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Sammanfattning 

Hur företag väljer att utforma sin värdekedja är av stor vikt för konkurrenskraften. Val av relationer 

till leverantörer blir allt viktigare för att bibehålla sin position på marknaden. Att material levereras 

i rätt kvantitet, vid rätt tid och på rätt plats är en nyckelfaktor för framgång för samtliga i 

försörjningskedjan. Avgörande faktorer är även standard på kvalitet, ledarskap och framför allt, 

kunden i centrum. Kunden ska placeras på toppen i värdekedjan och behandlas med största 

respekt. Dagens marknad styrs av pris och framförallt korta ledtider, tid övervinner ett varumärke. 

 

Syftet med studien är att ta fram en generell analysmodell för att effektivisera materialförsörjning, 

av komponenter från externa leverantörer, för tillverkande företag. Analysmodellen har skapats 

utifrån en teoretisk referensram och testats på Företaget. Den grundar sig i en 

nulägesbeskrivning som analyseras genom sju områden grundat på Supply Chain Management, 

logistik och Lean. Analysmodellen har resulterat i ett antal förbättringsförslag vilka endast är 

rekommendationer och fallföretaget väljer vad de vill arbeta vidare med. Empirin består 

övervägande av intervjuer utförd på fallföretaget, kompletterat med en observation. 

 

Företaget är en av Sveriges ledande fönstertillverkare med den största produktionsanläggningen i 

Edsbyn där fönsterfabriken uppgår till 65 000 kvadratmeter. Företagets största varumärke är 

Produkt 1 och Produkt 2. Aluminiumbeklädda träfönster är en ökande trend och står för två 

tredjedelar av försäljningen. Det materialflöde som studien behandlar är aluminiumprofiler. 

 

Slutsatsen visar att Supply Chain Management, logistik och Lean har en viktig roll för en effektiv 

materialförsörjning där relation, kommunikation och informationsdelning med leverantörer är 

betydande områden som ständigt bör utvecklas och förbättras. Ledarskap är en 

grundförutsättning för att samtliga områden ska fungera och det är ledningen som präglar 

kulturen på företaget. Studien har lett till ett antal förbättringsförslag till Företaget där ett av 

förslagen är att införa en rutin för dokumentering av avvikelser som uppkommer vid 

slutmontering. Detta för att underlätta uppföljningar och åtgärder samt hitta grundorsaker till 

problemen.  

 

 

  



 
 

 
 

Abstract 

How companies choose to design their supply chain is important for their competitiveness. 

Supplier relationships are becoming increasingly important to maintain a market position.  A key 

factor for success is to deliver material in the right quantity, at the right time and to the right place. 

Other factors that play an important role are quality standards, leadership and above all, 

customer first. The customer should be placed at the top of the value chain, and be treated with 

respect. Markets are driven by short lead time and companies cannot rely on brand loyalty. 

 

The purpose of this study is to develop a general model for analysis and improvement of the 

supply chain for manufacturing companies, with focus on components from external suppliers. 

The model is created based on a literature review and to examine this, the model was tested at 

Företaget. The empirical data is mainly conducted by interviews, complemented by one 

observation. The analysis model consists of seven areas based on Supply Chain Management, 

Logistics and Lean. A key factor to analyze these seven areas is to map the current situation. The 

results have been filtered through the analysis model and have led to suggestions for 

improvement. These suggestions are only recommendations and the companies choose what to 

take further into action.  

 

Företaget is one of Sweden’s leading window manufacturers with two strong brands, Produkt 1 

and Produkt 2. Most of the production process is carried out in Edsbyn and the size of the factory 

is as big as ten football pitches at 65,000 squares meters. Wooden-aluminum windows are an 

increasing trend and stands for two thirds of the sales. The study is focusing on one selected 

component which is the flow for aluminum profiles. 

 

The conclusion shows that supply chain management, logistics and Lean play an important role 

while building an efficient supply chain. Relationship, communication and information sharing with 

suppliers are of great importance and needs to be constant developed and improved. Leadership 

is a key element to get all the areas to work and it is the leaders that characterize the culture of 

the company. The study has resulted in a number of improvement suggestions for Företaget. One 

suggestion for improvement is to develop a routine for documentation when a deviation occurs in 

the final assembly. This will enable the follow-up and help to find the main cause for appearance.    

 

 



 
 

 
 

Ordlista 

 

A-kulör – Nio standardfärger som finns i lager. 

B-kulör – Specialfärg i obegränsat utbud som inte lagerhålls. 

S-kulör – Vit standardfärg som finns i lager. 

MODELL – En fönstermodell som produceras av Företaget. 

 

Avrop – Avdelning på Företaget som hanterar materialförsörjning. 

Bruttobehovsplanering – Då man vid materialplanering inte tar hänsyn till lagersaldo, 

uteliggande order, ledtid och partiformningsregler. Endast den faktiska materialåtgången. 

Bullwhip-effekten - Leveranser i en värdekedja tenderar att få ökad instabilitet ju högre i 

distributionskedjan de kommer.  

F - Företaget 

Försörjningskedja - Det nätverket av organisationer som omfattar alla processer från råvara till 

slutkund för en produkt eller tjänst.   

Genomloppstid - Tidsåtgång för material att förflyttas genom hela logistikröret. 

Komponentsats - En tillverkningsserie under två dagar hos Företaget. 

L - Leverantör 

Ledtid – Avser den tid som förlöper från att behovet av en aktivitet uppstår till dess man har 

vetskap om att aktiviteten har utförts. Genomgående avser begreppet tiden för ett eller flera led i 

produktens framtagning. 

Outsourcing - Ett strategiskt beslut om att köpa en komponent eller delsystem från en leverantör 

istället för att tillverka internt. 

Pivottabell - Ett hjälpmedel för att sammanställa, analysera eller presentera data. 

TO: plan - Företagets produktionsplanering genom hela tillverkningsprocessen. 

Utjämningslager (säsongslager) - Då vissa perioder på året kräver ökad tillverkningskapacitet 

bygger man succesivt upp ett lager under en viss period för på så sätt jämna ut produktionen. 

 
  



 
 

 
 

Disposition 

Här ges en överblick på strukturen i arbetet där varje kapitel kortfattat beskrivs för att ge läsaren 

en snabb orientering. 

 
Inledning 
Arbetet inleds med en introduktion och bakgrund till valt ämne samt en kort presentation av 
fallföretaget. Därefter presenteras syftet, teoretiska frågeställningar och praktiska frågeställningar 
direkt riktad mot fallföretaget och avslutas med avgränsningar i arbetet. 
 

Metod 
I detta kapitel presenteras valda metoder för insamling av data, vetenskapligt synsätt samt en 
kritisk granskning till valda metoder. 
 

Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen presenterar tidigare forskning inom områden i utgångspunkten för 
arbetet samt presentation av grundläggande begrepp inom Supply Chain Management, logistik 
och Lean.  
 

Analysmodell för effektivisering av materialförsörjning 
Här redovisas den framtagna analysmodellen utifrån den teoretiska referensramen i 
sammanfattande kapitel där det viktigaste från tidigare forskning lyfts fram. Modellen är generell. 
  

Nulägesbeskrivning 
Resultatet i detta arbete redovisas i en nulägesbeskrivning utifrån insamling av information med 
hjälp av valda metoder. Detta kapitel utgör grunden för första steget i den framtagna 
analysmodellen.  
 

Tillämpning av modell för effektivisering av materialförsörjning 
Här testas analysmodellen genom att tillämpas på insamlad data från Företaget. Från respektive 
kategori diskuteras resultatet och möjliga förändringar samt att förbättringsförslag redovisas med 
stöd från den teoretiska referensramen. I slutet av detta kapitel finns en utvärdering och möjliga 
förbättringsförslag för analysmodellen. 
 

Rekommendationer till Företaget 
Utifrån output från analysmodellen har här ett antal förbättringsförslag tagits upp direkt riktad till 
fallföretaget och presenteras kortfattat i punktform. 
 

Slutsats 
I slutsatsen sammanfattas resultaten utifrån analysmodellen och syftet besvaras med hjälp av de 
teoretiska- och praktiska frågeställningarna. Kapitlet är indelat utifrån frågeställningarna. Därefter 
ges förslag till vidare forskning inom ämnet. 
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1 Inledning 

Detta kapitel presenterar en bakgrund, introduktion till ämnet samt redogör för syftet med studien. 

Frågeställningar har tagits fram för att kunna besvara syftet. Kapitlet avslutas med valda 

avgränsningar. Detta arbete är omarbetat, för publicering, på grund av sekretesskäl. 

Fallföretaget, leverantörer och produkttyper har tilldelats andra namn.  

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Christopher (2011) är marknaden under en förändring och går från att leverantören haft 

makten till att det nu är kunden som styr efterfrågan. Tillgänglighet på en produkt väger tyngre än 

lojalitet och ledtider är av största vikt. Detta leder till att konkurrensen inte längre är organisation 

mot organisation utan värdekedja mot värdekedja. Vidare framhäver Christopher (2011) 

betydelsen av korta ledtider och produkttillgänglighet till kund som en av den starkaste 

konkurrenskraften, varför tid idag övervinner varumärkets betydelse. 

 

”Customer first, dealers second, and manufacturer last.” (Osono et al., 2008, sid. 142) 

 

Ovanstående citat är en av grunderna i Toyotas filosofiska synsätt. Både Hilletofht et al. (2009) 

och Christopher (2011) redogör för detta perspektiv där kunden ses som startpunkten istället för 

som tidigare då kunden placerats sist i värdekedjan. Vidare belyser Christopher (2011) att det 

inte längre är möjligt att vinna konkurrensfördel genom att se en organisation som en enhet. 

Vinner gör man genom unik design, produktion, marknadsföring, leverans och support till en 

produkt. Jüttner och Christopher (2013) anser att organisationer som på ett effektivt sätt lyckas 

länka samman sin värdekedja med kundverksamhet stärker sin konkurrensfördel inom många 

områden.  

 

En värdekedja är enligt van Weele (2012) aldrig starkare än sin svagaste länk där funktioner inom 

materialförsörjning och inköp betonas som betydelsefulla länkar. I de flesta industriföretag utgör 

externa kostnader mer än hälften av kostnader för sålda varor vilket innebär att beslut inom inköp 

i högsta grad påverkar företagets vinst. Enligt Szwejczewski et al. (2005) kan nyckelleverantörer 

ha stor inverkan på kvalitet, leverans, kostnadskontroll och produktutveckling. Att identifiera hur 

man på ett strategiskt och effektivt sätt hanterar leverantörer är en utmaning för dagens 

organisationer. Szwejczewski et al. (2005) poängterar att nyckeln till ökad prestanda är att ha 

nära relation till innovativa och högpresterande leverantörer. 
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Ett krav för en effektiv försörjningskedja är att order- och leveransprocesser fungerar effektivt 

vilket kräver ett samarbete mellan leverantörer och tillverkande företag enligt Oskarsson et al. 

(2013). Vidare menar de att ingen av parterna gynnas av långa leveranstider och höga 

lagernivåer, varför kommunikation om framtida prognoser och beställningar bör delas för att 

reducera ledtider. Bristande rutiner i orderhantering och dokumentation kan hämma effektiviteten 

och god leveransservice i form av tid till kund. En hög leveranssäkerhet mot kund är något 

nästintill alla företag ständigt arbetar med att förbättra (Oskarsson et al., 2013). 

 

Fallstudien utgör grunden till detta arbete och har utförts på en av Sveriges ledande tillverkare av 

fasadfönster och ytterdörrar, Företaget, där största tillverkningen sker i Edsbyn. Företaget 

presenteras vidare i kapitel 5. Nulägesbeskrivning. Företaget har de senaste åren arbetat 

frekvent med att reducera ledtiden inom produktion, från träbit till färdigmonterat fönster, från 23 

dagar till 10 dagar. Det finns ett fortsatt mål att reducera ledtiden genom hela 

materialförsörjningen från kundorder till utleverans. Fallstudien behandlar främst den externa 

ledtiden (det vill säga från leverantör till Företaget) för aluminiumprofiler som är en 

huvudkomponent. Aluminiumbeklädda träfönster är en ökande trend och står för ungefär två 

tredjedelar av försäljningen idag, varför de spelar en stor roll i försörjningskedjan. 

Aluminiumprofiler är ett identifierat problemområde med hög sårbarhet och är i behov av 

förbättringsåtgärder.  

 

 

Figur 1 visar ett fönster av MODELL, officiell bild från Företaget. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att utforma en analysmodell för effektivisering av materialförsörjning, av komponenter 

från externa leverantörer till tillverkande företag. Analysmodellen testas på Företaget och utgör 

en grund för förbättringsarbete hos dem. 

1.2.1 Teoretiska frågeställningar 

1. Vilka faktorer är av betydelse för en effektiv materialförsörjning? 

2. Utifrån dessa faktorer, hur kan en analysmodell utformas för effektivisering av 

materialförsörjning?  

1.2.2 Praktiska frågeställningar 

 
1. Vilka aktiviteter ses som icke-värdeskapande och kan minskas eller elimineras ur 

försörjningskedjan för B-kulörer (specialkulör utan lagerhållning)? 

2. Hur kan man minska kvalitetsbrister och defekter vid bearbetning och slutmontering av 

aluminiumprofiler? 

3. Hur kan den externa ledtiden för aluminiumprofiler av B-kulör förkortas hos Företaget?  

 

1.3 Avgränsning 

Tillsammans med fallföretaget togs ett beslut att endast behandla en fönstermodell, modellen 

med störst efterfrågan. Vidare har aluminiumprofil valts ut som är en huvudkomponent. Vald kulör 

som studien behandlar är B-kulör då den anses ha stor sårbarhet i försörjningskedjan. 

Efterarbete i form av fakturering och reklamation behandlas inte. En annan avgränsning är att inte 

gå in i detalj på momenten då studien behandlar många sammansatta funktioner och 

komponenter. Ingen fördjupning inom affärssystemet har behandlats då kunskap saknas. Denna 

studie tar ej hänsyn till kostnadsparametrar Analysmodellen som tagits fram ska vara generellt 

tillämpningsbar men rikta sig mot tillverkande företag.  
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2 Metod 

Nedan behandlas de metoder som använts för att möjliggöra arbetet och insamlingen av data. 

För- och nackdelar med valda metoder samt skillnader i vetenskapliga synsätt redovisas. Kapitlet 

avslutas med en kritisk granskning av valda metoder. 

 

2.1 Genomförande/ arbetsgång 

Examensarbetet startades upp med en introduktion hos Företaget där problemområden 

klargjordes. Efter en övergripande introduktion om Företaget och diskussioner tillsammans med 

företaget framkom det definierade problemområdet, materialförsörjning av aluminiumprofiler. Det 

redogjordes även för problematik inom hantering av kvalitetsbrister i tillverkning hos 

legotillverkare och montering hos Företaget. Områdena diskuterades tillsammans med 

examinator och handledare vid Högskolan i Gävle under ett uppstartsmöte där ramar klargjordes 

och en grundläggande arbetsmetodik togs fram. Ett beslut gjordes tillsammans med handledare 

och examinator att fokusera på både kvalitetsbrister och materialflöde för aluminiumprofiler. 

Första perioden utgjordes av att samla in data angående information kring nuläget och kartlägga 

flöden för både information, produkter och processer. En övergripande bild av nuläget arbetades 

fram med hjälp av övervägande intervjuer med en kompletterande observation.  Valda delar av 

de kartlagda flödena har brutits ner i mindre delar och internt material som tillfört relevans inom 

området har tilldelats från fallföretaget.   

Efter insamling av information diskuterades tillsammans med handledare på Företaget och 

handledare på Högskolan i Gävle ett möjligt syfte. Teoretiska- och praktiska frågeställningar togs 

fram samt vidare arbetsgång.  

Relevant litteratur i form av handböcker och vetenskapliga artiklar har tagits fram för att kunna 

bygga och stödja sig mot en analysmodell varigenom teorin tillsammans med resultat från 

fallföretaget filtreras. Analysmodellen används för att utvärdera insamlad data från fallföretaget 

och ligger till grund för föreslaget förbättringsarbete hos Företaget. Analysmodellen är generellt 

uppbyggd med riktning mot tillverkande företag. Den ska fungera som inspiration till andra 

organisationer där viss justering kan bli aktuell då ingen organisation är den andra lik. Modellen 

har utvärderats och alternativa förslag till förbättring samt utveckling har diskuterats.  
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2.2 Fallstudie 

Yin (2007) redovisar fallstudie som en lämplig metod då man söker svar på frågor som ”hur” eller 

”varför” om inriktning är mot händelser i ett specifikt sammanhang. Patel och Davidson (2011) 

redogör för att fallstudier i de flesta fall utförs på en avgränsad grupp och kan vara från en individ 

till en mindre grupp eller organisation. Vidare beskriver Patel och Davidson (2011) att en 

fallstudie utgår från ett helhetsperspektiv där man strävar efter så täckande information som 

möjligt. Denna information är användbar där studier vill göras på processer eller förändringar. 

Både intervjuer och observationer kan förekomma då en fallstudie exempelvis utförs på en 

arbetsplats. Intervjuer utgör en viktig informationskälla till en fallstudie (Patel och Davidson, 

2011). 

Ejvegård (2009) beskriver att fallstudie som metodval kan med fördel användas då man vill ta en 

liten del i ett stort sammanhang. Genom en fallstudie kan man på ett begränsat utrymme ge 

läsaren en god uppfattning om den undersökta situationen. En fördel med en fallstudie är att det 

inledningsvis inte behövs exakta frågor och en letande förklaring utan mer förståelse av specifika 

händelser. Ejvegård (2009) redogör att en nackdel av ett enskilt fall sällan eller aldrig kan 

representera verkligheten till fullo varför man bör vara försiktig med de slutsatser som dras. Man 

kan se slutsatserna som indikationer och tillsammans med resultat från andra forskningsmetoder 

kan indikationerna öka och styrka trovärdigheten i resultaten (ibid). Yin (2007) menar att en 

fallstudie kräver god utformning och genomförande då det finns stor kritik riktad mot metoden.  

 

Fallstudie som metod har valts för att på lämpligt sätt kunna besvara ”hur” och ”varför” samt få en 

god överblick kring alla de delar som innefattas av aluminiumprofilernas betydelse hos Företaget. 

