flera respondenter anser att schemalagda personliga 

kontakter med fördel kan öka. Relationer i en organisation ska enligt Ruck & Welch (2012) få 

anställda att känna delaktighet och kan direkt mätas på nöjdhet hos anställda. Avsaknad av 

organisationsrelationer kan leda till ohälsa menar Ruck & Welch (2012). Då det framkommer 

att anställda inte är nöjd med den nivå av kontakt som finns idag är detta ett argument för att 

möten ska integreras mellan avdelningar. Detta för att undvika att dåliga relationer hämmar 

informationsdelningen.  

Flera respondenter anser att företaget bör fokusera på hur relationer byggs mellan parter 

genom transparens. De menar att det är viktigt för relationer att fysiskt infinna sig på 

respektive avdelning då en mer verklighetstrogen bild av verksamheten erhålls och mer 

hållbara beslut kan fattas. Personliga relationer leder mer sannolikt till samarbete och 

partnerskap än om personer aldrig träffats har framgått under en intervju.  Christopher (2011) 

skriver att en hållbar försörjningskedja ger konkurrenskraftiga fördelar och menar att genom 

bra relationer införskaffas kontroll av kedjan. Företaget bör värna om relationer som finns i 

produktionsenheterna och eftersom det anses att det är viktigt att fysiskt infinna sig på en 

avdelning är även detta ett argument för schemalagda möten. Detta för att integrera 

avdelningar för att skapa relationer i större bredd inom företaget för att säkerställa kontroll av 

kedjan. 

En respondent menar att tillit skapas genom relationer som fås vid ett personligt möte. 

Förståelse för vad andra utför för värde i kedjan finns inte idag enligt respondenter men är 

också något som de vill utveckla. De flesta respondenter anser att alla anställda ska få 

information och förstå vilket värde de skapar då förståelsen för helheten anses vara vital för 

relationsskapande. Definitionen av tillit beskrivs av Panayides & Lun (2009) som villigheten 

att lita på att en partner ska utföra överenskommet uppdrag. Om framgångsrika relationer 

finns kan det också antas enligt Panayides & Lun (2009) att tilliten är god mellan parterna och 

är en viktigt del för samarbetet då tillit gynnar ansvarstagande. Detta underlättar även JIT 

relationen mellan parter i försörjningskedjan och påverkar responsmöjligheten. På detta vis 
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kan företaget genom att förbättra relationer mellan avdelningar skapa en pull effekt genom 

kedjan då de har en förståelse för helheten, värdet och ett bra samarbete.  

5.4 System 

Intervjuer har påvisat att information delas på flera olika sätt beroende på avdelning. Förutom 

personliga möten och schemalagda tavelmöten finns system där information delas. Flera 

respondenter berättar att system inte hänger ihop som beror på det historiska 

siloverksamhetstänket. Idag är företaget uppdelat i glaciärer enligt flera respondenter där 

varken system eller anställda integrerar information. Detta kan enligt Lau & Lee (2000) bero 

på att system inte är strukturerade för att förse en enhetlig lösning för informationsintegration 

vilket stämmer i företagets fall. System avsett för ett ändamål kan enligt Baraldi & 

Waluszewski (2005) avsättas för ett annat. Lau & Lee (2000) skriver att detta leder till att ett 

företag löses upp i öar av system istället för att ha ett enhetligt system. Hooff & Huysman 

(2009) och Koçoğlu, et al. (2011)  skriver att företag bör tillhandahålla en IT-infrastruktur 

som ska underlätta utbyte av data mellan komponenter. Utifrån detta bör företaget arbeta mot 

ett integrerat informationsdelande för att eliminera glaciärer i företaget för att nå en 

helhetssyn. Detta styrks av Baraldi & Waluszewski (2005) att system ska stödja dagliga 

processer. 

