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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet kommer vi att beskriva bakgrunden till problemet. Vi kommer även att 
presentera vår problemformulering och vårt syfte. 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Enligt Storhagen (1987) har begreppet logistik sitt ursprung från militära tillämpningar i 
Frankrike på 1670-talet och betecknade då de aktiviteter som var förknippade med att leverera 
krigsmaterial och förnödenheter av rätt slag, i rätt mängd, till rätt plats och vid rätt tidpunkt. 
Efter andra världskriget började det militära logistikbegreppet att användas inom 
företagsekonomin. De första definitionerna av begreppet logistik tar fasta på förflyttning av 
varor från platsen för produktion till platsen för konsumtion.  
 
Till Sverige kom begreppet först i slutet av 1960-talet och blev snabbt ett populärt begrepp. 
Dock så anammades inte begreppet i särskilt stor utsträckning eftersom kunskaperna var 
relativt små och det krävdes stora investeringar vilket i sin tur medförde att resultaten av de 
olika åtgärderna inte kunde konstateras inom en tillräckligt snar horisont (Storhagen, 1987).     
 
Andersson, Ljungfeldt & Wandel (1970) talar om logistik som ett begrepp som ”torde vara 
ungefär synonymt med materialstyrning”. Dock så menar författarna att tonvikten för 
logistiken ligger på de transportekonomiska aspekterna. 
 
Redan för ett antal år sedan började logistik användas som ett viktigt konkurrensmedel, och i 
dagsläget är ett effektivt logistikarbete en nödvändighet för att överhuvudet taget kunna 
överleva i sin bransch (TH transport & hantering nr12, 2003). Aronsson, Ekadhl & Oskarsson 
(2003) menar att den moderna logistiken handlar om att skapa konkurrenskraft genom att 
implementera en syn på att logistik är något som innefattar alla delar i ett företag. De olika 
delarna som avses brukar delas upp i tre huvudsakliga funktioner, nämligen 
materialförsörjning, produktion och distribution. Vidare gäller det att få flödena genom de 
olika funktionerna i företaget att fungera på ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt.  
 
Enligt Persson & Virum (1996) så är en av de absolut viktigaste uppgifterna med ett företags 
logistik att utveckla leveransservicen så att marknaden inte bara får en produkt med de rätta 
egenskaperna utan också ett extra värde genom att köpa produkten från just den leverantören.  
 
Christopher (1992) belyser vikten av att ge kunden en säker och snabb leverans, då han menar 
att leveransservice på senare tid har kommit att bli den kanske allra viktigaste 
konkurrensfaktorn. Författaren menar, att även om kunder påverkas av variabler såsom 
produktens pris och image, så har dessa kommit att mer och mer överskuggas av produktens 
tillgänglighet.  
 
Det finns tre funktioner inom ett företag som har direkt påverkan på logistiken, 
materialförsörjning, produktion och distribution (Persson & Virum 1996). Logistikens 
huvudsakliga mål är att generera en god leveransservice. För att kunna uppnå det krävs 
flexibilitet i produktionen, en hög leveranssäkerhet samt att anpassningar kan göras till de 
specifika kundbehoven (Aronsson et al., 2003). För att i sin tur kunna uppnå detta menar 
Persson & Virum (1996) att det behövs en effektiv styrning av logistik vilket kräver en 
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samordning av de olika funktionerna. Samordningen av olika funktioner stöter dock ofta på 
olika problem eftersom de organiseras som självständiga enheter, och i många fall betonar 
delmål olika. För att leveransservicen ska vara god krävs bästa möjliga tillgänglighet av 
produkter, korta produktionstider på icke lagerförda artiklar samt snabba transporter. 
Produktionsfunktionen däremot önskar långa produktionsserier med så få omställningar som 
möjligt. Denna funktion ser helst inte att produktionen styrs av kraftiga efterfrågesvängningar. 
Inköpsfunktionen önskar köpa in stora kvantiteter för att få kvantitetsrabatter på partierna de 
köper in, vilket leder till stora lager och långsamma flöden. Samtidigt vill företag ur en 
ekonomisk synvinkel hålla nere lagernivåerna, minska antalet lager och produktionsställen. 
Utöver detta vill företag erhålla en hög genomloppshastighet och en så låg kapitalbindning 
som möjligt.  
 
Vi ser här en problematik som många företag står inför. Att genom sitt logistiska arbete 
uppnå en hög leveransservice, samtidigt som olika funktioner i företaget har olika delmål är 
problematiskt. Att företaget därutöver har övergripande ekonomiska mål gör saken än mer 
komplicerad.  
 
Att tillhandahålla kund och marknad leveransservice är idag en avgörande konkurrensfaktor. 
Medlet för detta är företagets logistik. Detta leder oss fram till våran problemformulering. 
 
 
1.3 Problemformulering  
 
Utifrån vår bakgrund till problemet har vi kommit fram till följande problemformulering: Hur 
arbetar producerande företag med sin logistik för att uppnå leveransservice? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Vår problemformulering genererar följande syfte för C-uppsatsen: 
 

• Förklara vilka delar i leveransservice som är centrala i de olika delarna i logistiken och 
undersöka hur dessa uppnås  

• Analysera hur det empiriska arbetet i företag stämmer överens med teorin om hur 
leveransservice uppnås i logistiken 

 
 
1.5 Definitioner  
 
Leveransservice - Definitionen av leveransservice är väldigt bred och kan handla om allt från 
att företaget kan leverera snabbt till kund, att man alltid håller vad som lovats eller att 
distributionen är så pass säker att transportskador sälla uppkommer (Lumsden, 2006). 
 
Logistik  - Jonsson & Mattsson (2005) menar att logistik innefattar planering, organisering 
och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig 
konsumtion av framställd produkt med syfte att tillfredställa kundens behov, dvs. 
tillhandahålla god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning samt små 
miljökonsekvenser. 
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2. Teoretisk Referensram 
 
Det här kapitlet tar upp teori, framtagen av tidigare forskning vilken är av relevans för den 
här uppsatsens teoretiska referensram. 
 

 
2.1 Logistik 
 
     
Aronsson et al. (2003) förklarar den nya logistiken genom tre utgångspunkter: 
 

• Logistik är en viktig faktor för ett företag då det gäller att skapa lönsamhet och 
konkurrenskraft – de kritiska faktorerna ligger i att kunna leverera till kund i rätt 
tid samtidigt som kostnaderna hålls ner. 

• Logistik handlar i första hand om att få flöden i företaget att fungera på ett 
kundanpassat och kostnadseffektivt sätt – här handlar det om att de olika delarna i 
flödet ska fungera ihop för att kundens krav på leveranstid och tillgänglighet ska 
uppfyllas.  

• Logistik är något som berör hela företaget, inte bara en del av det – exempelvis 
så kanske det är billigast att leverera stora partier varor med tåg till en kund. Dock 
så leder det här kanske till att varor måste lagras hos både leverantörer och 
kunden, vilket kan ses som negativt för de båda. 