Materialförsörjningen av aluminiumprofiler är en liten del av produktionen hos Företaget men 

dock en oerhört viktig funktion för en välfungerande organisation. Denna metod anses lämplig då 

vi studerat en mindre del i ett stort sammanhang hos fallföretaget.  En grundläggande 

nulägesbeskrivning behövdes för att skapa en uppfattning och identifiera möjliga 

förbättringsområden.  

2.3 Kvantitativ och kvalitativ data 

Holme och Solvang (1997) menar att en konkret skillnad mellan en kvantitativ och en kvalitativ 

metod saknas. I en undersökning anses det fördelaktigt att använda dessa i en kombination då 

båda metoder strävar mot samma syfte. Den grundläggande skillnaden syftar till att kvantitativa 

metoder omvandlar information till siffror och analyseras genom statistiska analyser. Med ett 

kvalitativt angreppsätt är det forskningens tolkning av information som utgör grunden och 
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innefattar information som ej kan omvandlas till siffror. Patel och Davidson (2011) sammanfattar 

att kvantitativa metoder är de statistiska metoderna och kvalitativa bearbetar material i form av 

text.  

 

Kvalitativt och kvantitativ angreppsätt görs efter att information i ett forsknings-, utrednings- eller 

utvecklingsarbete samlats in. Materialet måste systematiserats, komprimeras och bearbetas för 

att kunna besvara bestämda frågeställningar (Holme och Solvang, 1997).  

 

Denna studie består av övervägande kvalitativ data då berörd personal på fallföretaget har 

intervjuas kontinuerligt under studiens gång. Informationen som samlats in har antecknats, 

sammanställts och därefter analyserats. Holme och Solvang (1997) menar att kvalitativa metoder 

har sin styrka i att de visar en helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för sociala processer 

och sammanhang. Viss kompletterande information har tillförts till projektet i form av kvantitativ 

data som behandlar försäljningsstatistik, ledtider vid leverans och produktion. 

 

2.4 Primär och sekundär data 

Patel och Davidson (2011) redovisar att det finns olika sätt att samla in information och det finns 

inga bevis på att den ena är bättre än den andra. Vald teknik beror på vilken som bäst besvarar 

den förutbestämda frågeställningen. Patel och Davidson (2011) definierar primärkällor som 

förstahandsrapporteringar och resterande metoder definieras som sekundärkällor. Information 

hämtad från exempelvis tidigare forskning, upplysningar insamlad för annat syfte eller offentlig 

statistik menar Befring (1994) räknas till sekundär data. Holme och Solvang (1997) menar att det 

kan vara svårt att urskilja vad som är en sekundärkälla och vad som är en primärkälla. Dock är 

detta viktigt att utreda för att uppfatta relationerna som finns mellan källan och den faktiska 

situationen. Holme och Solvang (1997) anser att desto närmare informationskällan man kommer 

desto trovärdigare blir den. 

 

Denna studie är baserad på både primär- och sekundär data. Information från Företaget är av 

primär karaktär och insamlad data i form av litteratur och vetenskapliga artiklar är av sekundär 

karaktär. Ett resultat har arbetats fram genom en kombination av primära- och sekundära källor. 

  

2.5 Vetenskapligt angreppsätt 

En forskares arbete är att relatera teori till verklighet och skapa teorier för den mest rättvisa bilden 

(Patel och Davidson, 2011). Att utveckla en uppfattning om processer och företeelser är en 
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central önskan i vetenskapliga arbeten enligt Holme och Solvang (1997). Problem inom alla typer 

av arbeten enligt Patel och Davidson (2011) är hur man relaterar verklighet till teori. Deduktion, 

induktion och abduktion presenteras vidare i kapitlet och visar alternativa sätt att arbeta med teori 

och empiri. Empiri kan beskrivas som grunden för skapandet och teori är information och data av 

den verklighet som studeras (ibid). 

2.5.1 Deduktion 

Med deduktiv forskning strävar man efter att hitta information som passar in på en viss teori 

(Merriam, 1994). Genom befintlig teori och allmänna principer dras slutsatser om enskilda 

händelser vartefter hypoteser härleds och testas i det aktuella fallet (Patel och Davidson, 2011). 

Objektiviteten förväntas stärkas genom att utgångspunkten tas från befintlig teori genom ett 

deduktivt tillvägagångssätt varför forskningen i mindre grad påverkas av forskarens uppfattning. 

Vid exempelvis en observation görs detta från allmän teori och hypoteser härleds och prövas 

empiriskt i ett specifikt fall. Därigenom har befintlig teori bestämt den information som ska samlas 

in och hur den ska tolkas samt hur resultaten relateras till befintlig teori. En fallgrop med detta 

arbetssätt är man utgår från befintlig teori som kan komma att påverka och rikta forskning så att 

nya intressanta rön förblir oupptäckta (Patel och Davidson, 2011). 

2.5.2 Induktion 

Genom induktiv forskning vill man hitta en teori som kan förklara inhämtad information enligt 

Merriam (1994). Patel och Davidson (2011)  beskriver induktivt arbetssätt som att följa 

upptäckandets väg där man vid startskeendet inte studerat tidigare teori. Vidare beskriver 

Merriam (1994) att induktiv forskning startar med insamling av data i form av empiriska studier 

eller någon form av mätning där man sedan tar upp teoretiska kategorier och påstående utifrån 

de kopplingar man funnit i insamlad data. Om en fallstudie används för att underbygga en 

befintlig teori används med fördel en induktiv modell jämfört med en deduktiv. Patel och Davidson 

(2011) beskriver att en forskare som arbetar induktivt studerar arbetsmotivationens uttryck på 

exempelvis en arbetsplats och utifrån den informationen formulera en generell teori. Att forska 

induktivt kan påverka den teori som lyfts fram då forskare själv har egna uppfattningar och 

föreställningar varför arbetet inte blir helt förutsättningslöst (ibid). 

2.5.3 Abduktion 

Grundläggande kan abduktion enligt Patel och Davidson (2011) beskrivas bestående av tre steg 

med en blandning av induktivt- och deduktivt tillvägagångssätt.  Det första steget innefattas av att 

formulera ett hypotetiskt mönster som beskriver ett enskilt fall, ett förslag till en teoretisk 
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djupstruktur. I nästa steg går man vidare och testar den framtagna hypotesen på andra fall vilket 

kan utveckla och öka generaliserbarheten i hypotesen. Genom att arbeta abduktivt i jämförelse 

med induktivt eller deduktivt kan detta påverka positivt eftersom det inte låser forskaren i lika hög 

grad. En risk är dock att forskare väljer händelser i observationer från tidigare erfarenheter och 

kan skapa en hypotetisk teori som utesluter alternativa uppfattningar (Patel och Davidson 2011). 

 

Detta arbete grundas i en abduktiv forskningsmetod då det finns ett givet problemområde hos 

fallföretaget. Med utgångspunkt i fallföretagets problemområde har litteratur studerats och 

resulterat i relevant teori. Genom den teorietiska referensramen har en analysmodell, som står till 

grund för en generell metod, skapats och testats på fallföretaget.  

 

2.6 Datainsamlingsmetoder 

Nedan presenteras de metoder som använts för insamling av data. 

2.6.1 Intervjuer 

När man i forskningssammanhang vill ta reda på åsikter, uppfattningar, kunskap och tyckande 

kan man enligt Ejvegård (2009) använda sig av intervjuer som är ett muntligt kommunikationssätt 

och kan användas inom obegränsade områden. Det är en tidskrävande metod varför man 

noggrant bör välja ut personer och förbereda frågor. Frågorna kan vara mer eller mindre 

strukturerade och antar ofta en blandning mellan icke strukturerade och strukturerade frågor. Yin 

(2007) menar att en intervju har två huvuduppgifter: 

1. Att övergripande följa ordningen utifrån fallstudiens utformning. 

2. Formulera konkreta frågor utan att skapa några otydligheter och se till att syftet med 

frågorna uppfylls. 

Intervjuer i en fallstudie består av övervägande öppen karaktär som innebär att personen som 

intervjuas kan få frågor om både fakta och åsikter. Man kan även be den intervjuade personen att 

formulera en egen uppfattning och idéer om ett visst område och använda det som utgångspunkt 

för vidare område för undersökning och ge idéer på ytterligare intervjupersoner (Yin, 2007).  En 

annan typ av intervjuform är den fokuserade intervjun där intervjufrågorna fortfarande kan anta 

öppen karaktär. Syftet kan vara att få påståenden bekräftade som redan anses vara korrekta 

(Yin, 2007). 

 

Vid utformning av intervjufrågor bör man ha i åtanke i vilken grad de intervjuade personerna kan 

tolka fritt och hur fria frågorna ska vara enligt Patel och Davidson (2011). Detta kallas grad av 
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strukturering där låg grad av strukturering innebär att man formulerar frågorna fritt och ingen 

bestämd ordning finns på frågorna. Vid hög grad av strukturering ställs frågorna i exakt samma 

ordning och i liktydig form (ibid).  

 

Intervjuerna på Företaget har varit övervägande ostrukturerade, uppbyggda av öppna frågor och 

övergått till samtal. Samtliga intervjuer har skett på plats hos Företaget och avsatt tid har bokats i 

god tid innan mötet. Återkommande intervjuer har gjorts med ett antal nyckelpersoner för att 

kartlägga flöden och bekräfta nuläget. Personerna har valts ut utifrån arbetsuppgifter och arbetar 

på avdelningar som hanterar inköp, beställningsprocesser, fakturering samt logistikchefen för att 

få övergripande information. Intervjuer har även gjorts hos deras legotillverkare, Leverantör 1, då 

de har ett samarbete med Företaget. Nyckelord har använts som förberedelse inför intervjuerna 

och utifrån dessa har frågor konstruerats under intervjuns gång. Se bilaga 1 för exempel på 

nyckelord. 

2.6.2 Observationer 

Bell (2016) menar att observationer är användbara då man vill veta om människor verkligen gör 

det de säger sig göra eller beter sig på det sättet de berättar. Vidare menar de att observationer 

är beroende av vem som utför och hur människor upplever en situation. Alla uppfattar situationer 

olika och kan ha olikartade minnesbilder av vem som gjort eller sagt vad. Nationalencyklopedin 

(2016-05-20) definierar observationer som: 

 

”Observation, iakttagelse, registrering av ett intryck, vetenskaplig metod för insamling av data för 

att fastställa fakta och förhållanden.” 

 

Bell (2016) framhäver att en observation kan vara strukturerad eller ostrukturerad, deltagande 

och icke-deltagande. I denna studie har endast en deltagande observation utförts. Bell (2016) 

definierar deltagande observation som att forskaren deltar i en individs, grupp eller organisations 

vardag och lyssnar, observerar, frågar eller försöker förstå sig på vad som händer. I detta fall har 

en observation utförts genom deltagande vid ett servarmöte angående störningar och avvikelser 

vid slutmontering och hos Leverantör 1. 

 

Bell (2016) menar även att syftet med en observation måste vara helt bestämt innan start. 

Intressant information kan dyka upp efter vägen men i huvudsak ska planeringen följas så 

observationen resulterar i den information som eftersträvats. Syftet med denna observation var 

att se hur relationen och kommunikationen mellan de olika avdelningarna och Leverantör 1 ser ut. 
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Även hur avvikelser tas emot och vilka typer av avvikelser som behandlas under dessa möten. 

Separata anteckningar utfördes under observation för att bredda bilden och skapa egna intryck 

av mötet. Detta medförde att egna uppfattningar skapades och resultatet blev mindre vinklat, 

samt att de blev mer tydligt då samma sak noterats två gånger. 

 

2.6.3 Litteraturstudier 

Merriam (1994) beskriver att forskning bör ta hänsyn och grundas på tidigare arbeten inom 

ämnet. En avsaknad av kunskap angående tidigare studier kan resultera i en kopia av redan 

publicerad forskning eller upprepade misstag. Syftet med forskning är att tillföra någonting nytt till 

ämne och Merriam (1994) redogör för tre typer av litteraturgenomgång: Integrerad-, teoretisk- och 

metodologisk genomgång. Integrerad genomgång sammanfattar tidigare forskning, teoretisk 

inriktar sig på relevanta teorier och den metodologiska genomgången riktar sig mot definitioner 

och forskningsmetoder (ibid). I praktiken sammanförs ofta dessa tre genomgångar oberoende var 

informationen hämtas, från forskning, från teorier eller från metodologin.  

 

I forskningssammanhang är litteratur i stort sett allt tryckt material: vetenskapliga artiklar, böcker, 

rapporter, uppsatser och information från internet enligt (Ejvergård, 2009). För sökning av 

relevant litteratur kan biblioteks databaser användas. Att använda sig av genomtänkta sökord är 

av stor vikt för att hitta bra information och för att uppnå förväntat resultat med sökningen (ibid). 

Merriam (1994) beskriver att en litteraturstudie kan användas som ett verktyg för att formulera 

frågeställningar, välja metod och tolka resultat. För en översikt och snabbare orientering i samlad 

litteratur kan med fördel hjälpmedel som sammanfattning, innehållsförteckning och slutsats 

användas för att mer effektivt studera material och hitta relevans inom ämnet/ ämnena (Ejvegård, 

2009). 

 
Litteraturstudien inleddes med ett översiktsarbete där en genomgång av relevant litteratur samt 

en övergripande sökning av vetenskapliga artiklar där sammanfattningar och slutsatser 

studerades. Inledningsvis hämtades artiklar om leverantörsrelationer inom tillverkande företag. 

Allt eftersom under skapandet av nuläget hos Företaget har grundläggande begrepp inom 

logistik, Supply Chain Management och Lean insamlats. Djupare och utvecklad teori har 

sammanställts utifrån vetenskapliga artiklar.  

 

De databaser som använts, genom Högskolan i Gävle, för inhämtning av artiklar har varit Science 

Direct, Emerald Insight och Google Schoolar. Sökord som använts var bland annat: ”Supply 
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Chain Performance”, ”Supply Chain Risk”, ”Purchasing management”, ”Supplier relationship 

management”, “Definition of lean” och “Implementation of lean”.  För relevanta handböcker och 

kurslitteratur har Högskolan i Gävles bibliotek och sökkatalog ”Higgins” använts som verktyg. 

Kurslitteratur från tidigare kurser har använts för en introduktion till huvudområdena i den 

teoretiska referensramen. 

2.7 Vetenskaplighet 

Nedan presenteras olika sätt för att bedöma trovärdigheten i studien. 

2.7.1 Reliabilitet 

Holme och Solvang (1997) definierar reliabilitet som hur mätningar utförs och noggrannheten vid 

bearbetning av information. De menar också att en hög reliabilitet skapas genom att utföra olika 

mätningar, oberoende av varandra, på samma företeelser för att få samma eller snarlika resultat. 

Patel och Davidson (2011) menar att en studie med låg reliabilitet inte är tillräcklig för att besvara 

syftet eller få ett trovärdigt resultat. Holme och Solvang (1997) framhäver tre punkter som kan 

höja reliabiliteten i en studie: 

 Ta fram instruktioner och rutiner för de olika faserna i forskningen  

 Utbilda forskarna 

 Kontrollera att inga felaktiga inmatningar sker 
 
Patel och Davidson (2011) menar att reliabiliteten bestäms utifrån intervjuarens förmåga och 

erfarenhet. I denna studie har en hög reliabilitet skapats genom att samtliga personer som utfört 

studien närvarat vid alla intervjuer. För en ökad trovärdighet och reliabilitet i resultaten skulle fler 

observationer behöva utföras. Ett val gjordes att endast utföra en observation på grund av en 

begränsad tidsplan från vår sida samt på grund av brist på dokumentation från Företaget. 

2.7.2 Validitet 

Holme och Solvang (1997) menar att de krävs mer än bara en reliabel studie, en studie behöver 

också vara valid. Patel och Davidson (2011) redogör att en god teoretisk underbyggnad, bra 

verktyg och noggrannhet i mätningen är punkter som stärker validiteten. Validiteten i en kvalitativ 

undersökning innefattar hela forskningsprocessen.  

 

För att höja validiteten har all litteratur granskats med kritiska ögon och referenserna är noga 

utvalda. Grundliga anteckningar har förts under intervjuerna och har omedelbart diskuterats och 

sammanställts efter avslutad intervju. Intervjuerna har till största del utförts med en person i taget 

vilket resulterat i att den intervjuade personens åsikter kommit fram och inte påverkats av andra i 
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organisationen. Då detta arbete även behandlar flöden utanför Företaget skulle en ökad 

nulägesbeskrivning uppnåtts om deras leverantörer intervjuats. Ett val gjordes att endast intervjua 

en leverantör, nämligen Leverantör 1. Intervjufrågor har inte delats ut innan avsatt tid vilket kan 

ge den intervjuade tidsbrist och resultera i felaktiga svar. Anteckningar från intervjuer har inte 

skrivits ner med exakta svar utan har resulterat i den nulägesbeskrivning som presenteras med 

godkännande av berörda personer.  

 

För ökad validitet har ett flertal datainsamlingsmetoder använts. Litteraturstudien är främst 

baserad på noga utvalda böcker samt kompletterande information från vetenskapliga artiklar. 

2.7.3 Triangulering 

Merriam (1994) beskriver triangulering som en metod där man använder ett antal kompletterande 

metoder för att samla information och få ett fullbordat utfall. I en triangulering kombineras olika 

metoder som intervjuer, observationer samt fysiska stöd för att undersöka ett och samma 

område. Patel och Davidson (2011) beskriver att utfallen från de olika metoderna kan både gå åt 

samma håll eller olika håll men att båda utfallen är av stort intresse. Med triangulering som metod 

kan den ena styrka den andras svagheter och nytta kan dras av alla fördelar med metoderna och 

samtidigt kontrollera nackdelar. Merriam (1994) och Patel och Davidson (2011) påpekar att 

triangulering är ett sätt att avgöra och styrka den inre validiteten och reliabiliteten i resultat från 

använda metoder.  

 

Denna studie utgörs främst av litteraturstudier och intervjuer, kompletterat med en observation.  

Genom att använda triangulering styrker de valda insamlingsmetoderna upp varandra och ger ett 

fullbordat resultat.  