Ett problem som tas upp i intervjuer är att master och grunddatat är ofullständigt och denna 

information följer med i hela kedjan vilket skapar sårbarhet och problem i analys och 

statistikföring. Detta problem har undersökts närmare genom analys av befintlig leveransdata 

från Track & Trace vilken i detta fall behandlar April 2016. Det framgick från respondenter 

att vanliga fel är att namn på städer och postnummer vilket ledde till att denna statistik 

undersöktes. 20 476 stycken fält undersöktes varav 4791 fält innehöll avvikelser. Dessa var 

felstavningar, fel format, skiljetecken siffror i fälten för stad och i vissa fall stod det ett land i 

fält för postnummer. Detta betyder att 23,4 % av indata är felaktigt. Då en respondent menar 

att det är önskvärt att ha noll fel så bör åtgärd vidtas då Bergman & Klefsjö (2012) menar att 

om felen överstiger acceptansnivån ska den defekta informationen förkastas. I detta fall 

rekommenderas att fel information korrigeras och felkällas söks upp och åtgärdas i 

förebyggande syfte.  
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Ytterligare fel som observerats och bör åtgärdas är andra typer av felaktiga definitioner. 

Första linjens chefer benämns ”flödeschef” då varje maskinpark inom en enhet tycks kallas 

flöde istället för exempelvis delflöde. Företaget mäter prestandan per produktionsenhet. När 

material lämnar en enhet avsägs allt ansvar. Detta leder till en gråzon där ingen vet vem som 

ansvarar vilket accepteras idag. Ingen arbetar aktivt med information och en standard finns 

inte berättar en respondent och ger som exempel att kunden benämns olika genom hela 

kedjan. Niemi et al. (2009) menar att problemet hos många företag är att det inte finns 

kunskap hur data ska användas och att insamla mängder av data inte ger något värde om 

företaget inte vet hur de ska hantera informationen i data. Niemi et al. (2009) beskriver att 

barriären är organisatorisk och är en anledning till varför företag misslyckas med en 

helhetssyn. Estampe et al. (2013) menar att företag måste prioritera att mäta deras 

försörjningskedjas prestanda genom nivå av kundnöjdhet. Detta är ett komplext projekt enligt 

Estampe et al. (2013) men är viktigt då en helhetssyn ger i slutändan konkurrensfördelar. 

Detta ligger till grund för ett argument att företaget måste uppdatera kundkort som masterdata 

innehållande grunddata för att säkerställa att informationen som följer med hela kedjan är rätt. 

Detta bör lösas med att förklara värdet med masterdata. Företaget bör se över mätetalen då de 

mäter per produktionsenhet vilket inte skapar värde för kedjan. Detta styrks av Abrahamsson 

(2002) som beskriver vikten av att mäta rätt. Detta styrker även att företaget måste erhålla en 

standard för benämningar. Detta för att öka förståelsen i kedjan. Ett annat förslag är att 

företaget bör se över ansvarstagande och helst integrera ansvar för att eliminera gråzoner som 

styrks av Niemi et al. (2009). Mätetalen bör styras efter visionen vilken enligt en respondent 

är att inneha en helhetssyn och ”We set the Industry Standard”. Detta styrker anseendet om 

att mäta hela försörjningskedjan och integrera ansvar mellan produktionsenheter för att nå en 

effektivare försörjningskedja. 
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5.4.1 Gapmodellen 

Utifrån diskussionen har en gapmodell genomförts där fem gap har påträffats vilka existerar 

på företaget. I denna gapmodell är kunden den externa kunden, denna modell ska även 

appliceras på interna försörjningskedjan och dess leverantörer och kunder, se figur 5. 

  

Figur 5 Egentillverkad gapmodell som anpassats efter företaget utifrån intervjuer och 

observationer 

Gap 1 uppstår enligt Bergman & Klefsjö (2012) då anställda inom företaget inte förstår vilket 

värde de skapar för kunden och anledningen är bristande kommunikation och många 

ledningsnivåer skriver Bergman & Klefsjö (2012).  Enligt respondenter finns för lite 

förståelse för vilket värde varje individ på företaget bidrar med därav har gap 1 uppstått på 

företaget. Oförståelse för bidragande värde enligt Ruck & Welch (2012) uppstår då värdet inte 

kommuniceras ut till anställda. Företaget bör lägga fokus på detta då förståelse för värdet kan 
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leda till en hälsosam kultur och klimat enligt Ruck & Welch (2012) vilket respondenter anser 

att företaget bör arbeta med. Förståelse för vilket värde individen skapar kan leda till 

förbättrad informationsdelning enligt Chow & Chan (2008). Utifrån detta bör företaget 

förmedla ut vilket värde varje individ bidrar med för att minska gap 1.  