 
Ett producerande företags logistiksystem brukar delas in i materialförsörjning, produktion och 
distribution. Mellan dessa funktioner finns det ofta olika former av lager. Effektiv logistik 
handlar som sagt om ett effektivt flöde genom dessa olika funktioner och för att materialflödet 
ska fungera krävs att varje funktion hela tiden får nödvändig information.  
 

 
Figur 2.1 Ett producerande företags logistiksystem (fritt tolkad från Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2003, s. 20) 
 
Björnland, Persson & Virum (2003) diskuterar en problematik som finns i att de olika 
funktionerna i ett företag ofta ser olika på olika delmål och betonar vikten av en syn på 
samordning mellan de olika funktionerna för att uppnå bästa möjliga resultat för ett företags 
logistik. Författaren beskriver två huvudstrategier för ömsesidigt beroende i ett företag. 
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Antingen kan företaget minska samordningsbehovet mellan olika funktioner, eller så kan 
fokus läggas på att förbättra samordningen. Traditionellt sett försökte man minska 
samordningsbehovet genom att skapa buffertar i materialflödet. Detta fick till följd ökade 
lager, ökad produktionskapacitet och fler lastbilar vilket resulterade i ökade genomloppstider. 
Ledande företag idag väljer istället att med hjälp av informationssystem integrera de olika 
funktionerna för att reducera buffertar, genomloppstider och därigenom effektivisera 
produktion och öka leveransservice till kund.       
 
Målet för ett företags logistik är att kunna vinna konkurrensfördelar på marknaden genom att 
ha en hög leveransservice samt att nå kostnadsfördelar genom att hålla låga logistikkostnader 
(Aronsson et al., 2003). 
 
Planeringen och beslut angående ett företags logistik kan delas in i fyra olika delar: 
 

• Leveransservice och ledtidsbeslut: Hur snabbt företaget lovar sina kunder 
leverans, har stor betydelse för hur logistiken ska utformas. Det påverkar 
exempelvis var kundorderpunkten ska placeras. Ledtidsbeslut påverkar vidare 
vilken typ av transporter som ska väljas och om dessa med fördel kan 
samlastas för transport till olika kunder. 

• Lokaliseringsbeslut: Handlar om hur företaget beslutar att geografiskt placera 
sina olika fabriker och lager i förhållande till sina kunder och leverantörer för 
att på bästa vis kunna planera den grundläggande strukturen för 
logistikkanalen.  

• Lagerbeslut: Berör hur lager ska styras och placeras, var ska säkerhetslager 
och omsättningslager finnas och hur stora ska dessa vara. Även beslut om 
lagrens storlek och när de ska fyllas på ska fattas.  

• Transportbeslut: Här planeras vilka rutter transporter till kunder ska ta, 
huruvida samlastning ska ske samt hur stora sändningar som ska skickas åt 
gången.  

 
Dessa fyra områden hänger ihop och avgör tillsammans hur mycket logistiken kommer att 
kosta, vilket betyder att avvägningar mellan dem måste göras för att uppnå den bästa 
leveransservicen till den lägsta möjliga kostnaden. Eftersom den här planeringen sker på lång 
sikt är det ofta svårt för företag att bedöma efterfrågan och göra prognoser. Därför är det 
viktigt för en organisation att vara så flexibel som möjligt i sin produktion (Aronsson et al., 
2003).   

 
 
2.2 Materialförsörjning 
 
Aronsson et al. (2003) menar att funktionen materialförsörjning behandlar hur material ska tas 
hem till företaget för att kunna försörja produktionen med insatsvaror i form av komponenter 
och råmaterial. Ett effektivt logistiskt arbete i funktionen materialförsörjning ligger till grund 
för hur väl de efterföljande funktionerna, produktion och distribution ska lyckas med sitt 
arbete. För att inte brister i senare funktioner ska uppstå gäller det att hela tiden ha material 
tillgängligt i lager när produktionsprocesser ska starta. För att säkerställa detta så arbetar 
företag med beställningspunkter som indikerar när lagernivåer är för låga. En order läggs då 
till leverantör som förhoppningsvis levererar inom överenskommen ledtid. Idag användes 
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oftast ett automatiserat MPS-system (Material Planning System) för att kontrollera när 
beställningspunkt är nådd.   
 
Det ett företag traditionellt sett fokuserat på när det gäller hemtagning av material har varit ett 
lågt pris och en bra kvalitet. Enligt Persson & Virum (1996) har fokus dock flyttats till att 
falla på faktorer som leveranssäkerhet, servicenivå, flexibilitet och samarbetsförmåga. En 
anledning till detta är att arbetet i den här funktionen ska ligga till grund för arbetet i 
produktion och distribution. Ett företag uppnår det här genom att skapa och underhålla goda 
relationer till sina leverantörer. För att uppnå ett lyckat leverantörssamarbete så krävs det en 
insats från både köpare och leverantör. Sådant arbete är resurskrävande vilket har medfört att 
antalet leverantörer ett företag arbetar med har minskat. Detta har medfört att ett företag ofta 
måste vänja sig vid tanken att inte ha alternativa leverantörer för en och samma produkt. En 
väl utvecklad relation mellan ett företag och dess leverantör leder i många fall till ett 
ömsesidigt beroende vilket är ett incitament för båda parter att arbeta för ett ”Win-win 
koncept”. Lumsden (2006) menar att bindningar mellan det köpande företaget och dess 
leverantör kan vara av olika karaktär; exempelvis teknisk, ekonomisk, social och juridisk. Det 
köpande företagets logistiska arbete kan effektiviseras genom bindningarna.     
 
Processen som föreligger den direkta inleveransen av material till företaget innefattar att söka, 
välja och knyta kontakter med leverantörer och kallas av Aronsson et al. (2003) för inköp. De 
inom inköp viktigaste uppgifterna för att möjliggöra en effektiv logistik för det köpande 
företaget är: 
 

• Standardisering – med detta menas att inköp ska medverka till att företaget väljer 
standardiserade material och komponenter. Detta medför bland annat färre 
produkter i sortimentet. 

• Val av leverantör – inköp har en viktig roll i att söka efter leverantörer med rätt 
lämplighet. I bedömningen är det viktigt att de logistiska aspekterna lyfts fram. 
Eftersom leveransservice är logistikens viktigaste uppgift att säkra, så bör 
aspekter som ledtid, lagertillgänglighet, leveranssäkerhet, leveranspålitlighet 
vägas in. Hur flexibel leverantören är för att möta fluktuationer i efterfrågan är 
också av stor vikt för val av leverantör. 

• Sluta avtal – att sluta avtal med leverantörer angående logistiska krav är extremt 
viktigt. Utan avtal är det svårt att sätta press på leverantören att uppfylla de 
logistiska kraven. 

 
Björnland, Persson & Virum (2003) menar att inköpsfunktionen i ett företag även har till 
uppgift att medverka till leverantörsutveckling, vid beslut angående beställningskvantiteter, 
vid beslut angående det egna företagets produktion samt vid insamling av information om 
leverantörer. En annan viktig uppgift för inköp är att informera leverantörer om företagets 
leveransmål samt långsiktiga planer och behov.  
 