2.7.4 Generaliserbarhet 

Wallén (1996) menar att ett resultat måste vara generaliserbart för att få räknas som 

vetenskapligt och enligt Patel och Davidson (2011) är generaliserbarheten beroende av hur fallen 

valts ut, slumpmässigt eller förutbestämt. Generaliserbarheten i en studie diskuteras ofta i nivåer 

av empirisk- och teoretisk generaliserbarhet. Empirisk generaliserbarhet påverkas av om det 

finns verkliga förhållanden i det material som undersöks och är ett begrepp som beskriver 

verkligheten. Teoretisk generaliserbarhet bestäms dels av teoretiska antaganden, avgränsningar 

eller förenklingar och uppkommer vanligtvis när teorin slås av vissa förutsättningar och 

begränsningar. Samma företeelser ska fungera på samma sätt oberoende av miljö (Wallén, 

1996). 
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I denna studie har en generell analysmodell för organisationer inom den tillverkande industrin 

tagits fram där modellen behandlar effektivisering av materialförsörjning. Analysmodellen är 

framtagen utifrån vetenskaplig teori som i största möjliga mån saknar koppling till en specifik 

bransch vilket styrker generaliserbarheten i modellen.  

2.8 Urval 

Urvalet av undersökningsmetoderna blir en avgörande del av undersökningen och väljs fel 

personer till insamling av data kan undersökningen bli oanvändbar och sakna relevans (Holme 

och Solvang, 1997). (Ibid) menar att urvalet av personer som ska användas i kvalitativa intervjuer 

ska ej ske slumpmässigt utan systematiskt utifrån medvetet utformade kriterier. Intervjuade 

personers förmåga att uttrycka sig, kunskap inom området och villighet att delta är också viktiga 

aspekter att ta hänsyn till vid ett urval. Ett aktivt val har gjorts att intervjua personer på olika 

avdelningar på fallföretaget för att bredda informationshämtningen. De personer som valts ut för 

intervjuer är beroende av deras roll på Företaget och deras koppling till aluminiumprofiler. 

2.9 Etik 

Merriam (1994, sid. 189) definierar ett förhållningssätt i den etiska grunden inom social forskning: 

 

”Försökspersonerna ska skyddas från skada, kunna bibehålla sin integritet, få veta vd som 

försiggår och ha rätt att säga nej till att delta.” 

 

Bestämmelser för fallundersökningar kan vara något problematiska och annan typ av kvalitativ 

forskning där det ofta är svårt att definiera relationen mellan forskare och deltagare samt att 

känna till risker och eventuella vinster för deltagare i undersökningen (Merriam, 1994). 

 

Ledare har ansvar att se till att inga rättsliga regler bryts och att etisk respektabel standard följs 

enligt Bell (2016) och Merriam (1994). Vidare beskriver Bell (2016) att man som forskare bör vara 

övertygad att ens undersökning stämmer överens med egna etiska principer. Svårigheter inom 

konfidentiella aspekter kan uppstå i de fall man kan behöva redovisa en person i en 

ledningsgrupp. Även om man använder en anonym benämning menar Bell (2016) att det finns en 

risk för identifiering. 

 

Merriam (1994) redogör två tidpunkter då etiska frågor uppkommer i kvalitativa fallstudier, under 

datainsamling och den efterkommande perioden då resultat presenteras. Under planering och 
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uppstart av undersökningen finns svårigheter att bedöma eventuella risker för deltagarna samt att 

hinna informera deltagare och få ett godkännande. 

 

Syfte och mål med fallstudien hos Företaget har klargjorts innan samtal och intervjuer, alla har 

fått erbjudande om att tacka ja eller nej. Vidare har tilldelat material godkänts innan publicering. 

Ett antal delade dokument har inte tagits med i arbetet utan endast använts som underlag. I de 

fall där dokument behövts för diskussion har de gjorts konfidentiella. Detta examensarbete har 

publicerats i två upplagor, den första har examinator, handledare och Företaget tilldelats. En 

andra upplaga publiceras som offentlig handling. 

 

Intervjufrågor har inte delats ut innan avsatt tid vilket kan ge den intervjuade tidsbrist och 

resultera i felaktiga svar. Anteckningar från intervjuer har inte skrivits ner med exakta svar utan 

har resulterat i den nulägesbeskrivning som presenteras med godkännande av berörda personer.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs för relevant teori som samlats in från vetenskapliga artiklar och böcker. 

Den teoretiska referensramen är grunden till den generella analysmodellen. 

3.1 Supply Chain Management (SCM) 

Christopher (2011, sid. 3) definierar Supply Chain Management som: 

”The management of upstream and downstream relationships with suppliers and customers 

in order to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a whole.” 

Supply Chain Management (SCM) inkluderar hela flödet, både informations- och materialflödet, 

från råvara till slutkonsument. Christopher (2011) beskriver att målet med SCM är att matcha 

tillgång och efterfrågan. van Weele (2012) beskriver att SCM behandlar både utgående och 

ingående materialflöden samt optimering av dessa flöden. Utgående materialflöde innefattar de 

sätt företag distribuerar färdiga produkter till kund och ingående hanterar de delar som är 

nödvändiga för optimering av varuflödet, från leverantör till förbrukningspunkt. Vidare redogör van 

Weele (2012) att logistik och SCM verkar som en motvikt till den funktionella organisationens 

nackdelar genom att fokusera på processerna som gör att kunden kan betjänas på bästa möjliga 

sätt. SCM och logistik fokuserar på processinriktade metoder som anpassas för att uppnå 

specifika kundkrav och maximal kundnöjdhet. Viktiga delar av logistik och SCM är förbättrad 

kundservice, effektiv hantering av reklamationer och kunddriven produktutveckling (ibid). 

 

Christopher (2011) beskriver att det traditionella sättet har varit att utforma en värdekedja med 

syfte att optimera interna processer. Ett nytt perspektiv som syftar mot att utforma värdekedjan 

från andra hållet har vuxit fram och benämns Demand Chain Management (DCM). Det innebär 

enligt Christopher (2011) att se kunden som startpunkten istället för slutet på kedjan. 

 

Ledningen inom företag har fått en central uppgift att placera företaget på rätt plats i värdekedjan 

varför många företag börjat resonera om kärnverksamheten och vice versa menar van Weele 

(2012). Utifrån kärnverksamheten försöker företag utveckla och erbjuda ett tydligt värdeförslag till 

sin kundkrets. Bjørnland et al. (2003) beskriver att de aktiviteter som faller utanför 

kärnaktiviteterna outsourcas i högre grad till specialistleverantörer och detta leder till att allt mer 

fokus hamnar på inköpsfunktionerna. van Weele (2012) tar även upp, med hänsyn på den höga 

omsättningshastigheten idag, har inköp och SCM blivit ett av de främsta hjälpmedlen för att driva 

en verksamhet framåt. Huvudsyftet är att utveckla en leverantörsbas i världsklass. 
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3.1.1 Inköp 

Inköpsfunktioner behandlar hela köpprocessen och definieras enligt Bjørnland et al. (2003, sid. 

250):  

”Alla de aktiviteter som ingår i arbetet med att skaffa fram varor och tjänster till 

produktionsenheter eller till handelsföretag.” 

Bjørnland et al. (2003) påpekar att inköp har en stor betydelse för företagets resultat och en 

välfungerande inköpsfunktion ökar konkurrenskraften. Det är viktigt att personer som arbetar med 

inköp kontinuerligt utvecklas och tränas (ibid). van Weele (2012) nämner att den största delen av 

kostnader för sålda varor utgörs av inköp av material och tjänster. Det krävs en grundlig kunskap 

kring processerna inom organisationen för att styra inköp- och varuförsörjningsprocesser samt för 

att hantera de utmaningar som ställs på det mest effektiva sättet. van Weele (2012), Bjørnland et 

al. (2003) och Oskarsson et al. (2013) redogör att de flesta avdelningar är beroende av inköp då 

det alltmer utvecklas till en affärsfunktion som skär genom andra områden. Oskarsson et al. 

(2013) belyser att det finns många kopplingar mellan inköp och logistik. Logistiken påverkas med 

hänsyn på varifrån man köper och vilka krav som ställs i samband med köp. 

 

van Weele (2012) redogör för att inköp och försörjning spelar en strategisk roll för analys av 

kostnader för inköpta varor och tjänster, identifiering av nyckelleverantörer och utveckling av 

differentierade strategier för leverantörer. Att standardisera inköpsprocesser utifrån vald 

leverantörsstrategi, arbeta fram effektiva informationskontakter med leverantörer samt arbeta 

fram en kontinuerlig förbättring av leverantörernas prestationsförmåga är taktiska aktiviteter inköp 

ska hantera. Vidare menar van Weele (2012) att säkerställa en effektiv materialförsörjning som 

levereras i rätt tid, i överenskommen kvalitet till lägsta möjliga kostnad är ytterligare områden 

inköp ska hantera. Inköpsfunktioner har inte ansvar för materialbehovsplanering, planering för 

materialingång, lagerstyrning, ankomstkontroll eller kvalitetskontroll men för ett effektivt 

samarbete bör dock inköpsverksamheten ha ett nära arbete tillsammans med ovannämnda 

materialaktiviteter (van Weele, 2012). 

 

Kraljic (1983) menar att inköp måste bli mer SCM orienterad. Företag förhandlar årligen med 

etablerade nätverk av leverantörer, dock är många inköpschefers synsätt bildat för 20 år sedan 

då marknaden var stabil.  Idag kan ingen organisation låta inköpsavdelningen släpa efter, utan de 

måste börja anpassa sig till global miljö och ekonomiska förändringar. Att fortsätta i gamla fotspår 

är inte bara föråldrat utan även kostsamt (ibid). 
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I dagens mättade marknad framhäver Pressey et al. (2007) vikten av att utvärdera 

leverantörsrelationer och identifiera befintliga svagheter med nyckelleverantörer. Om åtgärder 

inte tas i ett tidigt stadie kan det resultera i minskad effektivitet och i slutändan leda till minskat 

aktieägarvärde. Vidare redogör Pressey et al. (2007) att många leverantörsrelationer är instabila 

och resulterar ofta i oplanerade avslut på samarbeten. Inköpschefer bör därför skydda sina 

leverantörsrelationer lika väl som kundrelationer för att uppnå en högre effektivitet då framgång är 

nära kopplat till leverantörspartnerskap.  

 

Pressey et al. (2007) menar att de främsta orsakerna till instabila relationer är problem med 

produktkvalitet och leverans. Vidare redogör Pressey et al. (2007) att en modern inköpsfunktion 

betonar strategiskt inköp och lämpligheten mellan parterna i förhållande till tillvägagångssätt och 

förmågan att anpassa sin förmåga att möta köparens behov. Köpande företag är inte ute efter 

lägsta möjliga pris utan bästa värdet från sin leverantör (Pressey et al., 2007).  

 

Bjørnland et al. (2003) har sammanfattat tio aktiviteter som förväntas av inköpsfunktionen i ett 

modernt inköpsarbete: 

 Säkerställa att leverantörer levererar varor och tjänster enligt avtal 

 Uppnå optimal kombination av pris, kvalitet och service 

 Minimera förluster som uppkommer av tomt i lager 

 Bygga relationer med duktiga leverantörer 

 Utveckla seriösa och säkra alternativa leveranskällor 

 Dra fördelar av att standardisera och förenkla inköp 

 Rätta sig efter marknadstrender och bevara konkurrensmässiga position 

 Uppnå och upprätthålla goda arbetsförhållanden med alla avdelningar 

 Administrera inköpsfunktionen utifrån en etisk riktigt standard 

 Utbilda, träna och motivera kompetenta inköpsmedarbetare 

3.1.2 Leverantörsrelationer 

Företag blir mer och mer beroende av leverantörer och en trend finns i att utveckla en bas av 

leverantörer i världsklass för ökad konkurrenskraft (van Weele, 2012). Det är viktigt för företagets 

ekonomiska ställning att ha effektiva och konstruktiva relationer till sina leverantörer (ibid). 

Mattson (2002) redogör för att materialförsörjningen har en stor betydelse hos företag vilket sätter 

en stor press på både leverantörer och tillverkare. Leverantörer påverkar också kvaliteten på 

produkterna samt förmågan att hålla en hög leveransservice (ibid). 
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Srinivasan et al. (2011) menar att en god kvalitet på samarbetet mellan leverantör och köpande 

företag baseras på ett ömsesidigt förtroende, gemensam problemlösning och uppfyllelse av 

avtalade löften. Genom dessa faktorer kan komplexa och kostsamma kontrakt, som är svåra att 

övervaka och driva igenom, undvikas. Organisationer som har goda partnerskap är bättre 

utrustade att anpassa sig till oförutsedda förändringar och ta fram välarbetade lösningar på 

organisatoriska problem samt minska övervakningskostnader (Srinivasan et al., 2011). 

 

Powers och Reagan (2007) och Wilson (1995) framhäver gemensamma mål, prestation och 

tillfredställelse som viktiga faktorer för en god och välfungerande relation. Szwejczewski et al. 

(2005) menar att ytterligare en faktor för ökad prestation är att ha nära relation till innovativa och 

högpresterande leverantörer. Leverantörer och kunder uppmanas att dela ny teknik och idéer för 

bästa resultat. Högre chefer från båda företagen i partnerskapet bör kontinuerligt undersöka 

osäkerheten i miljön och arbeta fram strategier för att minimera den potentiella negativa effekten 

av faktorer som påverkar försörjningskedjan (Srinivasan et al., 2011).  

 

Srinivasan et al. (2011) introducerar Supply Chain Performance (SCP) som mäter utförandet av 

alla de olika processerna som ingår i företagets funktioner i värdekedjan. Det finns enligt 

Srinivasan et al. (2011) en koppling mellan SCP och kvaliteten på partnerskap mellan företag och 

dess leverantörer. De två övervägande måtten som används för mätning av prestanda är kostnad 

och kombinationen av kostnad och ansvar gentemot kund. Specifika mått för att bedöma 

kapaciteten i en försörjningskedja är exempelvis leverantörsprestanda, kundnöjdhet, 

lagerkostnader, antal leveranser i tid, prestanda på produkttillgänglighet samt tidsåtgång för kund 

att få produkt (Srinivasan et al., 2011). 

 

Sheth och Sharma (1997) sammanfattar fyra grunder till varför leverantörsrelationer spelar stor 

roll för en organisation: 

 Genom att ha en relation till sina leverantörer kan en högre service erbjudas gentemot 

kund samt en effektivare upphandling. 

 Leverantörsrelationer möjliggör en högre effektivitet hos organisationen och förenklar 

implementation av kvalitetsarbete. 

 Teknik förenklar arbetet med att välja ut kunder och leverantörer. IT-system kan fungera 

som ett hjälpmedel för beräkning av lönsamhet kopplat till varje enskild kund eller 

leverantör. 
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 Konkurrens och tillväxt av allianser tvingar organisationer att utveckla 

leverantörsrelationer för att bibehålla stark konkurrensfördel. 

3.1.3 Informationsdelning 

Christopher (2011) påpekar att informationsdelning ska fungera som en länk mellan 

organisationer och är ett av de viktigaste verktygen för framgång. Informationsdelning är ofta en 

barriär som måste övervinnas hos de flesta organisationer då de finns en rädsla att dela med sig 

av svagheter och vinnande koncept. Mattson (2002) anser att tillgång till information är en 

nödvändighet för att kunna bedriva en effektiv verksamhet och bidrar till att alla aktörer längs 

försörjningskedjan kan arbeta efter optimala förhållanden. Han menar också att 

informationsdelning är en bristande process mellan köpande företag och leverantörer inom de 

flesta företag. Detta leder i sin tur till informationsgap där leverantörer sitter på information som 

köpande företag skulle dra nytta av och vice versa, vilket leder till osäkerheter samt försämring av 

resursutnyttjande och leveransförmåga. 

 

”Jag hade velat skriva ett kortare brev, men jag hade inte tid” (Rother, 2013, sid.253). 

 

Rother (2013) poängterar vikten av att kommunicera och dela med sig av tillräcklig information. 

Genom utförlig informationsdelning där detaljer inte utelämnas kan tidskrävande och kostsamma 

misstag minimeras. 

 

Effektivt ledarskap i försörjningskedjor spelar en viktig roll för att bidra till konkurrenskraft för 

företaget enligt Srinivasan et al. (2011). För att säkerställa effektivt ledarskap fokuserar många på 

att utnyttja samarbetsfördelar genom tätt samarbete med nyckelleverantörer. Nära samarbete 

kan ofta tillåta företag att kringgå utökade transaktionskostnader. Efterfrågerisker i 

försörjningskedjor och osäkerheter som karaktäriseras av frekvent förändring i extern miljö, kan 

enligt Srinivasan et al. (2011) förbättra eller förvärra fördelar förknippade med väl knutna 

partnerskap.   

3.1.4 Kundens värde 

Idag är det svårare att bibehålla konkurrenskraft genom ett varumärke och produkter jämfört med 

tidigare enligt Christopher (2011). Tillgänglighet för kund är av största vikt då kunder eftersträvar 

korta ledtider. Detta innebär enligt Christopher (2011) att om ett förstahandsval av ett varumärke 

inte är tillgängligt medan ett alternativt finns, är sannolikheten stor att kunden väljer detta ur 

tidsaspekt. Vidare finns enligt Christopher (2011) flertal bevis som styrker att om en produkt/ 
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tjänst inte finns tillgänglig den tidpunkt då kunden är i behov och en annan leverantör kan 

leverera i tid, kommer försäljningen gå förlorad. Även inom marknader där ”märkeslojalitet” spelar 

en stor roll kan slut i lager vara avgörande för byte av leverantör. Många väljer idag färre 

leverantörer och Just-in-Time (JIT) vilket ökar trycket på att som leverantör kunna leverera i tid 

och erbjuda en god service. Betyg och bemötande från kundtjänst spelar en stor roll för kunder 

idag, dock tenderar kundtjänst att hanteras på sämsta sätt i organisationen (Christopher, 2011).  

 

Bemötande mot kund är en av de mest kraftfulla elementen tillgängligt för en organisation i sitt 

sökande efter konkurrensfördelar (Christopher, 2011). Ordervinnande kriterier enligt Christopher 

(2011) är de delar i ett erbjudande som har en positiv inverkan på kundens egna värdeskapande 

processer. Service mot kund bestäms av samspelet mellan alla faktorer som påverkar 

processerna i att göra produkter och tjänster tillgängliga för köparen (Christopher, 2011). Område 

för konkurrenskraft har tidigare varit inom marknadsföring, produktutveckling och priskonkurrens, 

vilka fortfarande är viktiga faktorer för framgångsrika marknadsföringsstrategier, men inte 

tillräckliga. 