Gap 2 uppstår enligt Bergman & Klefsjö (2012)  då inte alla förstår eller vet vad kunden vill 

ha och att kundens röst inte blir hörd i hela kedjan. Detta är enligt Bergman & Klefsjö (2012)  

gapet mellan företagets uppfattning av kundens förväntningar och hur de utformar 

erbjudandet. Anledningen till gap 2 är bristande insikt hos ledningen och målformuleringar 

skriver Bergman & Klefsjö (2012). Utifrån Intervjuer som utförts har det framkommit från 

respondenter att företaget lägger för lite fokus på kunden och medvetenhet finns att om 

kundfokus finns leder detta till konkurrenskraft enligt respondenter då produkterna inte längre 

differentierar företaget. Utifrån intervjuer och observationer har det kommit fram till att 

affärsområdet vill ha en fungerande supply chain vilket enligt Christopher (2011) behandlar 

material och information från råvara till slutkund. Enligt Antonsson (2008) bör företag 

fokusera på att endast genomföra saker som kunden är villig att betala för och syftet är enligt 

Estampe et al. (2013) att uppfylla kundkraven. Utifrån detta anses att ledningen bör förmedla 

hur viktig kunden är för företaget och viktiga mål då, utifrån observationer och intervjuer, 

kundfokus är bristande från råmaterial till att produkten når kunden vilket kommer leda till att 

gap 2 kan undvikas. 

Gap 3 uppstår enligt Bergman & Klefsjö (2012) då oförståelse råder mellan vilket värde 

anställda skapar och visar sig mellan det utformade och det genomförda erbjudandet. 

Respondenter anser att alla inte förstår värdet de tillför i till exempel produktionen och att 

detta kan påverka motivationen att göra ett bra arbete. Idag finns ett tankesätt enligt 

respondenter, rätt från mig, som innefattar att individen ska utföra sin arbetsuppgift och sina 

ansvarsområden. Ett tydliggörande av detta med stöd av att förståelsen finns för värde kan 

anses gynna företaget då Bergman & Klefsjö (2012) anser att anledning till denna oförståelse 

kommer ifrån låg delaktighet i planering och rollfördelning. För att skapa en känsla av 

delaktighet kan företag även sträva enligt Rother (2010) mot en gemensam vision. En vision 

som kommit upp av respondenter är att se helheten vilket kan bidra till delaktighet. Detta 

ansvar ska ligga hos ledningen enligt Bergman & Klefsjö (2012) och Li & Lin (2006). Genom 
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att ha en tydlig bild av uppdraget kan företag enligt Chow & Chan (2008) skapa en 

delaktighet för alla i organisationen för värdet att dela kunskap. Genom att tydliggöra 

ansvarsroller och vilket värde som skapas kan gap 3 elimineras på företaget.  

Gap 4 uppstår enligt Bergman & Klefsjö (2012) mellan utfört erbjudande och det företaget 

lovat kunden och kan jämföras med företaget då de enligt respondenter inte kan hålla 

servicenivån hög på  grund av ovissa ledtider. Produkterna som görs håller kvalitén men 

enligt respondenter kan inte företaget differentiera sig just bara med produkterna utan de 

måste erbjuda kunden en mer transparent bild av kedjan från produktion till distribution. 

Denna service finns inte idag i den utsträckning som önskas. Idag finns ett spårningssystem 

som fungerar i viss utsträckning men ett RFID system bör infinna sig på företaget då det 

erbjuder enligt Chen et al. (2013)  information i realtid genom spårbarhet. Vid planeringen 

idag finns en viss osäkerhet angående ledtider och detta kan anses lösa genom ett 

spårningssystem vilket även enligt Christopher (2011) kan lösas genom en kontroll av 

försörjningskedjan som kan skapas enligt Chen et al. (2013) genom RFID teknologi. Enligt 

Respondenter är inte fokus tillräckligt idag på kunden och detta krävs då kunden är den i 

grunden som gör ett företag konkurrenskraftigt enligt Hilletofth et al. (2009). Genom kontroll 

av försörjningskedjan kan företaget möta kunden med en hög service i form av transparens 

och spårbarhet vilket kan göra företaget konkurrenskraftigt och eliminera gap 4.  