2.2.1 Prognoser 
 
Prognoser kan enligt Persson & Virum (1996) beskrivas som tillvägagångssätt för att bedöma 
framtida händelser och tillstånd. Segerstedt (1999) menar att varje beslut vi tar baseras på en 
prognos, ibland medvetet men också omedvetet. Det producerande företaget baserar enligt 
Björnland et al. (2003) sina prognoser på vad deras kunder förväntas köpa in. De här 
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prognoserna förs sen vidare tillbaka i logistikflödet och ligger till grund för inköp och 
materialförsörjning till företaget.  
 
För att på bästa sätt kunna förutse förändringar i efterfrågan och möta förändrade kundkrav är 
det viktigt att försöka upprätta en tät integration och kommunikation med kunder för att 
ständigt få uppdaterad information i sina prognoser (The International Journal of Logistics 
Management, volume 14 nr 1, 2003)  
 
Segerstedt (1999) säger att prognoserna kan framställas med hjälp av en formell teknik eller 
utan.  Prognostekniker som brukar användas kan särskiljas i tre olika grupper, 
känsla/erfarenhetstekniker, flervariabeltekniker och envariabeltekniker. 
 
 
Känsla/Erfarenhetstekniker  
Den här tekniken används vid prognostisering på mycket lång sikt då det är svårt att basera 
sig på matematiska metoder. Istället diskuterar medarbetarna kring tänkbara framtida 
förhållanden och vad de får för konsekvenser för affärerna. Nyckelpersoner inom aktuella 
delar av företaget samlas och kommer gemensamt fram till beslut rörande verksamheten 
(ibid). 
 
Flervariabeltekniker  
Ibland kan man förvänta sig att den variabel som ska mätas står i ett beroende förhållande till 
en eller flera andra variabler som är lättare att prognostisera. Med regressionsanalys går det att 
få fram beroendeförhållandet. Med hjälp av de andra variablerna går det sedan att räkna fram 
den önskade faktorn/variabeln (ibid). 
 
Envariabeltekniker  
Tekniken går ut på att tidigare värden på variabeln som söks ligger till grund för utvärdering 
av det mest troliga framtida värdet. I ett företag finns ofta ett behov av att göra prognoser för 
flera tusen olika artiklar. Företag har också behov att hålla mätvärden uppdaterade på 
storheter som varierar över tiden, till exempel orderingång per dag. Detta görs bäst med enkla 
prognoser och envariabeltekniker fungerar då ofta tillfredställande. Det finns flera olika 
metoder inom envariabeltekniken. De mest förekommande är glidande medelvärde, 
exponentiell utjämning och box Jenkins, (ibid). 
 

2.2.2 Just In Time i Materialförsörjning 
 
Just In Time styrningen menar att det är viktigt att integrera sina leverantörer i sin 
produktionsplanering och därmed flytta lagren längre bak i produktionsledet. Ett utökat 
samarbete med leverantören ger en höjning av produktens kvalité samtidigt som leverantören 
ansvarar för kvalitetskontrollen (Lumsden, 2006). 
 
För att ett starkare band ska kunna knytas till underleverantörerna är en förutsättning att 
antalet leverantörer minskas samtidigt som arbetet med dem som återstår blir mer intensivt. 
Färre leverantörer medför även att materialflödet in i företaget minskas vilket underlättar både 
styrning, hantering och administration. Ökad grad av förmontering är ett tillvägagångssätt för 
att minska antalet underleverantörer. Istället för att köpa enskilda detaljer köps 
färdigmonterade ”moduler” vilket medför att materialflödet in i företaget kan begränsas 
(Storhagen, 1989). 
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Ytterligare ett syfte med JIT är att minska leveransernas storlek. Dock medför det att antalet 
leveranser måste ökas. För att det ska ske på ett effektivt sätt måste leverantörerna samverka 
med varandra beträffande leveranserna till fabriken och hämta upp gods hos varandra på 
vägen till fabriken för att inte transportkostnaderna ska eskalera (Grady, 1990). 
 
Det finns fördelar med att beställa oftare och till mindre kvantiteter enligt JIT-filosofin. 
Genom att endast införskaffa det som är nödvändigt för produktionen uppnås en högre 
flexibilitet vilket gör det enklare att anpassa sig till förändring. (Lumsden, 2006). 
 
De nya produktionssystemen som de producerande företagen använder sig av i dagsläget 
ställer högre krav på ökad precision i alla former av inleveranser, samtidigt som det är kortare 
framförhållning till beställningar och mindre buffertar. Istället för att ha komplicerade 
beställningsrutiner som vid traditionell leverans används enkla beställningsrutiner som kan 
göras mer frekvent. För att kunna säkra leveranser och leveranstidpunkter är det enligt JIT-
filosofien viktigt att underleverantörerna är belägna inom ett nära geografiskt område. Om 
oväntade problem såsom kvalitetsbrister skulle uppkomma medför det korta avståndet att nya 
produkter snabbt kan levereras. Den ideala situationen är att underleverantörerna levererar 
direkt in i mottagarens produktion. På de viset undviks att materialet först läggs på lager. En 
problematik som följer är att mottagaren inte hinner genomföra kvalitets kontroller. Det är då 
avgörande att det som levereras är felfritt, i rätt antal, ordningsföljd samt att det levereras i rätt 
tidpunkt. De underleverantörer som kontinuerligt kan leva upp till de här kraven kallas för 
kvalitetscertifierade underleverantörer (Storhagen, 1989). 
 
 
2.3 Produktion 
 
Produktionen är ofta den delen i företaget som är mest komplicerad och som har längst 
genomloppstid. Det beror på att tillverkningen av en produkt ofta innefattar flera olika och 
ibland tidskrävande aktiviteter samt ett flertal olika produktionsprocesser (Aronsson et al., 
2003). Fungerade processer i produktion är viktigare än ett stort lager, samtidigt som 
produktionsplanering ska genomsyras av korta omställningstider för att produktionen ska 
kunna vara flexibel (Persson & Virum 1996).  Resultatet från en process är en vara eller en 
tjänst, från vilken det inhämtas information som används för att styra produktionsförloppet. 
Det arbetas successivt med att reducera genomloppstiden och fel i produktionen samtidigt 
som ständiga förbättringar eftersträvas. Dessa tankar grundar sig i produktionsfilosofier såsom 
JIT samt TPS (Björnland et al., 2003).  
 

2.3.1 Pushstyrning 
 
Chopra & Meindl (2001) beskriver hur ett pushstyrning behöver information från prognoser 
angående vad som ska tillverkas för att möta efterfrågan. Därefter kan företaget skapa 
scheman för sina leverantörer angående hur mycket av olika varor de ska leverera och när 
leverans ska ske.  
 