 

Jüttner och Christopher (2013) menar att fungerande SCM kräver att värdekedjan ses som en 

enhet och har ett genomgående informationsflöde inom och mellan organisationer samt att 

kunden sätts i fokus. De menar även att organisationer som på ett effektivt sätt lyckats länka 

samman sin värdekedja med kundverksamhet utklassar konkurrenter på många olika plan. 

Hilletofth et al. (2009) menar att traditionell marknadsföring endast haft fokus på slutkund med 

syfte att främja varumärket och att generera en dragkraft i efterfrågan på marknaden. Under 

senare tid har man kommit till insikt att det inte är tillräcklig utan det är av stor betydelse att skapa 

relationer till kunder och leverantörer (ibid). 

3.1.5 Målkonflikter 

För att nå övergripande mål, det vill säga god lönsamhet, krävs lämpliga avvägningar mellan 

övriga mål menar Olhager, (2013). Leveransförmåga, kvalitet, lönsamhet, produktivitet och 

flexibilitet är mål som ofta motsäger varandra och blir extra påtaglig då resurstillgången är 

begränsad. Vidare menar Olhager (2013) att produktionsfunktionens mål ofta kan leda till följande 

uppdelning: 

 God leveransförmåga genom hög lagertillgänglighet eller kort och säker leveranstid 

 Låg kostnad per styck i tillverkningskostnad genom högt och jämnt resursutnyttjande 

 Låg kapitalbindning i material genom kort genomloppstid i produktionsprocessen 
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Utifrån produktionsprocessernas utformning kan dessa tre mål både samverka och motarbeta 

varandra. Den största målkonflikten uppstår normalt mellan tillverkningskostnad och 

genomloppstid då en låg kapitalbindning i produktionen generellt kräver ett lägre och ojämnare 

resursutnyttjande (Olhager, 2013). Kort leveranstid kan uppnås tillsammans med låg 

kapitalbindning för material vid produktion efter kundorder men ökar samtidigt 

tillverkningskostnaden per produkt. Lumsden (2012) redogör ett exempel där mål motsätter 

varandra, i detta fall minskad transportkostnad och kapitalbindning. Om målet är att minska 

transportkostnad genom färre inleveranser kan det leda till ökad kapitalbindning på lager och 

sämre service mot kund då ledtiden ökar. Lumsden (2012) påpekar att man inte ska vara rädd för 

att göra förändringar som kan ha vissa negativa effekter. Små försämringar på en del kan vägas 

upp av övervägande fördelar på andra delar. 

 

Leveransförmåga, tillverkningskostnad och kapitalbindning av material är tre nyckeldelar inom 

lönsamhet och ofta kan två av de tre målen uppnås. En avvägning måste göras med syfte att nå 

en god lönsamhet i samverkan med företagens övergripande mål (Olhager, 2013 och Lumsden, 

2012). Organisationer bör eftersträva att reducera de faktorer som har en dålig inverkan och hitta 

den mest optimala avvägningen mellan motstridigheterna i målen (Olhager, 2013 och Lumsden, 

2012). 

3.2 Logistik 

Oskarsson et al. (2013) definierar logistikens mål som att uppnå en kostnadseffektiv 

leveransservice genom att rätt produkt, ska ankomma i rätt tid, till rätt plats. Ett logistiksystem 

startar vid råvara och slutar hos slutkund och omfattar både planering, genomförande samt 

kontroll av att resultaten motsvarar tidigare önskemål. 
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3.2.1 Flödeskartläggning 

Enligt Oskarsson et al. (2013) är grunden för en lyckad förändring att förstå och ha kunskap om 

hur nuvarande processer och tillstånd ser ut. En förändring ska underförstått leda till ett bättre 

tillstånd då okunskap om nuläget omöjliggör ett förbättringsarbete. Att kartlägga material- och 

informationsflöden anser Oskarsson et al. (2013) är det grundläggande steget för en 

nulägesbeskrivning. Detta underlättar för senare analyser och identifiering av potentiella problem- 

och förbättringsområden. Oskarsson et al. (2013) påpekar även att utan en heltäckande bild om 

nuläget är det svårt att se om förändringar leder till bättre resultat.  Se figur 2 för en övergripande 

bild över de vanligaste symbolerna inom flödeskartläggning. 

 

Figur 2 visar symboler för kartläggning av flöden. Bild hämtad från Oskarsson et al. (2013), sida 177. 

 

En kartläggning kan vara mer eller mindre detaljerad och utföras på många olika sätt. Ett 

grundläggande koncept är att arbeta med tydliga och begripliga symboler som samtliga 

involverade personer kan förstå. Man ska fokusera på de delar som är av intresse då en allt för 

detaljerad kartläggning av samtliga delar i flödet kan leda till att tid slösas (Oskarsson et al., 

2013). 

Värdeskapande aktiviteter 

Enligt Olhager (2013) är värdeskapande aktiviteter de aktiviteter som krävs för att en produkt ska 

bli färdigställd. Exempel på dessa är bearbetning av råmaterial eller montering av halvfabrikat, 

värdeskapande aktiviteter kan alltså definieras som de aktiviteter som skapar förändring på en 

produkt. 

Icke-värdeskapande aktiviteter 

En generell definition av icke-värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som orsakar tid- och 

kostnadsförluster utan att tillföra ett värde till slutprodukten (Olhager, 2013).  Exempel på icke-

värdeskapande aktiviteter är transporter och lagring, även testning av produkter ses till denna 

kategori då tester förlänger ledtiden och ökar kostnaden för kunderna. Många anser att dessa 
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aktiviteter bör ses som värdeskapande då de möjliggör tillgängligheten för kunder men 

motargumentet är då att produkten lika gärna kunde tillverkas på plats (ibid). 

Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter 

Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter stödjer en effektiv förädlingsprocess. Exempel är 

planering av inköp, produktion och leveranser. Även prognoser är en nödvändig icke-

värdeskapande aktivitet som möjliggör att värdeskapande aktiviteter kan utföras på ett effektivt 

sätt (Olhager, 2013). 

3.2.2 Logistikröret  

Oskarsson et al. (2013) beskriver ett tillverkande företag som ett rör där längden på röret 

bestäms av produktens genomloppstid och kapaciteten är rörets inre diameter, se figur 3. 

Logistikröret består av tre huvudsakliga delar: materialförsörjning, produktion och distribution som 

länkas samman av order- och leveransprocesser. Fördelar med korta ledtider är att mindre yta 

och utrustning behövs för lagring samt minimerad tid för produkter i arbete (PIA) vilket reducerar 

kapitalbindning. Desto längre röret är, desto mer planering och styrning av flöden krävs. 

Dessutom kan man behöva förlita sig på osäkra prognoser och svårigheter uppstår att bemöta 

kundens behov. Oskarsson et al. (2013) framhäver talspråket ”tid är pengar” som är ett aktuellt 

tankesätt inom logistik.  

Kostnad och leveransservice påverkar genomloppstiden (GLT) varför dessa är viktiga 

konkurrensfaktorer. Optimalt är om alla delar i logistikröret har utjämnad kapacitet. I verkligheten 

är det nästintill omöjligt att uppnå detta då resursfördelningen inte är balanserad inom 

organisationen (Oskarsson et al., 2013). Logistikröret innefattar alla delar i flödet, både material- 

och informationsflödet, som möjliggör att produkten hamnar hos slutkund i rätt tid, på rätt plats i 

rätt mängd. Oskarsson et al. (2013) framhäver vikten av nyckeltal när man analyserar 

flödeskartläggning. 

Figur 3 visar logistikröret för ett tillverkande företag (Oskarsson et al. 2013, sid. 48). 
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3.2.3 Order och leveransprocesser 

Materialförsörjning, produktion och distribution är faktorer som vävs samman i order- och 

leveransprocesser enligt Oskarsson et al. (2013). Detta är en viktig process när logistikkanaler 

hanteras och förekommer i olika delar inom företaget där de antar olika former men fyller samma 

funktion. Oskarsson et al. (2013) bryter ner order- och leveransprocessen i sex steg:  

1. Orderläggning inklusive identifiering och bearbetning av behov 

2. Ordermottagning 

3. Orderbehandling 

4. Färdigställande av order 

5. Transport och spedition 

6. Inleverans, det vill säga godsmottagning, ankomstkontroll och inlagring 

 

För att möjliggöra effektiva flöden måste order- och leveransprocesser fungera effektivt och ett 

samarbete mellan båda parter krävs för ett fungerande flöde där ett helhetstänk finns (Oskarsson 

et al., 2013). Det traditionella tänkandet måste arbetas bort och företag måste våga släppa på 

sina revir menar Christopher (2011). Att som köpande företag ge indikation på kommande 

beställningar möjliggör för en mer effektiv material- och leveransprocess hos leverantören. Då 

ingen av parterna gynnas av långa leveranstider och höga lagernivåer menar Oskarsson et al. 

(2013) att det är viktigt att order- och leveransprocesserna optimeras och utvecklas. 

3.2.4 Effektiv materialförsörjning 

Materialförsörjning beskrivs av Oskarsson et al. (2013) som hemtagning av material för 

försörjning till produktion med komponenter och råvaror.  Målet är att göra detta efter 

produktionens krav till lägsta möjliga kostnad, i linje med övergripande mål för logistiken. Vidare 

menar Oskarsson et al. (2013) att för en optimal materialförsörjning krävs det att företaget har 

leverantörer som uppfyller rätt förmåga och kapacitet. Lastbärare och förpackning fyller en viktig 

funktion och enligt Olsson och Eriksson (2016) avser vanligen lastbärare en konstruktion som 

sammanhåller och bär produkter så att hantering, lagring och transport underlättas. En 

förpackning är avsedd att innehålla, skydda, hantera, leverera och informera om en vara från 

producent till konsument (Olsson och Eriksson, 2016). 

 

Mattson (2002) menar att graden av leveransservice kan uttryckas med hjälp av olika 

effektivitetsvariabler. Leveransprecision definieras som en av de bidragande faktorerna för en 

effektiv försörjningskedja. Med leveransprecision avses i vilken utsträckning som leverans sker 
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vid den leveranstidpunkt som överenskommit med kund. Denna förmåga används specifikt för 

företag som levererar med leveranstid mot kundorder. Leveransprecision kan mäta två olika 

alternativa mått: antal verkliga leveranser i förhållande till antal lovande leveranser samt antal 

försenade leveranser i förhållande till totalt antal leveranser (ibid). Mattson (2002) anser att en 

förbättring av ett företags materialflödeseffektivitet innebär att försöka bli så bra som möjligt på 

effektivitetsvariablerna. För att ha en välfungerande och tillfredställande materialförsörjning finns 

ett starkt beroende av att inköpsavdelningen tidigare hittat, utvärderat och kontrakterat lämpliga 

leverantörer (ibid). 

 

En annan viktig variabel enligt Mattson (2002) är leveranssäkerhet som avser leveranskvalitet i 

betydelse att leverera önskad kvantitet direkt eller vid överenskommet tillfälle. Leveranssäkerhet 

avser också att rätt produkter levereras i rätt tid. Ett mått på denna leveransvariabel ses som: 

antal kundorder utan anmärkning från kund i förhållande till totalt antal levererade kundorder 

(ibid).  Enligt Oskarsson et al. (2013) är en hög leveranssäkerhet, närmast perfekt, något de 

flesta företag strävar efter men genom bristande rutiner i orderhantering och dokumentation kan 

det leda till problem i att upprätthålla en god leveransservice. Mattson (2002) nämner även 

leveranstid som en viktig faktor för en effektiv leveransservice och avser tiden från erhållen 

kundorder till leverans. Leveranstid till kund ur ett leverantörsperspektiv består utav två 

huvuddelar; en del som har med effektiviteten i de egentliga processerna i verksamheten att göra 

och en del som är beroende av aktuell beläggning från andra inneliggande kundorder. 

Organisationsutformning och informationssystem har stor betydelse för genomloppstidernas 

längder och därmed på leveranstider till kund (ibid).  

3.2.5 Leverantörsstyrda lager (Vendor Managed Inventory – VMI) 

VMI innebär att leverantören äger och försörjer de lager som finns hos kund vilket är ett sätt att 

minimera risken för en Bullwhip-effekt (Olhager, 2013). En av fördelarna med VMI är att 

färdigvarulager hos leverantör och råmaterial/ komponentlager hos kund kan slås samman och 

kombineras i ett och samma lager. Det är leverantörens ansvar att leverera produkter till lagret 

utan att kunden behöver lägga en inköpsorder vilket minskar de administrativa processerna och 

fokus förflyttas från order till ett faktiskt behov. En annan fördel med VMI är att leverantören styr 

lagret och att åtgärder inte krävs direkt av leverantören då order inkommer från kund utan 

leverantören kan själv avgöra när lagret behöver fyllas på för att bibehålla rätt servicegrad. 

Leverantören har full flexibilitet att utforma lagerstyrning, välja leveranstidpunkter och 

orderstorlekar efter eget önskemål. Leverantören kan även optimera sitt transportupplägg genom 

att exempelvis planera sina rutter och försörja flera kunder samtidigt. VMI minskar vanligtvis lager 
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eftersom leverantören har snabbare reaktionstid och levererar utifrån kundens behov samt att 

undvika dubbelt arbete och förseningar i leveranser (Olhager, 2013 och Mattson, 2002).  

 

Achabal et al. (2000) menar att VMI- system främjar, ur en köparens perspektiv, ett sätt att skapa 

och uppnå effektiv lagerhantering och lägre grad av osäkerhet gentemot kund. Det är även 

kostnadseffektivt för att erhålla lagertjänster och försäljningsprognoser. Achabal et al. (2000) 

påpekar även fördelar för leverantören att VMI främjar ett tätt samarbete med kund och reducerar 

att felaktiga beslut tas på grund av missvisande prognoser. 

 

Oskarsson et al. (2013) redogör att det finns två varianter av leverantörsstyrda lager. Den första 

är att leverantören får tillgång till kundens lager och inspekterar med jämna mellanrum för att 

kontrollera lagernivåer och fylla på med lämplig mängd. Den andra är att leverantören kräver väl 

uppdaterad information om lagernivåer, förbrukningsstatistik och order för att kunna ta beslut om 

lagerpåfyllning och vanligtvis delas denna typ av information genom internetbaserad lösning. 

Leverantörsstyrda lager ska fungera som en ”win win situation”, en bra affär för båda parter. Dock 

krävs ett välfungerande samarbete och att kunden delar med sig av nödvändig information till 

leverantör på ett smidigt och effektivt sätt menar Oskarsson et al. (2013). 

3.2.6 Affärssystem 

För att möjliggöra ett effektivt beslutsfattande krävs tillgång till stora mängder av information. 

Denna typ av information kan skapas genom ett företags affärssystem, läsas över från ett annat 

system eller på något annat sätt rapporteras in ett system så det blir tillgängligt och kan 

bearbetas (Mattson, 2002).  

 

Yusuf et al. (2004) beskriver tre fördelar med ett affärssystem: 

 Automatisering av affärsprocesser 

 Snabb tillgång till ledningsinformation 

 Förbättring av leveranskedjan genom användning av e-kommunikation och e-handel 

 

För en framgångsrik implementering av ett affärssystem redogör Yusuf et al. (2004) att processen 

bör ses som en organisationsförändring snarare än en installation av en programvara. 

Organisatoriskt motstånd mot förändring är en kritisk framgångsfaktor för införande av ett 

affärssystem. Yusuf et al. (2004) påpekar att det är viktigt att utforma affärssystemen skräddarsytt 

efter sin egen organisation. När ett lyckat införande av ett affärssystem genomförts ska det länka 

samman samtliga områden inom företaget inklusive orderhantering, tillverkning, HR, finansiella 
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system, distribution med externa leverantörer och kunder i ett tätt integrerat system. Vid införande 

av ett nytt affärssystem som är ett omfattande projekt kommer ständiga hinder uppstå under 

vägen och kommer med all sannolikhet att fortsätta konstant (Yusuf et al., 2004). 

 

Yusuf et al. (2004) redovisar vanliga uppkomna problem vid implementering: 

 Att anpassa processer till affärssystemet 

 Utbilda människor att acceptera förändring och få dem att göra affärer på helt nya sätt 

 Undervisa anställda att använda nya verktyg och utrustning 

 Försening vid installationsprocess 

 Att städa upp och rensa ut gammal data 

 

Yusuf et al. (2004) påpekar att alla fördelar med det nya affärssystemet inte kommer upplevas 

helt förrän systemet har fungerat felfritt under en stabil period på cirka ett år. Först därefter kan 

man börja se resultat med lägre IT-kostnad och ökad service till kund. Kortare ledtid är ytterligare 

en fördel Yusuf et al. (2004) framhäver med ett välfungerat och integrerat affärssystem. 

3.2.7 Automatiserade processer 

Med automatisering menas användning av mekaniska, elektroniska och datoriserade system som 

kan åstadkomma en värdeförädling med eller utan begränsade mänsklig insats enligt Mattson 

(2002). Människans del kan delvis eller helt tas bort genom totalautomatisering eller parallell 

automatisering där den manuella delen kan utgöras av någon form av övervaknings- eller 

kompletterande funktion. Mattson (2002) poängterar att manuella insatser ökar risken för 

felaktigheter och att inrapportering av information är ett angeläget område för effektivisering. 

3.3 Lean 

Lean är ett svårdefinierat begrepp då det ständigt är under utveckling och i litteraturen saknas en 

enhetlig definition (Pettersen, 2009). Den definition som finns idag är inte garanterat aktuell nästa 

år, vilket enligt Pettersen (2009) kan vara en förklaring till att definitionerna skiljer sig från 

varandra. 

 

Det finns två inriktningar av Lean, ”toolbox Lean” och ”Lean thinking”. Enligt Pettersen (2009) är 

Lean mer än bara en uppsättning verktyg och det är de kulturella- och ledarskapsaspekter som 

möjliggör att verktygen kan användas på rätt sätt. Lean som en filosofi måste arbetas fram och bli 

en del av företagets kultur, det räcker inte att endast använda sig av den hårda delen för ett 

lyckat införande (ibid). Det är sällan bristen på kunskap om verktygen som är problemet. 
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Förändringarna måste genomföras och förstås i hela värdekedjan och ses som en långsiktig resa 

(Bhasin och Burcher 2006). 