Gap 5 uppstår om alla tidigare gap finns som enligt respondenter det gör idag på företaget och 

som visar sig mellan kundens förväntningar och det dem erhåller. Detta kan eventuellt visa sig 

i försämrad kvalitet enligt Bergman & Klefsjö (2012) och dessa gap är viktigt att åtgärda för 

att säkerställa att företaget håller den kvaliteten som önskas. Gapmodellen som anpassats 

utifrån företaget beskriver anledningar och positioner till eventuell kundmissnöje.  
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5.5 Drömscenario 

Detta drömscenario svarar på de företagsspecifika frågeställningarna och är förslag på 

implementering av Control Tower och framtida förbättringar baserat på de intervjuades 

drömscenario och diskussionen innehållande argument för varför detta är en relevant 

lösning.  

5.5.1 Control Tower 

Flöde är det svåraste Lean konceptet att förstå enligt Melton (2005). Flera respondenter anser 

att förståelsen för hela flödet är bristande och att de flesta anställda inte tänker att de skapar 

värde i en kedja som går hela vägen till kunden. Företaget bör, eftersom de jobbar utifrån 

Lean, skapa förståelse hos samtliga på företaget vilket värde de faktiskt bidrar med. Företaget 

bör också behandla varje produktionsenhet som en del av en värde kedja och istället för att 

mäta per produktionsenhet ska mätetalen behandla kedjan. Som Abrahamsson (2002) pratar 

om i sin artikel att om man undersöker från ett salutogenetiskt perspektiv alltså att 

undersökningar som ska mäta hälsa handlar om personer som innehar hälsa istället för att 

mäta sjukfrånvaro vilket är ohälsa. Detta ska enligt Abrahamsson (2002) underlätta att hitta 

sätt att motivera anställda att bibehålla hälsa då man vet varför anställa har hälsa. På samma 

sätt vill företaget och affärsområdet att de ska behandla företaget som ett enda flöde och då 

måste de också mäta i flöden och inte kalla de som ansvarar på produktionsenheter för 

flödeschef då de bara ansvarar för en del av ett flöde. Ett mätetal som bör ingå är nivån på 

kundernas nöjdhet då det är ett mått på försörjningskedjans prestation enligt Estampe et al. 

(2013). Det är kunderna som avgör hur mycket värde som faktiskt skapas på den logistiska 

nivån och kostnaden för den.  

För att få en övergripande bild av hur processerna i försörjningskedjan går till och 

kontrolleras så rekommenderas företaget att implementera ett så kallat kontrolltorn, se figur 5. 

Kontrolltornet ska fungera som en funktion där avvikelser rapporteras in för spridning av den 

information till relevant person som också kräver denna information. Syftet med konceptet 

kontrolltorn är enligt van Doesnurg (2015) att förse komplexa försörjningskedjor med 

synlighet vilket efterfrågats av respondenter. 
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Figur 6 föreställer egentillverkad flödeskarta över material- och informationsflödet efter 

implementering av den tilltänkta funktionen. 

Kontrolltornet ska även bära ansvar för order och fungera som en kommunikationskanal till 

såväl interna och externa intressenter där förfrågan om nuvarande position ska besvaras utan 

komplikationer eller fördröjning. Detta ska skapa värde för kund då de har full kontroll på var 

sin order är vilket skapar en känsla av säkerhet skriver Aung & Chang (2014). Enligt flera 

respondenter har kunder efterfrågat att få viss synlighet av ordern vilket enligt några 

respondenter inte kan ges i full utsträckning idag. Genom att tillhandahålla kundens önskemål 

leder detta enligt Hilletofth et al. (2009) ett ökande av värdet på kärnprodukten eftersom det 

blir mer värt i ögonen på kunden. 

Kontrolltornet ska ha full kontroll på ordern från tillverkning till leverans vilket ska underlätta 

arbetet för planeringen på DCS. Flera respondenter efterfrågar en mer verklighetstrogen bild 

av var ordern befinner sig i realtid och mer tillförlitlig information angående status. De kan då 

se hur ordern rör sig i tillverkning för att få en mer exakt bild av när och hur ordern är 

planerad att distribueras vilket kommer underlätta vid bemanningsfrågor. Detta styrks av van 

Doesnurg (2015) att ett kontrolltorn underlättar planering genom god insyn av den verkliga 
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statusen för en order. Idag kan inte DCS lita på informationen som inkommer dit vilket 

försvårar arbetet då de endast får ungefär en timme på sig att förbereda en utlastning. Om ett 

kontrolltorn implementeras måste personer i funktionen ha kunskap i hur försörjningskedjan 

ser ut och påverkas av för att informationen i funktionen ska vara kvalitativ och tillförlitlig. 