Väl inne i företagets logistikkedja trycks materialet fram mellan de olika 
stationerna/avdelningarna, vilket gör att dessa kan jobba relativt dissynkroniserat och separat. 
I kedjan kan det uppstå så kallade flaskhalsar. Detta medför att stationen före flaskhalsen 
trycker på och det bildas stora lager, medan stationen efter flaskhalsen står med ledig 
kapacitet. Push-styrning kräver alltså mycket detaljerad planering vid varje separat station. 
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Fördelar med pushstyrning är att kapacitetsutnyttjandet på maskiner blir högt, samtidigt som 
de olika stationerna kan jobba oberoende av varandra. Den stora nackdelen är att 
genomloppstiden ofta blir lång på grund av buffertar mellan stationer, vilket resulterar i hög 
kapitalbindning. En annan nackdel är att push-styrning tenderar att bli produktionsorienterad 
varpå kundorienteringen kan komma i skymundan (Aronsson et al., 2003).   
 

2.3.2 Pullstyrning  
 
Istället för att produktion och distribution utgår från prognoser krävs i pullstyrning 
information om marknadens exakta efterfrågan. Den här informationen måste snabbt spridas 
tillbaka från kund genom hela företagets leverantörskedja för att distribution och produktion 
ska kunna motsvara den verkliga efterfrågan. Detta bildar ett sug i materialflödet genom alla 
funktioner i företaget vilket resulterar i en färdig produkt hos kund (Chopra & Meindl, 2001).  
 
Produktionen fokuserar enligt Persson & Virum (1996) i ett pullsystem på att tillverka i korta 
serier för att snabbt kunna leverera produkter till kund. Aronsson et al. (2003) menar att i och 
med att en pullstyrd logistik endast producerar när något verkligen behövs, alltså när 
kundorder kommer in, leder det till korta genomloppstider och en väldigt låg kapitalbindning. 
Dock så gör detta även flödet väldigt sårbart för störningar och fel i produktionen eftersom de 
buffertar som finns oftast är till för att täcka upp för små svängningar i efterfrågan. 
Grundtankarna med pullstyrning är att lager och buffertar mellan olika processer i 
produktionen kontinuerligt ska minskas. Filosofin menar att lager är av ondo och att låga 
lagernivåer hjälper till att lokalisera dolda problem. Lumsden (2006) menar att en problematik 
med pullstyrning är att vissa operationer i produktionen inte bli belagda under vissa perioder. 
Det här beror på att efterfrågan i den här formen av styrning i produktionen aldrig är helt 
konstant.     
 
Enligt Persson & Virum (1996) förutsätter produktion mot kundorder korta ledtider och ökad 
flexibilitet hos det producerande företaget. Det leder till att företaget måste vara beredda på att 
acceptera större förändringar i sin produktion.   
 
För företag finns det flera anledningar till att producera mot kundorder. De vanligaste är att 
kunden önskar en unik produkt samt att företaget vill ha låg kapitalbindning och liten 
inkurans. Definitionen av kund vid kundorderstyrning är den som är användare av den 
levererade produkten. Eftersom det är kunden som betalar leverantörens löner så bör de 
utgöra utgångspunkten vid arbetet. Leverantören ska definiera kundens behov och utifrån 
dessa behov utveckla en vision och affärsidé (Sandell, 2003).  
 
Den hårda konkurrensen ställer högre krav på flexibilitet och korta genomloppstider hos 
leverantörerna. Förändringsgraden från kund ökar och det medför att leverantören måste vara 
mer flexibel och kunna anpassa sitt produktionsprogram efter kund. En förutsättning för att 
det ska vara möjligt är att det finns ett nära samarbete mellan kund och leverantör.  Att 
minska kapitalbindningen har blivit ett mål i sig självt och påföljderna av detta är att 
frekvensen på leveranserna kommer att öka och att planeringsperioderna blir kortare. Med 
bakgrund av det kommer leverantören att antingen få anpassa sin produktion till de mer täta 
leveranserna eller höja servicenivån i färdigvarulagret (ibid).  
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2.3.3 Omställningstider 
 
Ett av logistikens syften att minska partistorlekarna i produktionen. Samtidigt leder mindre 
partistorlekar till ökat omställningsarbete vilket i sin tur leder till att produktionskapaciteten 
minskar då långa omställningstider innebär att produktionen kan stå stilla. För att kunna 
minska partistorlekarna är det därför viktigt att minska ställtiderna. Korta ställtider har 
positiva effekter på ledtider, flexibilitet samt produkter i arbete. Det medför även att 
resursutnyttjandet av maskiner och personal ökar (Lumsden, 2006). 
 
I situationer där det förekommer långa ställtider inom en produktion kan det ur en ekonomisk 
synpunkt vara motiverat med stora orderstorlekar. De stora orderstorlekarna leder dock i sin 
tur till negativa konsekvenser såsom låg flexibilitet till förändrad efterfrågan eftersom 
anläggningen blir uppbunden. Det leder även till långa kötider och bearbetningstider vilket 
medför långa ledtider för varje producerad artikel. Det finns dock utarbetade metoder för att 
förebygga dessa negativa konsekvenser och minska ställtiderna. Omställningsarbetet kan 
delas in i två grupper, arbetet som kan utföras när maskinen fortfarande går, (OED) samt det 
arbete som måste utföras när maskinen står stilla, (IED). En mycket uppmärksammad metodik 
för att angripa de långa ställtiderna är den japanska SMED-metoden som beskriver hur ett 
företag kan minska sina ställtider (Segerstedt, 1999). 
 
 

• Separera OED och IED - Det är viktigt att undersöka vilket arbete som kan 
genomföras när maskinen fortfarande kan arbeta samt vad som måste göras när 
den står stilla.  

• Omvandla IED till OED - Sträva efter att omvandla det arbete som endast kan 
utföras när maskinen står stilla till arbete som kan utföras när maskinen går.  

• Funktionell standardisering - Verktygens form och storlek ska standardiseras för 
att underlätta verktygsbyten. 

• Funktionella fästanordningar - Fästanordningar ska förenklas så att de kräver 
minsta möjliga tid och ansträngning. Snabbkopplingar skall användas så att 
skruvande kan undvikas. 

• Använda förhandsjusterade fixturer - Det är viktigt att nästa artikel som ska 
bearbetas i maskinen kan förberedas under tiden maskinen arbetar med en annan 
artikel. Används två fixturer kan artikeln om så behövs fästas och förberedas på 
den ena fixturen medan den andra sitter i maskinen. På så vis behöver inte 
maskinen stå stilla lika länge. 

• Parallella operationer - Ofta innebär ett omställningsarbete att ställaren måste 
arbeta både bakom, framför och till höger och vänster om maskinerna. Om två 
personer arbetar parallellt med omställningsarbetet kan förflyttningarna kortas ner 
och omställningsarbetet ske mycket snabbare. 

• Eliminera justeringar - Finjusteringar vid byte av bland annat verktyg tar ibland 
upp den största delen av omställningstiden. Genom att till exempel använda sig av 
styrpinnar som direkt placerar verktyget på dess exakta position kan ställtiderna 
minskas avsevärt. 