3.3.1 Förändring inom organisationer 

I de flesta organisationer finns tendens till ett gap mellan önskade resultat och uppnådda resultat, 

vilket resulterar i att en frustration uppstår bland medarbetare. Fastställda och överenskomna mål 

lämnas ouppnådda och ingen direkt förändring sker enligt Rother (2013). Bruzelius och Skärvad 

(2004) redogör för att organisationer ska kunna bibehålla en långsiktig effektivitet och 

konkurrenskraft krävs en förmåga inom organisationen att utveckla, förnya och förändra 

processer. För en förbättring krävs en förändring och långt ifrån alla förändringar leder till en 

förbättring menar Bruzelius och Skärvad (2004). En traditionell uppfattning om förändring är att 

lära sig nya arbetssätt och strategier samt en rädsla för bakslag. Känslor som förändringar kan ge 

är spänning och glädje som kan blandas med rädsla och frustration samt en osäkerhet mot 

förändring enligt Bruzelius och Skärvad (2004). Rother (2013, sid. 166) menar att man måste 

våga experimentera för att göra framsteg: 

”Hypoteser är nät: bara den som kastar ut det får någon fångst.” 

Vidare menar Rother (2013) när påstående som: ”jag tror” eller ”jag tycker” uppkommer vid 

diskussion är det oftast bättre att avsluta diskussionen och göra slag i saken. Toyota enligt 

Rother (2013) ser problem som guld och att man lär sig av sina misstag då bland annat 

kapacitetsbegränsningar upptäcks. I alla förändringar oberoende av omfattning finns nästan alltid 

motstånd i någon form. Motstånd är i grunden ett mänskligt och naturligt reaktionssätt gentemot 

förändringar. Det skapar även en typ av osäkerhet i och med en känsla av tappad kontroll över 

situationer (Bruzelius och Skärvad, 2004). Kotter och Schlesinger (2008) menar att det bästa 

sättet att komma förbi motstånd till förändring är genom att förbereda människorna genom 

utbildning, kommunikation, support och belöning. Kotter och Schlesinger (2008) har tagit fram 

fyra av de vanligaste anledningarna till att människor motsätter sig förändring; 

 Trångsynt egenintresse – Människan fokuserar på sitt eget bästa, vad som gynnar sig 

själv och inte på organisationen som helhet vilket kan leda till en rädsla att själv förlora 

något av värde. 

 Missförstånd och brist på tillit – Brist på information och förståelse leder till 

missförstånd. 

 Olika uppfattningar om förändringen ger bristande begriplighet - Genom bristfällig 

kommunikation skapas delade åsikter om vad förändringen ska ge. 
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 En låg tolerans för förändring – Rädsla för att inte ha de färdigheter som krävs. Alla 

människor är begränsade i förmågan att förändras, en organisationsförändring kan tvinga 

människor att förändras för mycket och för snabbt. 

 

”Framgång beror på din utmaning” (Rother, 2013, sid. 131) 

 

Det är viktigt enligt Rother (2013) att samtliga medarbetare förstår orsak och verkan till en 

förändring samt att få en djupare förståelse för processerna varför all fokus bör läggas på endast 

en förändring åt gången. Rother (2013) menar också att ett förbättringsarbete är ett hårt arbete 

men behöver inte vara komplicerat. 

 

Att sätta ett måltillstånd är lättare än själva vägen dit menar Rother (2013). Ofta görs detaljerad 

planering men verkligheten och framtiden är inte tillräckligt förutsägbar för att det ska vara ett 

effektivt sätt att nå ett måltillstånd. Rother (2013) menar att vägen till måltillståndet kan beskrivas 

med en startpunkt och ett måltillstånd, men däremellan är vägen dit som en stor gråzon. 

Oförutsedda hinder, problem och avvikelser uppkommer efter vägen. Rother (2013) beskriver att 

inom Toyota jobbar man med små, snabba delmål och anpassar sig till den aktuella situationens 

behov. Detta skiljer sig markant från att arbeta med förutbestämda steg eller åtgärdslistor. Vägen 

fram utgörs av en rad olika experiment genom att bilda olika hypoteser och sedan testa utifrån 

den informationen och kunskap som finns tillgänglig. 

3.3.2 Kvalitet 

Mänskligt felande kan vara en orsak till att en avvikelse uppkommer. Detta får ej leda till negativa 

konsekvenser för berörda personer då det i sin tur kan leda till att misstag försöker döljas och 

kvalitetsbrister i slutprodukten kan uppstå enligt Persson (2006). Istället ska medarbetare 

uppmanas att rapportera samtliga avvikelser så att förbättring av verksamheten kan ske. 

Avvikelser måste komma upp till ytan så att ett förbättringsarbete blir möjligt och kostnader kan 

minskas. På lång sikt strävar man efter att eliminera avvikelser (Persson, 2006). 

 

Många större företag, enligt van Weele (2012), inför kvalitetsprogram med syfte att förändra hur 

människor resonerar kring kvalitet samt tar upp kvalitetsledning som kan beskrivas som att 

säkerställa att satta krav uppfylls och att kunna bevisa detta på ett objektivt sätt. van Weele 

(2012) redogör vidare för fyra punkter som leverantör och kund måste vara överens om inför en 

transaktion: 

 Grundläggande förutsättningar för transaktion 
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 På vilket sätt krav ska uppfyllas 

 Hur man ska kontrollera att krav uppfylls 

 Åtgärder om krav eller förväntningar inte uppfylls 

Detta enligt van Weele (2012)  är de fyra grundpelarna i PDCA-cykeln som redogörs i 

nästkommande kapitel. 

3.3.3 PDCA – Plan, Do, Check, Act 

PDCA-cykeln är en av hörnstenarna i arbetet med ständiga förbättringar. PDCA är en förkortning 

av Plan, Do, Check, Act som på svenska översatts till: planera, genomföra, följa upp, 

standardisera och förbättra (Liker, 2009). Rother (2013) menar att PDCA är en sammanfattad 

metod eller experimentstege som har i sitt ursprung i att vägen till måltillstånden kan ses som en 

gråzon och vägen dit hittar man genom att experimentera. Hypoteser kan endast testas genom 

experiment, inte genom intellektuella diskussioner, åsikter eller mänsklig bedömning. Rother 

(2013) beskriver de olika processerna i PDCA-cykeln som: 

1. Plan – Hypotes skapas och beräkningar görs angående vad som behöver utföras. 

2. Do – Hypotes testas och processen utförs enligt plan. Här krävs noggranna 

observationer och görs ofta i liten skala i startskedet. 

3. Check – Jämför hypotes med faktiska slutresultat. 

4. Act - Standardisera och stabilisera det som fungerar, alternativt börja om med samma 

cykel igen.  

 

Alla dessa steg utgör en vetenskaplig process för att skapa och utveckla kunskaper. För att dra 

nytta av de fördelar som PDCA-cykeln bidrar med är det viktigt att den används på rätt sätt. Det 

är en modell för att uppnå utmanande måltillstånd och ska föra processer genom gråzonen. På 

senare år har Toyota även lagt till "Gå och se” i PDCA-cykeln och tillhör nu ett av de viktigaste 

stegen. Oavsett hur säker du är måste du alltid själv gå och titta på det aktuella tillståndet för att 

förstå, eftersom situationer alltid förändras och uppfattas olika (Rother, 2013). 

3.3.4 Standardiserat arbetssätt 

Rother (2013) beskriver en standard som hur en process bör fungera. Standardiserat arbetssätt 

beskrivs som att en process faktiskt fungerar efter föreskriven standarden och innebär att 

samtliga på en arbetsplats arbetar efter en och samma standard. Enligt Johansson et al. (2013) 

är ett standardiserat arbetssätt en av de viktigaste delarna av Toyota Production System (TPS). 

Den främsta tanken bakom att specificera standarder på Toyota är att få en referenspunkt - att 

möjliggöra jämförelse mellan plan och verkligt utfall så att klyftor mellan förväntat resultat och den 
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faktiska situationen blir synlig enligt Rother, (2013). Johansson et al. (2013) menar att trots en 

god kunskap kring alla fördelar som standarder kommer med så är det ändå många 

produktionsanläggningar som idag inte arbetar med detta. Ett standardiserat arbete motiverar 

hela organisationen att arbeta mer effektivt och leverera en högre kvalitet till lägre kostnad (ibid). 

 

Olhager (2013) menar att standardisering är ett nyckelelement för kvalitetssäkring och genom 

utveckling av ett standardiserat arbetssätt kan man öka och nästintill garantera en hög 

kvalitetsnivå samt hålla produktionstakten hög. För att en process ska vara möjlig att 

standardisera måste det enligt Liker och Meier (2006) finnas en viss typ av repeterbart arbete. 

Liker och Meier (2006) konstaterar också att det måste finnas en viss kvalitetsnivå och 

mognadsgrad inarbetat i produktion då det kan vara svårt att se de verkliga fördelarna om det 

existerar fastställda och oregelbundna avvikelser.  

 

Ständiga förbättringar är en av de viktigaste grundstenarna i ett standardiserat arbetssätt och för 

att upprätthålla detta behöver hela produktionen granskas kontinuerligt för att eventuella 

förbättringsåtgärder ska kunna utföras. Johansson et al. (2013) poängterar även vikten av att 

ständigt träna sina anställda för att skapa ett fungerande standardiserat arbetssätt. Även den 

skickligaste medarbetaren behöver utbildning och träning för att hänga med i eventuella 

förbättringsområden. De är också viktigt att samtliga arbetare får samma utbildning och 

instruktioner (ibid). 

3.3.5 5S 

5S är ett verktyg inom Lean, ett hjälpmedel för ordning och reda, med ursprung från Japan under 

1950-talet. Implementering av 5S kan möjliggöra att säkerställa ständig förändring till det bättre 

och resultera i högre standard inom en organisation enligt Gupta och Jain (2015). Översatt till 

svenska står de fem S:en för: 

 Sortera 

 Systematisera 

 Städa 

 Standardisera 

 Säkra/ systematisk översyn 

Gemensam förståelse är en grundförutsättning för en lyckad implementering och uppnå förväntat 

resultat. Enligt Gupta och Jain (2015) kan 5S leda till ökad produktivitet, kvalitet och effektivitet. 

Det behöver inte vara radikala förändringar utan små, enkla rutiner som: var sak har sin plats, där 

alla små förändringar bidrar till ökad lönsamhet genom reducerat slöseri. Resultat visar att 5S är 
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ett effektivt verktyg för ökad prestation för organisationer, oberoende av storlek och typ (Gupta 

och Jain, 2015). 

3.3.6 Ledarskap och Respect for People 

Rother (2013, sid. 19) definierar ledarskap som följer: 

 
”Systematisk strävan efter önskade förhållande genom att använda mänskliga förmågor på ett 

samordnat sätt.”  

 
Ett effektivt ledningssystem ska leda organisationen till att ständigt anpassa sig till det 

oförutsägbara, dynamiska förhållanden och att göra kunder nöjd (Rother, 2013). Ledningens 

kultur bidrar till den kultur som gemensamt speglar hela organisationen. Då vi inte vet vad som 

kommer ske i framtiden är det omöjligt att säga vilken typ av ledningsgrupp som kommer 

användas (ibid).  

”Tomorrow will be better than today” och ”Customer first, dealers second, and manufacturer last” 

utgör grunden för ”respect for people” och bildar tillsammans med ”Kaizen” Toyotas grundpelare 

(Osono et al., 2008, s. 142). 

Ledare är inte tillräckligt nära problemet och saknar kännedom kring all fakta. Däremot är de 

anställda inom berörd avdelning mitt i problemet och att ställa sig kritisk kring det egna arbetet är 

svårt, varför ett eget beslut i frågan inte kan tas. Genom ömsesidig respekt är det möjligt att lösa 

problem, öka arbetstillfredsställelsen och ta organisationen till en högre nivå (Osono et al., 2008). 

Det enklaste sättet enligt Collins (2001) att ta bort sina medarbetares engagemang och 

motivation är att bortse verkligheten. 

 

Inom Toyota låter man sina ledare utvecklas och arbeta sig upp i organisationen istället för att 

anställa externt (Liker, 2009). Detta gör att ledarskapet inom Toyota blir stabilt över tid. Som 

ledare är det viktigt att se till att de berörda har tillräcklig information, kunskap och verktyg för att 

fullfölja samt känna trygghet i en förändring enligt Antonovsky (1991). 

Rother (2013) redogör att inom Toyota arbetar ledare som mentorer och coacher och har som 

uppgift att utveckla människor genom att aktivt delta vid problemlösning. Inom Toyota anses det 

att chefer ska vara praktiska, se en klar bild av verkligheten, förstå den naturliga orsaken till 

problem och vara redo att utmana det befintliga (Emiliani, 2006).  Den främsta uppgiften för 

chefer och ledare är att stärka företaget genom att utveckla människan som i sin tur ska förbättra 

processer (Rother, 2013). Detta ska ses som en del av det dagliga arbetet på alla områden och 
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ska inte vara personalavdelnings ansvar, utan ledarnas. En ledares grundläggande funktion och 

roll kan definieras enligt Rother (2013, sid. 223): 

 

“Om eleven inte lärt sig har läraren inte lärt ut.” 

3.3.7 Just in Time (JIT) 

JIT-leveranser kan beskrivas som att material ankommer vid exakt tidpunkt då det finns behov 

och är framför allt av intresse då man använder olika komponenter från gång till gång i stora 

volymer med många kundspecifika varianter (Oskarsson et al., 2013). JIT innebär att en 

regelbunden uppdatering sker till leverantörer angående vad som ska levereras. JIT kan leda till 

bättre planering och administrativa besparingar. van Weele (2012) redogör att höga 

ansträngningar krävs för att driva ett JIT-samarbete varför stora investeringar ofta krävs. En 

nackdel är att det köpande företaget kan bli mycket beroende av en enda tillverkare. Tillämpning 

av JIT-metoder leder automatiskt till en ökning av ensamstående leverantörer, långtidsavtal och 

användning av lokala leverantörer (van Weele, 2012). 
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3.4 Modellbildning 

I vetenskaplig bemärkelse beskriver Nationalencyklopedin en modell som en representation av 

ett fenomen där man i vetenskapliga modeller kan använda sig av konkreta modeller. Att genom 

ett fenomen bygga en vetenskaplig modell är i princip detsamma som att ställa upp en teori om 

fenomenet (NE, 2016-05-02). 

 

Eriksson (2013) har tagit fram en generell modell som hanterar metoder för materialförsörjning 

från leverantör till användning i produktion, ur en tillverkares perspektiv (se figur 4). Syftet med 

modellen av Eriksson (2013) är att karaktärisera och utvärdera försörjningsmetoder i industrin. 

Modellen är inspirerad från en tidigare generell modell utformad av Johansson och Johansson 

(2006) som analyserar materialförsörjningskedjan som riktas mot projekt inom produktutveckling.  

 

 

 
 

  

Figur 4 visar Erikssons (2013, sid. 26) modell för materialförsörjning. 
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4 Analysmodell för effektivisering av materialförsörjning 

I följande kapitel presenteras framtagen analysmodell riktad mot företag inom den tillverkande 

industrin. Modellen har som syfte att möjliggöra en effektiv materialförsörjning huvudsakligen 

inriktad mot förhållandet mellan leverantör och köpande företag. Modellen är uppbyggd på den 

teoretiska referensramen och är generellt applicerbar med viss justering. 

 

För skapandet av analysmodellen har inspiration hämtats från tidigare modeller av Johansson 

och Johansson (2008) och Eriksson (2013). Båda dessa modeller behandlar liknande områden, 

dock anser vi att vissa områden med hänsyn till insamlad teori saknas, varför denna modell tagits 

fram.  

 

Denna modell är uppbyggd utifrån vetenskaplig teori som grundats i SCM, logistik och Lean. Den 

har resulterat i sju områden som påverkar effektiviteten i materialflöden. En nulägesbeskrivning 

är grundläggande inom samtliga områden varför den placerats högst upp i modellen (se figur 5).  

Varje område i analysmodellen resulterar i att eventuella förbättringsområden lyfts fram samt en 

diskussion kring valda områden som jämförs med vad forskare och författare lyfter fram. Alla 

delar som tas upp i analysmodellen grundas i ett gott ledarskap.  

 

 

Figur 5 visar framtagen modell med stöd från teoretisk referensram, egen design. 
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4.1 Kartläggning av nuläge 

Oskarsson et al. (2013) menar att för en lyckad förändring är kunskap om nuläget en 

grundförutsättning. I detta stadie ska värdeskapande, icke-värdeskapande samt nödvändiga icke-

värdeskapande aktiviteter identifieras med hjälp av flödeskartläggning. En flödeskartläggning 

lägger grunden för en nulägesbeskrivning och ska innehålla samtliga material- och 

informationsflöden. Utifrån kartläggning av nuläget kan uppkomna faktorer och problem 

analyseras vidare med hjälp av valda områden. 

4.2 Leverantörsrelationer 

Leverantörer spelar en viktig roll för alla organisationer och påverkar hela försörjningskedjan. 

Som Srinivasan et al. (2011) poängterar är organisationer med välutvecklade relationer och 

samarbeten med leverantörer bättre utrustade för anpassning till oförutsedda förändringar.  Även 

minskade övervakningskostnader, identifiering och skapande av välarbetade lösningar är fördelar 

med välutvecklade relationer. Leverantörsrelationer möjliggör en högre effektivitet och förenklar 

implementation av kvalitetsarbete. Genom att ha en god relation med leverantörer kan en högre 

service erbjudas gentemot kund, samt en effektivare upphandling (Sheth och Sharma, 1997). 

 

Som van Weele (2012) påpekar spelar inköp en stor strategisk roll för identifiering av 

nyckelleverantörer och utveckling av differentierade strategier för leverantörer. Vidare påpekar 

Bjørnland et al. (2003) att inköp har stor betydelse för företagets resultat samt att en 

välfungerande inköpsfunktion ökar konkurrenskraften. Personer som arbetar med inköp bör 

kontinuerligt utbildas och tränas. Oskarsson et al. (2013) belyser att det finns många kopplingar 

mellan inköp och logistik. Logistiken beror av varifrån man köper och vilka krav som ställs i 

samband med köp, det vill säga utformning av avtal och utveckling av relationer. 