Detta styrks av van Doesnurg (2015) som skriver att personal som arbetar med kontrolltornet 

ska bland annat ha en väsentlig bakgrund av förståelse av försörjningskedjan. 

Flera respondenter har efterfrågat mer synlighet i försörjningskedjan och ett holistiskt synsätt 

vilket kan erhållas av ett kontrolltorn enligt van Doesnurg (2015) vilket även kommer leda till 

minskade logistikkostnader och förbättring av servicenivån mot kund. Att ha större kundfokus 

är något som respondenter anser är viktigt för affärsområdets framgång. Då företaget 

implementerat Lean styrks detta med att företaget ska fokusera på kunden vilket Bergman & 

Klefsjö (2012) skriver är viktigt vid effektivisering av flöden som behandlar kunden. 

5.5.2 Ett system 

Utifrån empirin framkommer att det idag finns flera olika ordersystem och respondenten 

önskar att det var ett enda som kan behandla allt. Detta styrker Lau & Lee (2000) då ett enda 

program är nödvändigt för ett responsivt informationssystem i försörjningskedjan. Utifrån 

detta anses att företaget bör satsa på ett enda system istället för flera olika som är svårt att 

integrera. Enligt Lau & Lee (2000) kan ett integrerat informationssystem leda till att företag 

kan utföra värdeskapande aktiviteter mer effektivt och ändamålsenligt. De 

informationsbaserade aktiviteterna reflekterar operationerna inom det fysiska flödet i 

värdekedjan. Samtliga i försörjningskedjan kan således ta tillvara på information om 

värdeskapande processer för att visualisera de fysiska operationerna mer effektivt. Genom 

detta kan logistikavdelningen återfå kontroll av processer och minska risken för att 

information ska försvinna mellan aktiviteterna. Strävan mot ett och samma system i hela 

interna försörjningskedjan kan anses som att sträva mot ett omöjligt mål men enligt Rother 

(2010) leder strävan mot omöjliga mål till inspiration, kreativitet och delaktighet hos anställda 

om en gemensam vision finns. Detta leder till anseende att en standardmall för framtagning av 

framtida nya system ska upprätthållas där visionen och målet med ett och samma system ska 

inspirera anställda att ta steg i rätt riktning. Detta stöds av Lau & Lee (2000) som skriver i sin 
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artikel att företag ska tillhandahålla en IT-infrastruktur som undelättar utbytet av data i 

värdekedjan. 

5.5.3 Kartläggning 

Om transparens ökar i företaget underlättas arbetet för många avdelningar. Enligt Trienekens 

et al. (2012) är syftet med transparens inte bara att skapa värde för konsumenter utan också 

för att kunna optimera processer inom distributionskedjan. Om transparens ökas kan således 

kontrolltornet snabbt se var en kundorder befinner sig och utifrån detta delge intressenter för 

viktig detaljinformation för denna order. Detta skapar kundservice och ger kunden en känsla 

av tillförlitlighet. Transparens förenklar även logistikplaneringens arbete angående 

distribution av material då fysiska positionen är tydlig och synlig. Detta kan dessutom 

kompletteras med information om ledtider för den aktuella positionen, om materialet 

exempelvis befinner sig i en bearbetande process vilket ger möjlighet att utföra noggranna 

beräkningar för när detta material kan vara färdigt för utlastning. Med supply chain menar 

Christopher (2011) hela kedjan vilket inkluderar planeringen. Via kartläggning av 

försörjningskedjan kan enligt Christopher (2011) tidsbaserad representation av processen i 

försörjningskedjan skapa kontroll och underlätta eliminering av tid som inte adderar värde till 

produkten.  Logistikplaneringen kan då redan i förhand planera och optimera kommande 

laster så att antalet rutter som går tom minimeras och antalet rutter som går med maxad 

lastkapacitet maximeras. 
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6 Slutsats 

I kapitlet presenteras i huvuddrag det viktigaste som framkommit i analysen för att besvara 

syftet, implikationer och förslag på fortsatta studier. 