• Mekanisera - Hydraulisk infästning av verktyg sker snabbt och finns det dessutom 
flera infästningspunkter kan det även erhållas en precisionsstyrd justering (ibid). 
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2.3.4 TPS 
 
”Toyota production system” har blivit en vägledning, för flera företag i Västvärlden, i hur de 
ska styra sin tillverkning med avseende på den efterfrågade kvantiteten.  TPS växte fram 
under 60- och 70-talet hos den japanska bilfabrikanten Toyota. De företagen vill uppnå med 
TPS är att minimera produktionskostnaderna genom att ta bort slöseri och utnyttja kapaciteten 
fullt ut. Systemet brukar delas upp i 9 huvudfunktioner och för att TPS ska vara effektivt 
måste dessa fungera samtidigt (Björnland et al., 2003).  
 
1. Utjämnad produktion: 
Målet är att ha ett högt och jämnt kapacitetsutnyttjande av de olika resurserna. Planeringen av 
produktionen ska ske stegvis och det ska finnas både prognoser för hela året och för varje 
enskild dag. Företagen måste kunna utnyttja den tillgängliga kapaciteten och analysera den 
efterfrågan som råder för att kunna anpassa produktionsplanerna därefter. För att skapa en 
jämn belastning delas vissa produktionsorder upp i små serier vilket ställer krav på låga 
omställningskostnader och korta omställningstider. 
 
2. SMED - ”Single-digit minute exchange of dies” 
Det som vill åstadkommas med SMED är att förkorta omställningstider i maskiner och 
maskingrupper. Den faktiska målsättningen enligt TPS är att ha en omställningstid på mindre 
än 10 minuter. En analys av vilka arbetsmoment som kan göras utanför samt inne i själva 
maskinen vid omställningsarbetet bör göras. De omställningar som måste göras inne i 
maskinen det vill säga när den står stilla undersöks noggrant för att kunna reducera dem samt 
överföra dem i största möjliga mån till omställningsarbetet som kan göras utanför. 
 
3. JIT – ”Just-in-time” 
Företaget ska producera det nödvändiga på den nödvändiga tidpunkten. Produktionen är 
månadsbaserad, den uppdateras varje dag och förhållandet mellan beordrad produktion och 
produktionsprognosen ska inte avvika mer än +/- 20 procent. 
 
4. Anpassad materialhantering 
Det innebär att layouten måste vara anpassad efter materialflödet, en flödesorganisation. 
Standardisering måste finnas så att resurserna kan användas till flera olika saker och strävan 
är att det ska vara enstycksproduktion med snabba transporter.  
  
5. Jidoka 
Jidoka står för automatiskt stop och kvalitetsstyrning, målsättningen är att inga defekta 
produkter ska föras vidare i produktionen. Successivt sker kontroller och det finns flera olika 
tekniker som exempelvis pokayoke vilket innebär att produktionen stannar ifall något utöver 
de vanliga inträffar. Grafisk framställning ska nyttjas för att kunna följa upp kvalitetsnivån 
och undersöka de bakomliggande orsakerna till de uppkomna bristerna.  
 
6. Standard working 
Standardisering och formalisering av operationer underlättar kontroll och balansering av 
produktionen. När företaget lyckas applicera en sådan standardisering kan nyanställda snabbt 
lära sig arbetet samt att de kan använda sig av arbetsrotation. Företaget får en klar 
arbetsbeskrivning och en mera flexibel personal som de kan använda vid olika stationer 
beroende på efterfrågan. 
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7. Muda 
Alla resurser som inte är nödvändiga vid tillverkandet av produkten ska definieras som slöseri 
och därmed minskas. Exempel på slöseri är onödiga interna transporter, väntetid och lagring, 
onödig utrustning, kassation och omarbete. 
 
 
 
8. Kanban 
Kanban systemet bygger på ett informationskort där varje station visar sin förbrukning av 
material med hjälp av ett kort. Det skickas till den föregående stationen så att de vet vad som 
efterfrågas och en så kallad Pull-styrning uppstår. Istället för att en station ska leverera till 
nästa efter en produktionsplan hämtar den stationen som ligger före de nödvändiga materialen 
hos den bakomliggande stationen vid behov. Bakåtinformationen kan gå hela vägen tillbaka 
till leverantören. 
 
9. Soikifu 
Den sista funktionen bygger på att de anställda ska involveras mer i styrningen och att ett 
förslags- och belöningssystem ska användas. Företagen måste inse vilken resurs de anställda 
är för att kunna utnyttja deras fulla kapacitet och därmed nå målen. De anställda ska 
uppmanas att delta mer aktivt i arbetet genom exempelvis kvalitetscirklar och 
förslagsverksamheter. Målsättningen är att minska antalet anställda, utnyttja deras kreativitet 
samt höja arbetsmoralen. Nästan alla förslag belönas och de anställda erhåller bonus beroende 
på hur det går för företaget (ibid). 
 

2.3.5 Just In Time i produktion 
 
Just In Time skiljer sig mycket från de övriga metoderna för produktionsstyrning. Istället för 
att köpa ett mjukvarupaket och eller använda sig av formler måste de som inför JIT undersöka 
och angripa företagets fundamentala problem och ägna sig åt att skapa rätt miljö så att 
effektiva processer kan uppnås (Lumsden, 2006). 
 
Det gemensamma för de produktionsfilosofier som kallas JIT är att de syftar till att producera 
varor i rätt tidpunkt och enbart till den mängd som det finns ett behov av (Persson & Virum, 
1996). JIT i produktionen innebär bland annat att företaget ska arbeta med korta 
produktionsserier samtidigt som de strävar efter att kontinuerligt reducera 
omställningstiderna. Målet är ingen omställningstid, så små partistorlekar som möjligt och 
noll fel i produktionen. En annan målsättning med JIT är att minska produktionskostnaderna 
genom kontinuerlig produktivitetsförbättring (Björnland et al., 2003). Vid tillverkning av en 
mindre serie undviks stora köer framför maskinen vilket resulterar i att genomloppstiden 
minskar. Genom att tillverka endast det material som med säkerhet kommer att förbrukas 
erhålls en ökad flexibilitet (Lumsden, 2006). 
 
Att JIT systemet kommer att minska lagernivåerna och antalet produkter i arbete innebär att 
tillverkningen blir mer sårbar för avbrott, otillförlitliga maskiner blir ett tydligare problem. 
Det är därför viktigt med förebyggande underhåll för att i så stor utsträckning som möjligt 
minska avbrotten. Maskinskötarna ska i stor utsträckning kunna sköta underhållet själva då de 
i såna fall ofta hinner åtgärda problemet innan de hinner blir för allvarliga samtidigt som det 
ofta leder till ett effektivare arbete. (Grady, 1990) 
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Om JIT styrningen ska fungera effektivt beror även på hur produktionsstrukturen och produkt 
floran ser ut. I en massproduktion med få produktionsvarianter tenderar förutsättningarna för 
en JIT styrning att fungera bra. I en massproduktion där produkt floran är väldigt bred blir det 
svårare. Problemet ligger främst i att ett ”sugande” system med många varianter, leder till 
osäkerhet i tidigare led om vad som behövs nästa gång det kommer en order (Storhagen, 
1989). 
 