 

4.3 Informationsdelning och kommunikation 

Enligt Christopher (2011) är informationsdelning ett av de viktigaste verktygen för framgång och 

en förutsättning för fungerande samarbeten. Mattson (2002) anser att tillgång till information är en 

nödvändighet för att driva en effektiv verksamhet och bidrar till att alla aktörer längs värdekedjan 

kan arbeta efter optimala förhållanden. Rother (2013) poängterar vikten av att kommunicera och 

dela komplett information. Genom utförlig informationsdelning där detaljer inte utelämnas kan 

tidskrävande och kostsamma misstag minimeras. 
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4.4 Kund i centrum 

Tillgänglighet för kund är av största vikt då kunderna efterfrågar kort ledtid. Produkttillgänglighet 

kommer att övervinna ett varumärke och leverantörslojalitet. Det finns flertal bevis som styrker att 

om en produkt/ tjänst inte finns tillgänglig den tidpunkt då kund är i behov och en annan 

leverantör kan leverera i tid, kommer försäljningen med stor sannolikhet gå förlorad. Många 

företag väljer idag JIT-leveranser vilket ökar trycket att som leverantör kunna leverera i tid samt 

ha god service (Christopher, 2011).   

 

4.5 Standardiserat arbetssätt 

Johansson et al. (2013) menar att ett standardiserat arbete motiverar hela organisationen att 

arbeta mer effektivt och leverera en högre kvalitet till lägre kostnad. Ständiga förbättringar är en 

av de viktigaste grundstenarna i ett standardiserat arbetssätt och för att upprätthålla detta 

behöver hela organisationen granskas kontinuerligt för att möjliggöra eventuella 

förbättringsåtgärder (Johansson et al., 2013). Olhager (2013) poängterar att standardisering är ett 

nyckelelement för kvalitetssäkring och genom utveckling av ett standardiserat arbetssätt kan man 

öka och nästintill garantera hög kvalitetsnivå samt hålla produktionstakten hög. 

 

4.6 Vendor Management Inventory (VMI) 

VMI möjliggör en sammanslagning av färdigvarulager hos leverantör och råmaterial/ 

komponentlager hos kund enligt Olhager (2013) och Mattson (2002). Leverantören har full 

flexibilitet att utforma lagerstyrning, välja leveranstidpunkter och utforma orderstorlekar efter eget 

önskemål. Ruttplanering kan optimeras genom att flera kunder kan försörjas i samma rutt. VMI 

främjar ett tätt samarbete med leverantörer och effektiv lagerhantering samt reducera att felaktiga 

beslut tas av missvisande prognoser enligt Achabal et al. (2000). 

 

4.7 Ledarskap och förändringsstrategier 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) krävs en förmåga att inom organisationen utveckla, förnya 

och förändra processer för att bibehålla effektivitet och konkurrenskraft. Detta under förutsättning 

att en förändring leder till något bättre. I alla förändringar oberoende av omfattning finns nästintill 

alltid motstånd i olika former. Bästa sättet att komma förbi motstånd är genom att förbereda 

människor genom utbildning, kommunikation, support och belöning (Kotter och Schlesinger, 

2008). Rother (2013) menar att vägen till ett måltillstånd kan beskrivas med en startpunkt och en 

målgång. Vägen däremellan ska ses som en gråzon där man måste tillåtas att vara ovetande om 

vägen och dra lärdom av uppkomna problem. 
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Ledningens kultur bidrar till den kultur som ger avtryck i hela organisationen. Ett effektivt 

ledningssystem definieras som att driva organisationer att ständigt anpassa sig till det 

oförutsägbara, dynamiska förhållande och att uppfylla kundens krav (Rother, 2013). Som ledare 

är det av stor vikt att se till att berörda personer har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete på 

bästa möjliga sätt och att tillräcklig information finns tillgänglig enligt Antonovsky (1991). 

Medarbetare ska få kunskap och rätt verktyg för att känna en trygghet i en förändring. 

 

”Systematisk strävan efter önskade förhållande genom att använda mänskliga förmågor på ett 

samordnat sätt.”  

 

Denna definition enligt Rother (2013, sid. 19) visar den grundläggande inställning en ledare bör 

ha och betonar vikten av ledarskapet. 

 

4.8 Affärssystem 

Mattson (2002) menar att för en effektiv beslutsfattning krävs stora mängder av samlad 

information som om möjligt kan hämtas ur ett affärssystem, läsas över från ett annat system eller 

rapporteras in så att det blir tillgängligt för bearbetning. Affärssystem möjliggör att ha all 

nödvändig information samlad och integrerat vilket minimerar risk för att tappa viktig information 

vid beslutsfattande och ska reducera manuellt arbete. Mattson (2002) poängterar vidare att 

manuella insatser ökar risken för felaktigheter och att inläsning av information är ett angeläget 

område för effektivisering. Som Yusuf et al. (2004) redogör finns tre utmärkande fördelar med 

fungerande affärssystem: 

 Automatisering av affärsprocesser 

 Snabb tillgång till ledningsinformation 

 Förbättring av leveranskedjan genom användning av e-kommunikation och e-handel. 

 

Order- och leveransprocesser måste fungera effektivt och ett samarbete mellan kund och 

leverantör krävs för ett välfungerande flöde där är helhetstänk är integrerat. Att som kund ge en 

indikation på kommande beställningar möjliggör en effektiv material- och leveransprocess 

tillsammans med leverantör (Oskarsson et al., 2013). 
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4.9 Effektiv materialförsörjning – output 

Genom applicering av denna modell på ett företag kan förbättringsområden bli synliga. 

Kartläggning och diskussion kring varje område i modellen möjliggör utformning av en 

handlingsplan och svagheter och styrkor identifieras. Modellen kan illustreras som att ta på sig ett 

par glasögon och se processer och situationer ur ett nytt perspektiv. Efter förbättringsåtgärder i 

form av en handlingsplan kan effektivare materialförsörjning möjliggöras.  



 
 

40 
 

5 Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel inleds med en övergripande beskrivning om företaget. Därefter redovisas resultat 

från insamlat material. 

 

5.1 Företagsbeskrivning 

Företaget är en av Sveriges ledande fönstertillverkare med drygt 700 anställda och hade 2015 en 

omsättning på ca en miljard SEK. Företaget ingår i större koncern som är en av Europas ledande 

tillverkare av fasadfönster och ytterdörrar etablerat i sju Europeiska länder. Företagets största 

varumärken är Produkt 1 och Produkt 2. Företaget säljer till största del produkter till 

byggfackhandel samt en mindre del till hustillverkare och riksbyggen.  

Företaget finns på fyra orter i Sverige, Edsbyn, Lingbo, Söderhamn och Ljungby. Den största 

produktionsanläggningen finns i Edsbyn där fönsterfabriken uppgår till omkring 65 000 

kvadratmeter vilket motsvarar omkring tio fotbollsplaner. Det finns även tillverkning i Lingbo och 

Söderhamn på omkring 5000 kvadratmeter, beläget i Ljungby finns ett försäljningskontor. 

Företaget bearbetar allt trämaterial och har en egen glastillverkning i Edsbyn. Glasskivor 

levereras i en storlek på 3 x 6 meter som bearbetas till önskad form och storlek. Hela 

tillverkningsprocessen och produkterna uppfyller höga krav på miljöanpassning, kvalitet och 

energieffektivitet. Produkterna tillverkas av återvinningsbara material och är Svanenmärkt. Det 

tillverkas i genomsnitt 1500 fönster per dag och produktionstakten räknas i luft där det totalt 

tillverkas cirka 500 000 luft per år. Ett fönster som skiljs i karmen med exempelvis en balk har då 

två luft, därav kan ett luft beskrivas utifrån antal utrymmen i fönsterkarmen för glas.  

 

Företagets produkter anpassas helt utifrån kundens önskemål både vad avser form och kulör. 

Produkterna är säsongorienterad och produktion sker mot utjämningslager för produkter i S-kulör 

(se ordlista). Utjämningslager används för att kunna erbjuda kunder korta leveranstider samt att 

hålla en jämn produktionstakt. Övervägande produktion sker mot kundorder, endast 

standardprodukter och vit kulör tillverkas mot utjämningslager.  Vid kundorder på produkter som 

exempelvis fria former eller specifik kulör tillverkas fönster mot kundorder och leveranstiden ökar 

jämfört med standardkulörer. Företaget har idag en leveransprecision till kund på drygt 97 

procent. 
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5.1.1 Emendo 

Emendo är en avdelning hos Företaget som arbetar med förbättringsprocesser enligt 

Leanprinciper. Avdelningen introducerades på företaget under 2009 med syfte att säkra 

konkurrenskraft och är inkluderat i hela organisationen, idag arbetar tre personer på avdelningen. 

Emendos ledord är: tydliga flöden, enkelhet och effektivitet. Det fokuserade området har varit 

inom produktion där man bland annat under de senaste åren reducerat ledtiden, från kapning av 

trä till färdigmonterat fönster, från 23 dagar till 10 dagar. De har utarbetat olika plattformar för 

förbättringsåtgärder i form av så kallade ”bord”. Det finns totalt sex olika bord som behandlar olika 

processer: 

 Röd – Hanterar dagliga störningar inom produktion med störningsrapporter 

 Grön – Hanterar individens process genom förbättringsgrupper på avdelningarna 

 Blå – Hanterar leveransprecision som följs upp veckovis 

 Gul – Hanterar säkerhetsfrågor med månadsuppföljning 

 Svart – Hanterar IT frågor och system med veckouppföljning 

 Grå – Hanterar produktfrågor som har uppföljning veckovis 

 

Emendo startades upp under en lågkonjunktur och istället för att avskeda personal satsade 

Företaget på att städa upp produktionen och ge utbildning inom Lean. Inga större projekt har 

hittills genomförts rörande logistik- och inköpsavdelning, där denna studie har sin grund men 

framtida planer innefattar även dessa avdelningar. 5S är ett verktyg som finns implementerat på 

samtliga avdelningar och skyltar sitter uppe med ledorden hos varje avdelning. 
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5.1.2 Från råvara till färdig produkt 

Nedan följer ett övergripande flöde från råvara till ett aluminiumbeklätt träfönster. Rött område 

visar var aluminiumprofiler kommer in i flödet vid tillverkning. 

 
Figur 6 visar alla steg i tillverkningen av ett aluminiumbeklätt träfönster, egen design. 

 

5.1.3 Aluminiumprofiler 

Efterfrågan på specialkulörer ökar och det gör även aluminiumbeklädda träfönster som står för 

ungefär två tredjedelar av försäljningen idag. Det finns ett flertal varianter på aluminiumprofiler, i 

stora drag runt 40 stycken. Samtliga kulörer har en stor variation i efterfrågan beroende av tid på 

året, ökad efterfrågan finns under vår-, sommar- och höstperiod. Som nämnts tidigare är även 

resterande kulörer säsongsorienterade dock med en mindre markant variation.  

Aluminiumbeklädda fönster ökar livslängden på slutprodukten och materialet förändras varken i 

mått eller struktur, jämfört med trä. Aluminiumprofiler levereras från samtliga leverantörer i 

långlängder på 6,6 meter. Fem centimeter per sida av aluminiumprofilen, som levereras till 

Leverantör 1, går förlorad på grund av borrhål i materialet från lackeringsprocessen. Figur 8 visar 

ett träfönster med aluminiumbeklädnad i genomskärning. 
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Figur 7 visar en genomskärning av MODELL, officiell bild hämtad från Företaget. 

 

Företaget har kategoriserat profilerna efter kulörer i tre olika grupper för modellen MODELL: 

 S-kulör - En vit standardkulör som finns på lager. Färdiglackerade profiler lagras hos 

Leverantör 1. 

 A-kulör – Nio standardfärger som uppdateras en gång per år i samband med ny 

årskatalog. Färdiglackerade profiler lagras hos Leverantör 1. 

 B-kulör - I vilken färgskala och nyans som kund önskar, ingen lagerhållning sker. 

 

S- och A-kulörer har en beställningspunkt, då lagret nått en viss brytpunkt. B-kulörer beställs 

endast mot kundorder i beräknad kvantitet med en pålagd spillprocent vilket visar att Just-in-Time 

(JIT) leveranser används. B-kulörer har olika prissättning beroende på kulör, nyans och 

behandlingsmetod och står för omkring 20-25 procent av försäljningen. 

5.1.4 Leverantörsflöde för aluminiumprofiler för B-kulörer 

Det finns tre leverantörer för råmaterial av aluminium vilka är Leverantör 4, Leverantör 2 samt 

Leverantör 6 för fria fönsterformer. Leverantör 4 pressar aluminium och därefter levereras de 

antingen till Leverantör 7 eller Leverantör 3 för lackering beroende på kulör och fönstertyp. 

Leverantör 2 är den enda leverantören som både pressar och lackerar profilerna. Efter lackering 

transporteras aluminiumprofilerna till Leverantör 1 i Edsbyn för sista slutbearbetning. Lackerade 

profiler levereras till Leverantör 1 på fredagar, oberoende av kulör. Leverantör 1 är beläget cirka 

500 meter från Företagets fönsterfabrik i Edsbyn. Från leverans på fredagar har Leverantör 1 

cirka fyra dagar tillgodo att bearbeta material innan leverans till Företaget för slutmontering. 
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Färdigbearbetade profiler hos Leverantör 1 transporteras direkt till slutmontering hos Företaget 

sorterade i kompsatser anpassade utifrån Företagets planering för slutmontering. 

  

Som figur 9 visar är det endast Leverantör 2 som levererar B-kulörer för fönstertypen MODELL. 

Efter lagd beställning av B-kulör tar leverans i genomsnitt tre veckor, som är avtalad ledtid, innan 

de färdiglackerade profilerna kommer till Leverantör 1. Avtal finns med Leverantör 2 att överbliven 

färg efter lackering sparas på lager i en månad, då ska fönstret vara utlevererat till kund. 

Leverantör 1 sparar överblivet material från B-kulörer i tre kompsatser framåt ifall defekt eller 

felkapning skett. 

Figur 8 visar flödet över leverantörer av aluminiumprofiler, egen design. 

 

5.1.5 Leverantörsrelationer 

Leverantör 2 är en relativt ny leverantör, sedan november 2015, och Företaget är idag en relativ 

stor kund till dem. Leverantör 2 togs in som leverantör av B-kulörer på grund av kapacitetsbrist 

hos Leverantör 3, som tidigare levererat lackerade profiler av B-kulörer för MODELL. Leverantör 

3 är ett mindre företag och kunde inte möta ökad efterfrågan av B-kulör. En förfrågan gjordes 

även hos Leverantör 7 om möjlig lackering av B-kulörer men svaret blev nej varför ett samarbete 

med Leverantör 2 startades. Det finns ett begränsat utbud på företag som kan leverera lackerade 

profiler i långlängder i Skandinavien. Leverantör 4 och Leverantör 7 ingår i samma koncern och 

är en stor organisation i branschen. Företaget är en relativt liten kund till Leverantör 4 och till 

Leverantör 3 en relativt stor kund. 

 

FöretagetLeverantör 1

Leverantör 7

Leverantör 6

Leverantör 4

Leverantör 3

Leverantör 2

Lack Modell 1
S-kulör
A-kulör

Lack Modell 2
S-kulör
A-kulör
B-kulör

Press + Lack Modell 1
B-kulör

Press

Svets (Fria former)
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Företaget är Leverantör 1s största och näst intill enda kund varför deras produktion är beroende 

och utformad efter Företagets produktion och efterfrågan. Leverantör 1 ses systemmässigt som 

en avdelning i deras organisation och en legotillverkare. Eftersom Leverantör 1 befinner sig på ett 

nära avstånd görs ett antal besök per dag till Företaget. Detta resulterar i att Leverantör 1 har god 

insikt i deras slutmontering och vet exakt när de är i behov av en komponentsats och tendenser 

finns att de följer Företagets exakta monteringstakt istället för den avtalade TO-planen (se 

ordlista). Det händer att ett antal korgar med färdigbearbetade profiler lämnas kvar hos 

Leverantör 1 och blir försenade enligt TO-planen till Företaget.  

 

Framtida planer är att förflytta större volymer och andra typer av lackerade profiler till Leverantör 

2 då det är en fördel att de både pressar och lackerar på samma plats. Leverantör 3 ses som en 

pålitlig leverantör som funnits under en längre tid och när kritiska problem är Leverantör 3 villiga 

att hjälpa till.  

5.1.6 Informationsdelning mellan leverantörer och Företaget 

Kommunikation med alla leverantör, med undantag för Leverantör 1, sker via mail och kundorder. 

Då Leverantör 1 systemmässigt ses som en del av Företaget, delas vissa delar av Företagets 

affärssystem och det finns en god relation där möten sker personligen, via telefon samt mail. Det 

finns idag inga avtal eller rutiner på att Leverantör 2 mottar en indikation på kommande order från 

Företaget. Leverantör 2 är ovetande fram tills order inkommer på onsdagar från Företaget.  

 

Leverantör 2 har ett avtal med färgleverantören (Leverantör 5) och Leverantör 3 använder sig av 

samma leverantör för färgpulver. Leverantör 2 har ett eget avtal med Leverantör 5 medan 

Företaget har ett eget avtal med Leverantör 5 för leverans av färg till Leverantör 3. Leverantör 5 

levererar endast färg i satser om minst 20 kg vilket motsvarar ungefär 500 löpmeter. När 

beställning görs till Leverantör 3 skickas en kopia på beställning till Leverantör 5 för en indikation 

på vad som kan komma att beställas från Leverantör 3. 

 

Leverantör 4 och Leverantör 2 bekräftar alltid en skickad inköpsorder till Företaget. En 

beställningsbekräftelse kommer samma dag och eventuell information om material- eller färgbrist 

återkopplas dagen efter lagd beställning. När beställning skickas från Leverantör 2 mottar 

Företaget och Leverantör 1 en bekräftelse på skickat material. Språkbarriärer finns med 

Leverantör 2 då viss kommunikation kan ske på det engelska eller finska språket. I vissa fall 

skickar Leverantör 2 information via mail på finska och Företaget skickar information på svenska 
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vilket gör att viktig information kan gå förlorad. Leverantör 3 bekräftar ej mottagen inköpsorder, 

återkoppling sker endast om problem uppkommer med order. 

5.1.7 Beställningsprocess för aluminiumprofiler av B-kulör 

En order från kund kan tas bort eller ändras efter beställningsdag fram till ett visst datum för en 

sista ändring, vilket gör att Företaget inte kan beställa eller börja bearbeta material förrän dessa 

dagar passerat. Detta, enligt Företaget, är en trend och en kultur som finns inom branschen. 