6.1 Från siloverksamhet till försörjningskedja 

Syftet med arbetet var att ta reda på hur en stålindustri kan integrera informationsflöden 

mellan avdelningar i ett specifikt flöde för att skapa förståelse för försörjningskedjans helhet 

och skapa värde för en intern kund. 

Genom att lägga fokus på kund och styra verksamheten utifrån kundens behov kan 

tillverkande företag skapa tillit gentemot en kund och ett tillförlitligt informationsflöde genom 

spårning med rätt information och transparens. Detta ska generera en helhetssyn då anställda 

vet vilket värde varje aktivitet har gentemot en kund.  

Informationsdelningen ska integreras genom schemalagda tavelmöten och ledningen ska ge 

förutsättningarna till ett säkerställande av informationskvalitet. Företag ska lägga fokus på 

hela försörjningskedjan, ledarskap och ett tankesätt som på sikt främjar en kund. Tillverkande 

företag bör ha ett standardiserat arbetssätt gällande hur information och data används för att 

underlätta delandet och där avvikelser kan identifieras. Anställda som känner delaktighet ser 

tydligare en helhetsbild och ledningen har stor möjlighet att påverka helhetssynen för 

främjandet av en effektiv integrerad informationsdelning. 

Genom att integrera tavelmöten kan detta underlätta en JIT relation och därav skapa en pull 

effekt genom kedjan då de får en bättre förståelse för helheten, värdet och ett bra samarbete då 

relationer stärks mellan avdelningar. 

Tillverkande företag bör satsa på att få system att prata med varandra för att underlätta ett 

integrerat informationsflöde. Tillverkande företag ska använda mätetal som tar hänsyn till 

hela försörjningskedjan utifrån ett kundperspektiv. Genom en språkstandard erhålls enklare 

förståelse för helheten och tillverkande företag bör integrera ansvar för att eliminera gråzoner. 
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6.2 Implikationer 

Praktiska bidrag i detta arbete är att tillverkanse industriföretag kan relatera till slutsatsen i 

arbetet för att få en grund till hur gråzoner mellan aktiviteter kan elimineras. Läsaren kan även 

få en inblick i hur transparens kan se ut på ett tillverkande företag. Arbetet kan även ge 

underlag på hur man kan integrera informationsdelning med små medel.  

Teoretiskt bidrag är att befintlig litteratur styrks av arbetets resultat. Kundfokus och 

helhetssyn av försörjningskedjan är väsentligt för ett företags prestanda.  

6.3 Fortsatta studier 

Framtida studier bör vara att göra en kartläggning över hela företagets Supply Chain för att 

lättare hitta brister och risker för att kunna eliminera dessa. Detta kan leda till en optimerad 

flödeskedja som är hållbar för framtiden och flexibel för eventuella risker. För att lyckas i 

dagens hårda konkurrens krävs det en kombination av personer som kan verksamheten och 

personer som kan analysera information och data. Respondenten berättar att ett annat 

affärsområde arbetar bättre med dessa bitar och att denna kombination av människor är en 

bristvara på detta affärsområde. 

Fortsatta studier kan även innefatta  

• ROI-analys för att avgöra om implementering av RFID är lönsamt.  

• Totalkostnadsmodell för implementering av kontrolltorn. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
Vad är informationsdelning för dig? 
 
Hur får du information och hur delar du vidare? 
 
Vilka problem ser du med informationsdelningen idag? 
 
Hur upplever du informationskvaliteten? 
 
Kan du lita på informationen du erhåller? 
 
Hur vill du att informationsdelning blir annorlunda? 
 
Vad är transparens för dig? 
 
Anser du att företaget har tillräckligt med transparens? 
 
Hur tror du att transparens påverkar en organisation? 
 
Hur skulle ditt dagliga arbete förändras om du kunde se hela kedjan? 
 
Hur ser ansvars ägandet ut? 
 
Hur ser företagets mätetal ut? 
 
Hur tror du att ett control tower kommer påverka organisationen? 
 
Vilka informationskanaler använder du dig av? 
 
Hur tror du att en integrering av informationsflödet skulle påverka? 
 
Hur ser relationerna ut på din avdelning och närliggande? 
 
Hur ser avtalet ut med Geodis? 
 
Får ni tillräckligt med information från Geodis? 
 
Hur ser ditt drömscenario ut angående informationsdelning?  
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