 
2.4 Distribution 
 
Enligt Aronsson (2003) är definitionen på en lyckad distribution att göra färdiga produkter 
tillgängliga för kund så kostnadseffektivt som möjligt, samtidigt som önskad leveransservice 
upprätthålls. Med kund menas den som kommer att konsumera eller vidareförädla produkten. 
Björnland et al. (2003) menar att funktionen distribution innefattar aktiviteter som transport, 
lagring och all hantering av produkter företaget har producerat, men även administration och 
kontroll av det flöde av varor som uppstår. Författaren menar vidare att det allt oftare är fler 
aktörer som deltar i den här processen och bildar tillsammans distributionskanaler. En sådan 
distributionskanal kan liknas vid ett nätverk bestående av producerande företaget, 
handelsföretag och externa transportföretag. Tillsammans arbetar de för att täcka kundbehovet 
för varor och tjänster. En utveckling av samarbetet mellan de olika aktörerna i 
distributionskanalen är idag en viktig uppgift för många företag eftersom de måste kunna 
förlita sig på de övriga aktörerna för att tillfredställa kundbehov. 
 
Det finns olika strukturer för ett tillverkande företags distribution. Enkelt kan de delas upp i 
distribution med ett centrallager och distribution med central- och regionlager. En struktur 
med både central- och regionlager får till följd en längre genomloppstid, vilket ofta leder till 
ökade kostnader. Dock så är en distribution med flera lager ibland önskvärt för företag. Detta 
grundar sig i att det fysiska avståndet mellan olika kunder och förtaget är så pass stort att 
regionlager blir nödvändigt för att kunna erbjuda kunder en kort leveranstid. Andra skäl kan 
vara att ett företag har många små kunder och tjänar på att samordna transporter. Finns 
regionlager i distributionssystemet så kan samordning av transporter ske till dessa, varpå de 
specifika transporterna blir till kund från detta regionlager blir kortare. En trend inom 
logistiken under 1990-talet är centralisering av distributionen. Det som styr uppbyggnaden av 
ett distributionssystem är kraven på leveranstid, och man försöker ofta nå stora marknader 
från ett eller ett fåtal centrallager. Fördelarna med den här strukturen är ökad service för kund 
som innefattar säkrare ledtider och högre leveranspålitlighet. Grunden till detta är att ett 
centrallager ofta har ett komplett sortiment tillgängligt. Även differentiering av 
distributionslösningar och kundinformation i form av snabbare och säkrare leveransbesked är 
fördelar som kan uppnås med centrallager (Aronsson, 2003).     
 

2.4.1 Just In Time i distribution 
 
Att skapa nära kontakter med de större kunderna är den sista delen av JIT-filosofin. Det är 
viktigt att kunderna är delaktiga i JIT-arbetet för att information från dem ska kunna 
underlätta företagets planering (Grady, 1990). 
 
Det går på distributionssidan att se en tendens mot centraliserad lagerhållning och direkt 
kontakt med slutkund. Lokala lager ersätts med JIT-transporter från centrallager. Det kräver 
snabba, frekventa samt pålitliga transporter. Detta medför att fysisk närhet ersätts med 
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tidsmässig närhet och ökad tillit. Fördelen med dessa förändringar är ökad leveransservice 
samt minskad kapitalbindning (Persson & Virum 1996). 
 
Vid JIT ökar leveransfrekvensen dock innebär inte det att halvfulla lastbilar ska trafikera 
vägarna utan det viktiga är att rätt kvantitet skall finnas på rätt plats i rätt tid. Det kräver mer 
planeringsarbete av trafiken för att inte det utförda transportarbetet ska öka. Arbetas det rätt 
med samlastning i kombination med JIT-filosofin kan det leda till ett minskat transportarbete. 
Det finns företag inom samma geografiska område som drar det här till dess yttersta spets. I 
extremfallen kan det exempelvis vara så att kunden får leverans en gång i veckan, men genom 
ruttplanering och samlastning kan de istället få leveranser dagligen utan förändringar i antal 
sammanlagda transporter (Lumsden, 2006). 
 
 
2.5 Leveransservice 
 
Den intäktsskapande delen av logistik är leveransservice och begreppet handlar om hur ett 
företags prestation mot kund ser ut. Begreppen marknadsföring och logistik är ofta starkt 
kopplade i många företag. Marknadsföringen skapar affärerna medan logistiken ser till så de 
genomförs. Att hålla stora lager samt att erbjuda ett brett produktsortiment är saker som en 
marknadsföringsavdelning förespråkar. Dock så leder det till ett mer komplext och 
svårkontrollerat flöde i företaget. Kundservice är det viktigaste att uppnå ur en 
marknadsförings syn och begreppet innefattar allting som har med kundrelationer att göra, 
medan leveransservicen som är en del inom kundservicen behandlar det fysiska flödet 
(Lumsden, 2006). 
 
Aronsson et al. (2003) menar att det är viktigt att tillfredställa kunders krav på leveransservice 
både före, under och efter en leverans. Före leverans måste det klart och tydligt framgå vilken 
leveransservice som kunderna kan förvänta sig. Rutiner för att hantera anpassningar för 
specifika kundbehov måste förekomma och företaget måste hela tiden vara tillgängligt för att 
ta emot order. Vid leverans måste rätt antal produkter till rätt kvalité levereras till kund vid 
utlovad tidpunkt. Vid problem vid leverans måste företaget hela tiden hålla kunderna 
uppdaterade på när leveranstiden inte kan uppnås samt hur och när problemet rättas till. Efter 
leverans handlar det om att kunna hantera klagomål och returnerade artiklar på ett bra sätt, 
samt att kunna erbjuda reservdelar och utföra garantireparationer. 
 
Begreppet leveransservice delas in i sju olika leveransserviceelement som tillsammans 
genererar en heltäckande bild av vad begreppet innefattar. De olika delarna kan enligt teorin 
placeras in i olika delar av det logistiska flödet. Leveranspålitlighet och leveranssäkerhet är 
mått på vad som levereras till kund. Lagertillgängligheten mäter prestationen hos det 
levererande företaget. Ledtiden mäter någonting som sker mellan leverantör och kund, medan 
de tre begreppen kundanpassning, information och flexibilitet kan betecknas som mer 
kvalitativa aspekter som inte är mätbara på samma sätt som de övriga elementen (Aronsson et 
al., 2003; Lumsden, 2006; Persson & Virum 1996; Björnland et al., 2003).  
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Figur 2.2 Leveransserviceelementen (Fritt tolkad från Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2003, s. 40) 
 
 
Ledtid 
Lumsden (2006) definierar ledtid som tiden från beställning till leverans. Ledtiden innefattar 
tid för aktiviteter som ordermottagning, orderbehandling, planering, eventuell konstruktion 
och tillverkning samt distribution. Ur kundperspektiv är det inte särskilt intressant vad 
ledtiden består utav, utan det väsentliga är ledtidens totala längd. Leveranstid är synonymt 
med ledtid. Det finns två olika tillvägagångssätt för att tillgodose kundens krav på korta 
ledtider. Antingen måste ett företag ha korta tillverkningstider eller förmågan att leverera 
direkt från färdigvarulager. Färdigvarulager hålls ofta av företag vars tillverkningstider inte är 
tillräckligt korta för att tillfredsställa kund. Ett företag med långa tillverkningstider måste 
således tillverka mot prognoser.  
 