 

Personer som arbetar med avrop av material får sammanställda listor med order för beställning 

av kommande komponentsatser från huvudplaneringen. Beställning av A-kulörer sker tisdagar, B-

kulörer onsdagar och S-kulörer på torsdagar. Undantag kan ske vid röda dagar under året då en 

ny beställningsdag blir aktuell då ledtid för leverantör enligt avtal är 17 dagar. Affärssystemet tar 

inte hänsyn till röda dagar och manuell justering måste göras för att säkerställa korrekt 

leveransdatum. I snitt beställs 30 olika B-kulörer per vecka. Innan beställning görs ska en 

avvikelserapport vara färdigställd ifall ändringar nyligen gjorts i kommande produktion och alla 

artiklar brutits ner till komponentsatser. Varannan vecka görs beställning av tre respektive två 

komponentsatser. Varannan vecka tre komponentsatser av B-kulörer och då två serier av A-kulör 

och detta mönster följs kontinuerligt. Varje komponentsats motsvarar två dagars produktion. 

 

Idag sker vissa steg i beställningsprocessen manuellt där beställningskvantiteter måste 

kontrolleras mot systemets bruttobehovsplanering och ett externt optimeringsprogram. Vid 

jämförelse av kvantitet från optimeringsprogram och bruttobehovsplanering tas alltid de siffror 

som visar högst, avrundning neråt är inte aktuellt. Bruttobehovsplaneringen visar kvantitet, artikel 

och aktuella kulörer för kommande order och en spillprocent på omkring 10 % adderas till den 

exakta materialåtgången. Optimeringsprogrammet tar hänsyn till att aluminiumprofilerna 

levereras i 6,6 meter och räknar ut antal profiler som behövs. De optimeringsprogram som 

används är från det tidigare affärssystemet XAL och är inte integrerat i det nuvarande 

affärssystemet AX5 som infördes för cirka fem år sedan. Två typer av bruttobehovsplanering 

görs, en Pivottabell i Microsoft Excel med information hämtad från huvudplaneringen samt en 

bruttobehovsplanering hämtad direkt från systemets egna beräkningar och lagersaldo. Två 

bruttobehovsplaneringar görs för att säkerställa att ingen bugg eller krock i systemet skett. Detta 

ses som överflödigt men är en säkerhetsåtgärd som man inom snar framtid vill automatisera 

genom utveckling av AX5. Denna process visar sig vara ett krävande moment och då beställning 

ska vara Leverantör 2 till handa helst klockan 10.00 skapar denna process en viss stress bland 

personal. Se figur 10 på följande sida för en kartläggning av beställningsprocessen.  
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Figur 9 visar beställningsprocessen för B-kulör, egen design. Det markerade området i flödet visar processen där det externa 
optimeringsprogrammet används. 

 

5.1.8 Re-order för B-kulör 

En re-order görs när fel uppkommit i bearbetning hos Leverantör 1, blivit skadad vid 

slutmontering hos Företaget eller om för lite material beställts. Det kan även vara repigt vid 

leverans eller inte uppfylla förväntad kvalitet. Det sistnämnda är dock en sällsynt defekt. Vid re-

order kan leveranstiden bli lång, upp till tre veckor då det inte är säkerställt att leverantörer i sin 

tur har färgpulver på lager. En re-order påverkar alla steg i kedjan, i värsta fall förlängs ledtiden till 

kund. Det är i produktionen det blir mest synligt då ett utställ bli nödvändigt, det vill säga när ett 

fönster måste lyftas från linan och invänta nya komponenter. Det genomsnittliga antalet re-orders 

per vecka uppgår till fyra till fem stycken. 
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Vid en re-order skickas information från Leverantör 1 att nytt material måste beställas. Sker 

defekt i slutmontering hos Företaget registreras en re-order fortast möjligt och skickas till 

Leverantör 1 samt en kopia till Företaget. Avrop får en arbetsorder och en ny beställning görs i 

AX5 utifrån Leverantör 1s materialförfrågan på exakt kvantitet. Figur 11 visar flödet över 

processen med re-order. 

Re-order skickas inte med expressleverans utan kommer med vanlig leverans och sker 

fortfarande endast en gång i veckan. En brytpunkt, det vill säga en sista dag för att ändra en lagd 

beställning finns, vilket är tisdagsförmiddag samma vecka om färgpulver finns. Görs en re-order 

innan denna brytpunkt kommer nytt material med nästa leverans samma vecka, annars hamnar 

den på nästkommande leverans veckan efter.  

5.1.9 Defekthantering 

Inga rutiner finns för att dokumentera statistik vid defekter på S- och A-kulör. För B-kulörer sker 

en slags indirekt dokumentation när en re-order läggs till leverantör. Det är re-ordern som 

används som dokumentation när skada/ defekt uppstår i slutmontering hos Företaget samt 

bearbetning hos Leverantör 1. Det finns ingen standard som föreskriver att orsak till defekt måste 

redogöras och ingen rutin för kontinuerlig uppföljning till varför defekt/ skada uppstår. 

 

I nuläget saknas rutiner angående kvalitetskontroll vid ankomst av aluminiumprofiler till 

Leverantör 1. Det finns även en avsaknad av kvalitetskontroll vid ankomst av bearbetade 

aluminiumprofiler till slutmontering. En överblick görs när varor plockas upp och genomgår 

Leverans till 
slutmontering 
hos Företaget 

L1 bearbetar ny 
profil 

Företaget 
lägger reorder 

till  lev. 

L1 får 
förfrågan på 

ny order 

Defekt vid 
bearbetning 

hos L1 

Defekt vid 
leverans till 

L1 

Defekt vid 
slutmontering 
hos Företaget 

Figur 10 visar flödet för re-order, egen design. 
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bearbetning samt slutmontering. Materialet håller en genomgående god kvalitet från samtliga 

leverantörer och är sällan repigt eller har annan defekt vid ankomst. 

5.1.10 Slutmontering 

Leverantör 1 levererar bearbetade profiler sorterade utifrån komponentsatser planerade av 

Företaget. Profilerna levereras i korgar och placeras intill linan för slutmontering. Fönster 

monteras till en komplett produkt i ett antal olika steg och totalt finns sju linor. Färdigmonterat 

fönster går på rullbana till färdigvarulager.  

 

Det finns brister i standardisering och förbättringsarbeten i slutmonteringen. Hur utvecklat arbetet 

är med standardisering är beroende på respektive lina där vissa linor har ett mer utvecklat 

arbetssätt inom standardisering, i form av arbetsrutiner och beskrivningar. Dock saknas ett 

övergripande standardiserat arbetssätt och på vissa stationer på linorna har rutinbeskrivningar 

påbörjats, dock saknas dokumenterad uppföljning och utvärdering.  

5.1.11 Servarmöte 

Servarmöte sker två gånger per vecka med ansvariga från slutmontering, kittning, detaljplock, 

centrallager och Leverantör 1 på cirka 15 minuter. Chef för slutmontering styr mötet och ansvarig 

för respektive lina och avdelning rapporterar om eventuella störningar, kvalitetsbrister och andra 

saker som uppkommit sedan föregående möte. Leverantör 1 går igenom uppkomna störningar 

hos dem och uppdaterar om eventuella leveransproblem från respektive leverantör. 

5.1.12 IT- system 

Företagets affärssystem, Dynamics AX5, sattes i drift till viss del i november 2013. För 

produktkategorin MODELL implementerades systemet i februari 2014. Tidigare användes ett 

program som heter XAL. De största skillnaderna i beställningsprocesserna är att i XAL fanns ett 

integrerat optimeringsprogram som synkroniserade med systemet. Samma optimeringsprogram 

som fanns i XAL är det som idag används externt till AX5. Personen med mest gedigen kunskap 

kring beställningsprocesserna i AX5 har slutat på företaget och idag saknas specialistkompetens 

kring dessa rutiner. Leverantör 1 har tillgång till delar i AX5 och utgår från detta system när 

produktion planeras. 
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5.1.13 Teknisk logistik 

Samtliga leveranser till Företaget sker med lastbil med undantag för Leverantör 1 där 

kontinuerliga och dagliga leveranser sker med traktor och släp då en komplett komponentsats är 

färdigbearbetad. Alla leverantörer beställer själva och planerar rutterna mellan de olika 

leverantörerna i flödet. Nedan presenteras kortfattat lastbärare samt hantering av leveranser från 

leverantörer. 

 Leverantör 7 levererar i korgar som är inplastade. Lätt att hantera och korgar går i retur.  

 Leverantör 3 levererar i kartong med identiska korgar som Leverantör 4. Korgar går i 

retur. Lätthanterlig. 

 Leverantör 2 levererar ”fria” paket inplastade och lastade på träklossar för stadga. Inga 

korgar används och är svåra att hantera. Materialet levereras profilsorterade, det vill 

säga efter kulör. Profilerna levererad från Leverantör 2 blir lättare böjd i leverans jämfört 

med Leverantör 4 och Leverantör 3. 

 Leverantör 1 levererar i korgar sorterade i komponentsatser. 
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6 Tillämpning av modell för effektivisering av materialförsörjning 

I följande kapitel testas den framtagna modellen på Företaget. Varje område i modellen kommer 

att analyseras och jämföras tillsammans med aktuell teori och empiri. Kapitlet avslutas med en 

kritisk granskning och utvärdering av modellen. Rekommendationer på identifierade 

förbättringsförslag presenteras i kapitel 7. 

 

6.1 Kartläggning av nuläget 

Som Oskarsson et al. (2013) redogjort är en klar bild av nuläget en förutsättning för ett 

förbättrings- och förändringsarbete. Både informations- och materialflöden har kartlagts hos 

Företaget för att skapa en tydlig bild och för att på bästa sätt klargöra och identifiera brister. 

Dessa brister lägger grunden för att arbeta fram förbättringsförslag.  Nulägesbeskrivningen har 

redogjorts i löpande text där relevanta flöden för analysmodellen har ritats. Nulägesbeskrivningen 

är kapitel 5, där samtliga områden redogörs och fallföretaget presenteras. 

 

6.2 Leverantörsrelationer 

Leverantör 2 är en relativt ny leverantör enligt Företaget och kan ses som en nyckelleverantör då 

det endast är Leverantör 2 som förser Företaget med material av B-kulörer till MODELL. Därför är 

det viktigt att under den första tiden med ny leverantör bygga en god relation och skapa ett 

välfungerande samarbete med ett ömsesidigt förtroende med gemensamma mål. Srinivasan et 

al. (2011) menar att högre chefer från båda företagen i partnerskapet kontinuerligt bör undersöka 

osäkerhet och gemensamt arbeta fram strategier för att minimera potentiella risker. Detta är 

något som vi uppfattar som ett utvecklingsområde mellan Företaget och Leverantör 2 då 

nuvarande relation saknar en genuin uppbyggnad med strävan mot samma mål. Företaget vill 

minska ledtider och nämner själv att hantering av leverantörer och dess relationer är nästa steg 

då fokusering hittills varit på den interna ledtiden i produktion. För att kunna minska ledtiden 

ytterligare mot kund är det därför ledtid från leverantör till Företaget som är nästa steg för 

effektivisering. Ett specifikt mått enligt Srinivasan et al. (2011) för att mäta kapaciteten i en 

försörjningskedja grundas i antal leveranser i tid och här anses det finnas förbättringspotential 

hos Leverantör 1 och Leverantör 2. Enligt information är framtida planer att lägga högre volym 

hos Leverantör 2. Detta gör att utveckling och underhåll av relationer väger ännu tyngre och 

spelar en oerhört viktig roll. 
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Företaget rekommenderas att integrera inköpsavdelningen närmare logistikavdelningen för ett 

tätare samarbete och ökad möjlighet att effektivisera samt förbättra leverantörsprocesser. Genom 

detta kan berörda avdelningar få information från förstahandskällor när problem med leveranser 

sker och vidta åtgärder i rimlig tid. Det finns små förbättringar som kan höja samarbetet och 

relationen från båda parter. Som att Leverantör 1 följer TO:planen till punkt och pricka samt att 

avtal med Leverantör 2 ses över och lösningar diskuteras fram tillsammans med leverantör. 

Exempel på små förbättringar som bidrar till stärkt samarbete är val av lastbärare och att hitta en 

lösning så att varje leverans sker i rätt tid, rätt kvalitet och kvantitet. Med en bra relation blir nya 

lösningar lättare att genomföra. Ytterligare en faktor som höjer kvaliteten i relationen är sättet att 

kommunicera och detta diskuteras vidare i nästa kapitel. 

 

6.3 Informationsdelning och kommunikation 

Christopher (2011) och Mattson (2002) menar att informationsdelning är ett av de viktigaste 

verktygen för framgång. Enligt deras resonemang anser vi att Företaget och Leverantör 2 bör 

utveckla bättre kommunikation och informationsdelning för ökad effektivitet. Informationsdelning 

med Leverantör 1 anses av Företaget vara god med daglig kontakt via mail, telefon och 

personliga möten vilket anses vara ett välutvecklat samarbete samt att IT-system delas för 

informationshantering angående order. Det upplevs att planerad leverans från Leverantör 1 till 

Företaget, enligt TO-plan, inte följs till fullo och denna utgör grunden för både Leverantör 1s och 

Företagets tillverkning.  Information från fallstudien visar en tendens att Leverantör 1 rättar sig för 

mycket efter Företagets aktuella monteringstakt och inte den överenskomna. Som Oskarsson et 

al. (2013) poängterar är det viktigt att order- och leveransprocesser fungerar på ett optimalt sätt 

för att möjliggöra effektiva flöden.  Som nämnts i kapitel 6.2 Leverantörsrelationer har Leverantör 

2 haft problem att leverera i tid och det är något som bör förbättras genom bättre kommunikation 

och uppföljning tillsammans med Leverantör 2. 

 

Christopher (2011) menar att kommunikation ska fungera som en länk mellan organisationer. 

Som nämnts sker mestadels kontakt med Leverantör 2 via mail. Viss information från Leverantör 

2 är på finska och en liten mängd information från Företaget sker på svenska, vilket gör att 

språkbarriärer uppstår och den länk som Christopher (2011) redogör för försvagas kraftigt. Detta 

är ett hinder som bör arbetas bort i samarbete med Leverantör 2 och ett exempel på en liten 

förändring som inte behöver vara allt för resurskrävande.  
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Idag mottar Leverantör 2 en beställning från Företaget en gång per vecka där ingen indikation på 

kommande kvantitet eller färg görs, även fast leveranstid för färgpulver kan bli lång. Med stöd av 

Oskarsson et al. (2013), som påpekar att indikationer på kommande beställning möjliggör för en 

mer effektiv leveransprocess, uppmanas Företaget att se över och förbättra rutiner för 

beställningar från Leverantör 2 för ökad effektivitet och reducerad ledtid. Samma resonemang 

angående färgavtal med Leverantör 5 kan delas på samma sätt som med beställning till 

Leverantör 3, där en kopia på lagd order till Leverantör 3, skickas till Leverantör 5 för om möjligt 

reducera tid för leverans av färg för lackering. För utformning av flödet, se kapitel 6.8 

Affärssystem. Ett välutvecklat informationsflöde lägger grunden för att nå framgång varför stor 

vikt bör läggas kring detta område och ständigt utvecklas. Man kan aldrig ta för givet att någon 

ska veta vad man tänker, i det allra flesta fall är det bättre med för mycket information än för lite.   

 

6.4 Kund i centrum 

Företaget redogör att en kundorder finns registrerad hos Företaget ett bestämt antal dagar innan 

den blir aktuell och fastställs. Först därefter startas processen för beställning av material och 

planering för produktionen. Denna aktivitet kategoriseras som icke-värdeskapande varför vi anser 

att dessa dagar ska elimineras för ökat värde till kund och minskad ledtid. Rother (2013) betonar 

att man måste våga experimentera utanför trygghetszonen för att komma framåt samt dra lärdom 

av förändringar. Man måste våga ta steget att förändra och förändringen i detta fall handlar om att 

bryta en trend i branschen och införa, ”lagd order ligger.” I liknelse med ett frisörbesök betalar du 

för din tid i stolen och väl på plats finns inte en ångerrätt som gör att du kan fundera en viss tid 

och sedan lämna salongen utan att betala. Detta är en kostnad ur ett tids- och resursperspektiv 

och är en självklarhet att man inte kan göra. 

 

Företaget har idag en leveransprecision på cirka 97 procent. Dock finns inget avtal för 

expressleveranser med Leverantör 2. Då Christopher (2011) poängterar att tid är en av de största 

konkurrenskrafterna, eftersom tillgänglighet överskrider varumärke, bör avtal angående 

expressleveranser med Leverantör 2 ses över för att reducera ledtid mot kund. Det är en ökad 

kostnad för företaget med expressleveranser men en defekt ska inte påverka slutkunder i form av 

sena leveranser, varför detta bör införas för ökad kundnöjdhet. 
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6.5 Standardiserat arbetssätt 

Ett standardiserat arbetssätt har identifierats som ett förbättringsområde hos Företaget. Genom 

standardisering av processer uppnås en ökad kvalitetsnivå och en hög produktionstakt enligt 

Olhager (2013) varför vi anser att Företaget bör öka sitt arbete med standardisering av processer. 

Det framkommer att slutmontering saknar arbetsbeskrivning, rutinbeskrivning och en satt 

standard för hur arbete ska utföras. Genom att åtgärda och införa detta kan antal defekter vid 

slutmonteringen reduceras. Ett standardiserat arbetssätt möjliggör en jämförelse mellan 

måltillstånd och nuläge så att klyftor mellan resultat och den faktiska situationen blir synlig. 

Företaget har en viss indikation att arbeta efter 5S. Uppsatta skyltar finns placerad på ett flertal 

platser på företaget, dock erkänner Företaget att ingen klargjord standardisering finns i 

slutmontering, vilket är ett av de fem S:en i verktyget.  

 

Det sker ingen dokumentation när material ankommer från Leverantör 2 med kvalitetsbrister och 

det finns inga rutiner på hur dessa ska hanteras. Samma gäller då material med kvalitetsdefekter 

ankommer till slutmonteringen hos Företaget. Ingen dokumentation sker heller vid defekt på 

grund av mänskligt felande eller problem med maskiner hos varken Leverantör 1 eller i 

slutmontering hos Företaget. Endast nytt material hämtas ur lager eller beställs från leverantör. 