 
Björnland et al. (2003) menar att stora delar ledtiden består av aktiviteter som inte direkt har 
med leveransen att göra. Den improduktiva delen kan i vissa fall uppgå till så mycket som 90 
% av den totala ledtiden. Företag lägger därför mycket resurser på att minska sina ledtider. 
 
Aronsson et al. (2003) presenterar en rad åtgärder för att reducera ledtiden: 
 

• Eliminera – handlar om att ta bort de aktiviteter som inte tillför varken kunden eller 
företaget något. Det kan exempelvis handla om ompaketering av varor. 

• Förenkla – göra aktiviteter mindre komplexa, exempelvis omdesign för att underlätta 
montering och verktygsbyten. 

• Integrera – aktiviteter som utförs var för sig utan att skapa något mervärde bör knytas 
samman, exempelvis bör produktkvalitén kontrolleras i samband med produktionen 
och inte i en separat avdelning. 

• Parallellisera – betyder att processer utförs parallellt och inte sekventiellt. 
• Synkronisera – minska den passiva tiden genom att påbörja en ny aktivitet i direkt 

anknytning till att den föregående blir färdig. 
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• Förbereda – allt material ska finnas tillgängligt så att produktion kan starta utan att 
flödet behöver bromsas upp. 

• Kommunicera – effektivisera kommunikationen för att uppnå en mer ändamålsenlig 
information. Till exempel meddela nästa avdelning i produktionen när leverans av 
material kommer att ske. 

 
 
Leveranspålitlighet 
Aronsson et al. (2003) beskriver leveranspålitlighet som tillförlitlighet i ledtiden. Att få en 
leverans vid exakt utsatt tid är för kund ofta viktigare än att få den snabbt. Under senaste åren 
har leveranspålitlighet fått en ökad betydelse eftersom många företag har minskat sina lager 
och får mindre och tätare leveranser. Björnland et al. (2003) hävdar att orsaken till att 
leveranspålitlighet ofta anses som viktigare än leveranstiden är införandet av Just In Time 
inom produktionsindustrin. För leverantören är full kontroll över leveranstiden grundläggande 
för att kunna erbjuda en hög leveranspålitlighet. För att uppnå en kontroll över leveranstiden 
kan leverantören använda sig av en elektronisk märkning av varorna i form av streckkoder. 
Dessa streckkoder kan sedan läsas av under tiden då produkterna befinner sig på väg till 
mottagaren och detta ökar säkerheterna i leveranserna. Samtidigt reduceras kundens behov av 
att hålla lager för att säkra sin produktion. 
 
Leveranssäkerhet 
Lumsden (2006) beskriver leveranssäkerhet som förmågan att leverera rätt varor i rätt 
kvantitet och kvalité. Införandet av Just In Time har även ökat vikten av det här 
serviceelementet. Björnland et al. (2003) menar att den ökade vikten av leveranssäkerhet inte 
enbart beror på användningen av JIT. Kunderna är idag mer medvetna om effekterna av 
varierande leveranstider. I och med att materialflödena trimmas blir kundföretagens 
produktion mer känslig för oregelbundenhet och fel i inleveranser. Förhållanden som påverkar 
leveranssäkerheten kan exempelvis vara administrativa fel, leveransfel, produktskador under 
lagring och transport samt felaktiga emballage.   
 
Information 
I och med att tidskraven ökat blir enligt Aronsson et al. (2003) informationsutbytet mellan 
leverantör och kund allt viktigare. För leverantören är det viktigt att tidigt få information om 
kundernas efterfrågan så att verksamheten kan planers med bättre framförhållning. Ur 
kundsynpunkt är det av stor betydelse att i förväg veta vilken leveransservice som kan 
erbjudas. Persson & Virum (1996) menar att vikten av att omedelbart kunna meddela kunder 
om avvikelser från det utlovade och normala är stor. Informationen till kund kan gälla 
förseningar i transporten, att en komplett order inte kommer att kunna levereras eller att en 
fullständig produktkvantitet inte kan levereras. Björnland et al. (2003) hävdar att vår tids 
informationssystem möjliggör automatisk tvåvägskommunikation. Kunder kan gå in i 
leverantörens lagerregister och se om en produkt är tillgänglig för leverans. Beställningsorder 
kan läggas direkt i leverantörens system. Detta underlättar kommunikationsprocessen och 
förbättrar leveransservicen.  
 
Kundanpassning 
Ibland kan kunder ha behov av att få produkter levererade på ett speciellt sätt, ett sätt som 
avviker från leverantörens normala sätt att leverera. Exempelvis kan kund efterfråga en 
speciell typ av emballage eller märkning av produkter. Det kan även röra sig om kortare 
leveranstider än vanligt och i vissa extrema fall expresstransporter (Aronsson et al., 2006). 
Andra inslag i kundanpassning kan innefatta att en kund vill utföra en gemensam beställning 
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för att senare få den uppdelad i partier och levererad till olika avdelningar. Vissa leverantörer 
kan även låta sina kunder själva få plocka ut ordrar ur deras lager och då få leveranser utanför 
ordinarie arbetstid. Som hjälp vid vissa kundanpassningsbehov kan en leverantör lägga ut en 
del av sin verksamhet på externa transportföretag som håller lager och utför distribution till 
kunder (Björnland et al., 2003). 
 
Flexibilitet 
För att kunna genomföra kundanpassningar är det nödvändigt att ett företags logistik har en 
inbyggd flexibilitet. Flexibiliteten skapar förutom möjligheten till kundanpassningar också en 
möjlighet att anpassa sig till efterfrågesvängningar och konjunktursvängningar. Introduktion 
av nya produkter samt avlägsnande av gamla produkter underlättas också genom en flexibel 
logistik. Sammanfattningsvis handlar flexibiliteten om ett företags förmåga att klara av att 
saker och ting inte blir som planerat, oavsett om det är marknaden, kunderna eller andra 
faktorer som förändras (Aronsson et al., 2003). 
 
Lagertillgänglighet/Servicegrad 
Lumsden (2006) likställer lagertillgänglighet med servicegrad och beskriver de båda som 
förmågan att leverera direkt från lager. När leverans sker till kund direkt från färdigvarulager 
är det här serviceelementet av primär betydelse. Om produkter istället tillverkas direkt mot 
kundorder kan man enlig Aronsson et al. (2003) inte prata om lagertillgänglighet eftersom 
kunden då inte förväntar sig direkt leverans utan är inställd på en viss leveranstid. Det finns 
enligt Lumsden (2006) en stark koppling mellan säkerhetslagrets storlek och företagets 
servicegrad gentemot kund. 
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3. Metod 
 
I det här kapitlet kommer vi att hantera val av metod. Vi kommer vidare att beskriva vår 
litteraturstudie, och även presentera etiska aspekter samt undersökningens kvalité.   
 