När nytt material hämtas bör en dokumentation göras till rutin för att skapa en korrekt bild för 

Företaget angående materialåtgång och relationen mellan planerad materialåtgång och faktisk 

åtgång. Genom att införa rutiner och gå till grundorsaken till varför nytt material behövs kan 

Företaget på ett mer korrekt sätt följa upp kostnader och vidta åtgärder. Utan dokumentation kan 

ingen förbättring eller kostnadsuppföljning utföras. Även då material som ska levereras från 

Leverantör 2 saknas vid ankomst förs ingen dokumentation, en uppdatering sker endast när 

materialet kommer att anlända till Leverantör 1. För ökad effektivitet och leveransservice i form av 

tid till kund måste rutiner arbetas in i orderhantering och dokumentation enligt Oskarsson et al. 

(2013).   

 

6.6 Vendor Management Inventory (VMI) 

Då denna studie riktar sig mot B-kulörer med JIT blir detta ett sidospår men för resterande 

kulörer, S och A, skulle VMI vara en potentiell lösning för framtiden. Genom att införa VMI för S- 

och A kulörer kan lagerhantering minskas och personalkostnader för både det administrativa 

arbetet och lagerhantering. Leverantörer får genom VMI ökad kontroll på lager, 

leveranstidpunkter och orderstorlekar. VMI kräver gott samarbete och god informationsdelning 

med leverantörer vilket kräver att Företaget utvecklar relationer och delning av information med 
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samtliga leverantörer av aluminiumprofiler då Oskarsson et al. (2013) tydligt redogör att detta är 

grundläggande för ett fungerande leverantörsstyrt lager. Leverantörsstyrda lager ska fungera som 

en ”win win situation” för båda parter. 

 

6.7 Ledarskap och förändringsstrategier 

Då ledtiden har reducerats kraftigt i den egna tillverkningen de senaste åren ligger nu önskan att 

effektivisera ledtiden mellan leverantör och Företaget. Ledarskapet inom denna 

förändringsprocess är av största betydelse. Som Rother (2013) påpekar är ledningens kultur den 

som gemensamt speglar hela organisationen varför ledarskapet är navet i en förändring. 

Förändringsarbetet behandlar många ”mjuka” delar och berör många personer varför förändringar 

dels måste förstås och genomföras i hela värdekedjan och drivas av rätt personer på rätt plats. 

Genom ett starkt ledarskap och rätt verktyg kan samarbetet till Leverantör 1 utvecklas och 

stärkas. Genom kommunikation och skapande av en kultur tillsammans med Leverantör 1 kan 

små förbättringar arbetas fram angående att följa den satta TO:planen. Som tidigare nämnts kan 

Leverantör 1 göra ett antal besök hos Företaget under en och samma dag vilket det enligt 

Företaget inte finns behov av. Det är en ledares uppgift att förändra detta arbetssätt och synsätt.  

 

Rother (2013) betonar vikten av att gå och se problem med egna ögon. Oavsett hur säker du är 

måste du alltid själv gå och titta på det aktuella tillståndet för att förstå och kunna starta ett 

förbättringsarbete. Servarmöte som sker i slutmontering vid två tillfällen i veckan med 

medarbetare från produktionen, produktionschef och Leverantör 1 tar upp aktuella avvikelser och 

olika händelser som skett sedan senaste mötet. Med inspiration från Toyotas ” gå och se” 

föreslås till Företaget att fler berörda av materialförsörjning bör delta, förslagsvis inköp och avrop 

då det har stor del i försörjningen av material och hantering av leverantörer, för att själv få en 

uppfattning om faktiska problem.  
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6.8 Affärssystem 

Brister har framkommit i användning av affärssystemet AX5 vid beställning av B-kulörer, främst 

på grund av att ett integrerat optimeringsprogram saknas. I dagsläget görs en manuell justering 

av beställningskvantitet tillsammans med ett externt optimeringsprogram. Mattson (2002) menar 

att manuella insatser ökar risken för felaktigheter och detta ses som en process som innehåller 

för många delar av manuellt arbete. Som figur 10 (kapitel 5.1.7) visar är beställningsprocessen 

för B-kulörer onödigt lång med många icke-värdeskapande aktiviteter. Möjlighet finns enligt 

Företaget att integrera ett optimeringsprogram i AX5. Som Yusuf et al. (2004) redogör, reducerar 

ett väl integrerat affärssystem ledtider varför Företaget bör integrera ett optimeringssystem i AX5. 

Affärssystem är ett kraftfullt sätt att dela information och möjliggör för ett effektivt beslutsfattande. 

Relevant utbildning till personalen som arbetar i detta system bör ges för att möjliggöra att 

affärssystemet används på det mest effektiva sättet. Affärssystem spelar en nyckelroll i 

organisationer varför resurser bör läggas på utveckling inom detta område. Detta höjer även 

inställningen till affärssystemet som hjälpmedel och genom utbildning kan en positiv attityd 

skapas. 

 

Figur 11 visar ett förslag till hur beställningsprocessen kan se ut med ett optimeringsprogram. 

Figur 12 visar ett alternativ på hur beställningsprocessen skulle kunna se ut om ett 

optimeringsprogram integreras i AX5. Det är många steg som elimineras vid reducering av 

manuellt arbete vilket minskar felaktigheter och framförallt frigör resurser i form av tid. 

Beställningsprocessen blir kortare ur ett tidsmässigt perspektiv och förenklar för de som arbetar 

med processen. Detta, om behov finns, möjliggör att beställningar kan utföras med kortare 

intervaller. Ur ett långsiktigt perspektiv skulle det nya arbetssättet främja hälsan genom minskad 

stress. Ytterligare ett förbättringsområde finns vid jämförelsen av de två 
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bruttobehovsplaneringarna, detta ses som slöseri och icke-värdeskapande. Eftersom det görs för 

att säkerställa att ingen störning finns i systemet bör denna process förbättras och om möjligt 

elimineras. Skickad order till Leverantör 2 arkiveras i pappersform och finns sparad på mail, 

därför anses denna process som dubbelt arbete samt slöseri på miljön och bör elimineras. 

Samtidigt som order skickas till Leverantör 2 finns möjlighet att skicka en kopia till Leverantör 5 

som en indikation på vad som komma skall.  

6.9 Utvärdering av analysmodell  

Kategorierna som valts utifrån SCM, logistik och Lean är enligt oss delar som finns inom alla 

organisationer varför modellen även är applicerbar på exempelvis handels- och tjänsteföretag. 

Beroende på vad kartläggning av nuläget visar kan områdena i modellen skräddarsys efter varje 

individuell organisation. Applicering av modellen hos Företaget har berört många områden som 

påverkar försörjningskedjan och resulterat i ett antal förbättringsförslag av värde. Dock har 

statistik för defekter på material saknats vilket försvårat arbetet kring kvalitetsåtgärder. 

Uppföljning av defekter och fler observationer i slutmontering hade möjligtvis resulterat i fler 

förbättringsåtgärder inom området. Nulägesbeskrivningen och första steget i modellen har 

baserats på berörda personers uppfattning, på respektive avdelning, angående deras 

uppfattning. Detta har givit oss information från förstahandskällan och bidragit till ökad 

trovärdighet i resultatet då Oskarsson et. al. (2013) menar att grunden till en lyckad förbättring är 

förståelse av nuläget. Vidare poängterar Rother (2013) att oavsett hur säker du är måste du alltid 

själv gå och titta på det aktuella tillståndet för att förstå, eftersom situationer alltid förändras och 

uppfattas olika.  

 

För vidareutveckling av modellen finns behov att testa den på fler organisationer. Modellen 

behandlar övervägande ”mjuka” delar och saknar data i form av siffror angående exempelvis 

antal defekter under en viss tidsperiod och faktiska kostnader. För vidareutveckling av modellen 

skulle det vara intressant att få in denna typ av data för se vad det kan resultera i. Därigenom får 

generaliserbarheten testas och efter jämförelse av resultat kan en utvecklad modell arbetas fram. 

 

För vidare forskning ges förslag att inkludera marknadsföring (för att ta del av kundens 

perspektiv) samt en djupare undersökning av varje del i processerna. Ett annat förslag är att 

inkludera och ta hänsyn till kostnader för konkret fakta och beslutsfattande. Ur ett SCM perspektiv 

skulle det vara intressant att inkludera fler företag i försörjningskedjan.  
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7 Rekommendationer till Företaget 

Här presenteras möjliga förbättringsåtgärder som är direkt riktade till Företaget, med 

utgångspunkt i analysmodellen. Detta är endast rekommendationer och företaget väljer själv vad 

de vill arbeta vidare med. Rekommendationerna presenteras i punktform där valda nyckelord är 

markerade i fet text.  

 
 Inför ett standardiserat arbetssätt i slutmonteringen genom arbetsbeskrivningar, 

manualer och utbildning av personal. 

 

 Inför en rutin på att dokumentera avvikelser vid slutmontering oavsett orsak. Samt att 

införa rutiner på uppföljning av defekter för att förhindra att upprepande avvikelser sker. 

Detsamma föreslås till Leverantör 1 och dokumentering bör ske då extra material hämtas 

ur lager. 

 

 Utvärdera och utveckla relationen till Leverantör 2. Möjliggör för ett gott samarbete 

och kommunikation om rätt leveranser i rätt mängd, i rätt tid. Se över avtal och gör små 

justeringar som leder till en bättre helhet för båda parterna. Som till exempel att fakturor 

hanteras i samma decimaler samt att kommunikation sker på ett överenskommet språk.  

 

 Lastbärare; Kan korgar som används från andra leverantörer vara aktuellt även för 

Leverantör 2? 

 

 TO:planen finns av en anledning och bör följas varför kommunikation med Leverantör 1 

bör ske i frågan. 

 

 Utveckla den interna kommunikationen mellan samtliga avdelningar, hela 

organisationen ska sträva mot samma mål.  

 

 Utveckla affärssystemet för optimal användning. Första steget bör vara att implementera 

ett integrerat optimeringsprogram för effektivare hantering av materialkvantiteter. 

 

 Utvärdera beställningsprocessen för B-kulörer, borde samma rutiner för alla kulörer 

användas? B-kulörer har högre sårbarhet och finns inte på lager, vilket även kräver en 

starkare relation till leverantör. 

 Kan VMI vara en alternativ lösning för S- och A-kulör? 

 Det finns optimeringspotential inom beställningsprocessen för B-kulör, den 

innehåller ett antal icke-värdeskapande aktiviteter. Vi föreslår att icke-

värdeskapande aktiviteter reduceras (se figur 12 för inspiration). Den 

”överblivna” tiden kan förslagsvis läggas på att deltagande vid servarmöten, som 

enligt oss är en nödvändig icke-värdeskapande aktivitet. Inspirerat från Toyotas 

”gå och se” är information från grundkällan alltid det mest trovärdiga. 
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 Vi föreslår att Företaget tar det banbrytande steget och ändrar trenden i branschen. Inför 

”lagd order ligger” för reducering av ledtid då kund idag värdesätter kortare ledtid 

framför varumärke. 

 

 Finns det möjlighet att införa expressleveranser från Leverantör 2, framförallt vid re-

order? Kund ska inte betala för fel hos leverantör eller tillverkare, alltid kund i centrum. 

 

 Ge indikationer på kommande beställningar till Leverantör 2 så att ledtiden från deras 

sida om möjligt kan reduceras.  

 Varför inte ge indikation till Leverantör 5 angående beställningar till Leverantör 

2 på samma sätt som redan görs med Leverantör 3? 
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Figur 12 visar analysmodellen, egen design. För vidare information, se kapitel 4. 

8 Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatsen och de teoretiska samt praktiska frågeställningarna 

besvaras. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier.  

 

Vilka faktorer är av betydelse för en effektiv materialförsörjning? 

De faktorer som påverkar effektiviteten av en materialförsörjning är de som presenteras i 

analysmodellen. Relation, kommunikation och informationsdelning med leverantör är några av de 

viktigaste framgångsfaktorerna och är enligt oss det första steget att åtgärda för att effektivisera 

materialförsörjningen. Ytterligare en betydande faktor är ledarskap, då det är ledningens kultur 

som speglar hela organisationen. Ledarskap är en grundförutsättning för att samtliga områden 

ska fungera och kunna förbättras. För att få fungerande och effektiva processer är det av stor vikt 

att standardisera arbetet och att det finns föreskrivna standarder och rutinbeskrivningar att följa. 

Utan en standard är det svårt att förbättra en process.  

Utifrån dessa faktorer, hur kan en analysmodell utformas för effektivisering av 

materialförsörjning? 

En grundförutsättning för ett förbättringsarbete, är som tidigare påpekat, en klar och tydlig bild 

över nuläget. Först därefter kan åtgärder vidtas och det är även i detta stadie som eventuella 

problemområden blir synliga. En modell bör hantera alla områden som berör flödet och där 

eventuell effektivisering är möjligt. Utifrån detta är modellen framtagen med åtta områden som 

påverkar materialflödet och dess effektivitet.  
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Som figur 13 visar på föregående sida är områdena: Kartläggning av nuläget, 

leverantörsrelationer, informationsdelning och kommunikation, kunden i centrum, VMI, 

standardiserat arbetssätt, ledarskap och förändringsstrategier och affärssystem.  

 

Vilka aktiviteter ses som icke-värdeskapande och kan minskas eller elimineras ur 

försörjningskedjan för B-kulörer? 

Icke-värdeskapande aktiviteter hos Företaget startar redan vid beställningsprocessen från kund 

där ”lagd order ligger inte”. Vidare ses det manuella arbetet kring materialkvantiteter vid 

orderläggning som icke-värdeskapande då det finns möjlighet att integrera ett 

optimeringsprogram som reducerar tid och säkerhet. Två bruttobehovsplaneringar görs för att 

säkerställa att ingen störning finns i systemet vid materialberäkning. Detta är ett till exempel på 

en aktivitet som är icke-värdeskapande. Hela beställningsprocessen är invecklad med många 

steg och bör ses över för ett effektivare flöde och reducerad tidsåtgång. Den tiden som idag läggs 

för beställning av material skulle kunna läggas på värdeskapande aktiviteter, så som deltagande 

vid servarmöten.  

 

Att Leverantör 1 gör ett antal besök hos Företaget dagligen kan anses som icke-värdeskapande 

både ur Leverantör 1s och Företagets perspektiv. Då Företaget påpekat att det inte finns behov 

av så många besök per dag och att de i många fall stör produktionen hos Företaget. Genom att 

reducera dessa besök till endast de nödvändiga kan Leverantör 1 utnyttja tiden till att bearbeta 

material och Företaget får arbeta ostört. 

 

Hur kan man minska kvalitetsbrister och defekter vid bearbetning och slutmontering av 

aluminiumprofiler? 

Införa rutin och arbetsbeskrivning så att stationer inte påverkas av vem som är stationerad och 

därmed uppnå en genomgående jämnare och högre kvalitet. Startpunkten för Företaget är att 

börja dokumentera när defekt uppstår så att rotororsaken kommer fram och eventuellt 

förbättringsarbete kan påbörjas. Dokumentation och statistik på defekter måste följas upp av 

ledare inom området. Sätt en standard tillsammans med berörda på respektive station och sträva 

därefter att ständigt förbättra och utveckla. Viktigt är att påpeka att berörda medarbetare 

informeras om syftet med en förändring och om nödvändigt, utbilda. Lean-verktyget 5S är ett bra 

hjälpmedel för ständiga förbättringar och kan med fördel användas i hela organisationen. 5S kan 

öka produktivitet och kvalitet under förutsättning att berörda medarbetare förstår syftet. 
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Genom att exempelvis inkludera avdelningarna avrop och inköp i servarmöten i slutmontering kan 

en bättre informationsdelning angående alla uppkomna störningar ske. Informationen kommer då 

direkt från förstahandskällan och beslutstagare kan se problemet med egna ögon. Eventuella 

avvikelser kan åtgärdas och diskuteras på plats.   

Hur kan den externa ledtiden för aluminiumprofiler av B-kulör förkortas hos Företaget?  

För att minska sårbarheten och ledtiden från leverantörer till Företaget krävs en utvecklad 

kommunikation och informationsdelning. Första steget är att komma överens om ett gemensamt 

språk. Relationen med Leverantör 2 bör stärkas för att kunna sträva mot samma mål och få en 

ömsesidig tillförlitlighet. Att ge Leverantör 2 indikationer för kommande beställningar kan reducera 

ledtid då Leverantör 2 i sin tur får längre tid att beställa färgpulver. 

Att införa VMI för S- och A-kulörer kan vara en alternativ lösning för att reducera ledtid från 

leverantör, minska lagernivå under förutsättning att en stark relation finns med leverantörer. 

Genom att outsourca detta kan mer resurser läggas på arbetet kring B-kulörer då detta är ett 

sårbart flöde just nu. 

Genom att undersöka möjliga avtal till expressleveranser, framför allt vid re-orders, tillsammans 

med Leverantör 2 kan ledtid till kund reduceras samt störningar i produktionen. I och med säkrare 

leveranser till kunder, genom expressleveranser, finns stor chans till ökad kundnöjdhet. Även 

genom att vara en trendbrytare inom branschen och införa ”lagd order ligger” finns möjlighet att 

reducera ytterligare ledtid mot kund då produktionsplaneringen kan påbörjas i ett tidigare stadie. 

 

8.1 Förslag till fortsatta studier 
 
För vidare studier finns ett intresse att modellen applicerades på fler organisationer inom den 

tillverkande industrin. Det vore även av intresse att faktiska kostnader och marknadsföring 

inkluderas i modellen. Ur ett SCM perspektiv skulle det vara intressant att inkludera fler företag i 

försörjningskedjan. 
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Bilaga 1 
 
Nyckelord vid intervjuer med respektive avdelning 

Nedan presenteras de nyckelord som använts under intervjuerna med respektive avdelning. 

Utifrån nyckelorden har löpande och öppna frågor styrt intervjuerna. 

 

Logistikchef 
 Övergripande introduktion av företag 
 Företagsstruktur 
 Leverantörsflöde 

 
Avrop 

 Beställningsprocesser 
 Optimeringsprogram 
 Re-order 
 Relation till leverantörer 
 Kommunikation 
 Intern kommunikation, samarbete 

 
Inköp 

 Relationer till leverantörer 
 Avtal – Expressleveranser, uppföljning och utvärdering av leverantörer 
 Information angående leverantörer 
 Informationsdelning 
 Framtida planer 
 Intern kommunikation, samarbete 

 
Slutmontering 

 Hur arbetar man? 
 Standarder 
 Defekt/ skadehantering 

 
Emendo 

 Hur arbetar företaget med Lean 
 Framtidsplaner 
 Vad företaget uppnått hittills 
 Förändringsstrategier 
 Uppfattning från företaget om införande av Lean 

 

 
 