 
3.1 Val av ansats 
 
Att det är kunderna som står för ett företags intäkter råder det inget tvivel om. Om ett företag 
på ett bra sätt kan anpassa sin organisation för att möta kundkrav är mycket vunnet. Vi har 
därför valt att undersöka hur logistiken i ett företag fungerar och hur ett företag genom sitt 
logistiska arbete kan erbjuda sina kunder leveransservice. Vår studie bygger på en deduktiv 
ansats, där vi genom att först samla in teori om logistik och leveransservice bildade oss en 
uppfattning om hur sambanden mellan dessa ser ut. För att undersöka om och hur 
förhållandena mellan logistik och leveransservice ser likadana ut i verkligheten som i teorin 
genomför vi en empirisk studie (Jacobsen, 2002).  
 
Kritik mot den deduktiva ansatsen vid datainsamling är att den tenderar leda till att 
information som stödjer de förväntningar en forskare hade vid undersökningens början 
prioriteras (ibid).      
 
 
3.2 Val av metod 
 
Vi har valt ett relativt brett ämnesområde som dessutom innefattar att undersöka hur olika 
förhållanden och situationer inom ett företags logistik ger effekter på företagets prestation mot 
kund, leveransservicen. Vi anser därför att en kvalitativ ansats passar bäst eftersom den ger 
möjligheten till en rik beskrivning av en situation och miljön omkring. Den kvalitativa 
metoden med en öppen ansats erbjuder dessutom möjligheten att ändra i problemställning och 
datainsamlingssätt under processens gång. Det här är viktigt för oss eftersom vi i det initiala 
skedet av undersökningen har bristande kunskap om vilken information som vi kan tänkas få 
in och hur denna påverkar vår syn på problemställningen (Jacobsen, 2002).  
 
Vårt undersökningsområde är av den arten att det passar sig bäst att rapportera kring det med 
ord vilket också pekar på att en kvalitativ metod är den mest lämpliga (Backman, 1998).  
 
Eftersom vi har valt att grunda vår undersökning på studier i ett fallföretag måste vi för att få 
ut något av den empiriska studien undersöka det här företaget grundligt för att få en djup 
förståelse för hur arbetet ser ut. Vårt val av en kvalitativ metod ger oss möjligheten till detta 
genom att vi kommer att utföra längre intervjusamtal samt observationer ”på golvet” i 
företaget. Genom närhet mellan forskaren och intervjuobjektet vill vi uppnå en öppenhet för 
att få in så detaljerad och nyanserad information som möjligt (Jacobsen, 2002).  
 
För att få en så ”riktig” förståelse som möjligt för hur arbetet med logistiken på fallföretaget 
fungerar så har vi med hjälp av öppna frågor försökt få intervjuobjekten att vara öppna och ge 
oss den information de anser vara viktigast (ibid). 
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För att få en så nyanserad bild av verkligheten som möjligt så kommer vi vid intervjuerna inte 
att strikt hålla oss till ett frågeformulär. Vi vill istället ha möjligheten att ställa följdfrågor och 
på så sätt skapa en interaktion med intervjuobjektet (Holme & Solvang, 1997). 
 
 
3.3 Sekundärdata/Litteraturstudie 
 
Sekundärdata är data eller information som vi införskaffar från källor som redan andra 
forskare eller författare sammanställt, d.v.s. litteratur, vetenskapliga artiklar och tidigare 
forskning. Idealet är att använda en kombination av de olika typerna av data för att låta dem 
kontrollera varandra (Jacobsen, 2002).     
 
Genom att granska sekundärdata vill vi skapa oss en stabil grundkunskap och överblick om 
vad som redan är känt inom vårt ämnesområde, och genom att konsultera litteraturen kommer 
vi att få hjälp med att formulera en relevant problemformulering (Backman, 1998).  
 
Referensramen vi utgår ifrån består av relevant litteratur och vetenskapliga artiklar som vi har 
införskaffat på Halmstad Högskolas bibliotek. Vi har även fått tag på litteratur via fjärrlån. De 
databaser vi har använt oss av är LIBRIS, JSTOR och EMERALD. Sökord vi använde oss av 
i de olika databaserna var både engelska; Logistics, customer service, och svenska; logistik, 
leveransservice. Viss information om vårat fallföretag har vi tillhandahållit genom en 
PowerPoint presentation, samt från fallföretagets hemsida. 
 
Vi har granskat de källor vi använt kritiskt och varit noga med att undersöka var ifrån 
uppgifterna kommer och vem som har samlat in dom (Jacobsen, 2002). Kritik mot vår 
sekundärdata kan vara att vi inte har använt oss av vetenskapliga artiklar i så stor 
utsträckning. Det har därför för oss varit viktigt att använda oss av så uppdaterad litteratur 
som möjligt vid insamlingen av information.   
 
 
3.4 Primärdata 
 
För att möjliggöra skrivandet av vår C-uppsats måste vi även få information i form av primär 
data. Med primärdata menas, sådan som samlas in direkt från den primära informationskällan. 
Den här typen av data kan utvinnas genom intervjuer, observationer samt frågeformulär 
(Jacobsen, 2002).     
 

3.4.1 Val av fallföretag 
 
Vårt fallföretag kommer att vara ett medelstort producerande företag lokaliserat i Halmstads 
omnejd. Anledningen till att vårt val föll på ett producerande företag är att vi vill undersöka 
arbetsgången i hela logistikkedjan och vi anser att detta belyses bäst i ett företag av den här 
typen. Tanken bakom att vi sökte ett företag lokaliserat i Halmstad är att vi vill ha möjligheten 
att utföra upprepade intervjuer vid olika tillfällen, utan att det blir allt för tidskrävande. 
Intervjuerna kommer att ta plats i fallföretagets lokaler, dels för att underlätta för 
intervjupersonerna men också för att vi ska kunna få möjligheten att inspektera deras 
verksamhet med egna ögon.  
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3.4.2 Val av respondenter 

 
Det urval av respondenter som görs kommer att få stor inverkan på undersökningens 
trovärdighet och tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Vi kommer i våran undersökning att utföra 
tre olika intervjuer med tre olika personer på fallföretaget. Valet av respondenter baseras på 
det faktum att vi vill införskaffa information om så stora delar som möjligt i företagets 
logistiska arbete. Representativa intervjuobjekt har diskuterats fram i samverkan med vår 
initiala kontakt på fallföretaget. Intervjuer kommer att utföras med:  
 

• Produktionsplanerare – som har till arbetsuppgift att planera produktionen. Personen 
har även ett nära samarbete med inköpsavdelningen.  

• Produktionsmanager - som är ansvarig för produktionsdelen i logistiken.  
• Logistikchef - med övergripande logistik- och inköpsansvar. 

 
I avsnitten empiri och analys i vår uppsats kommer vi att benämna de olika respondenterna 
som, Produktionsplanerare – PP, Produktionsmanager – PM och Logistikchef – LC. 
Det faktum att vi med en kvalitativ metod endast kommer att nå ett fåtal respondenter gör att 
problem med representativiteten kan uppkomma. Kvalitativa ansatser stöter alltid på 
generaliseringsproblem och problem med den externa giltigheten (Jacobsen, 2002). Vi 
kommer att vara medvetna om detta och väljer som vi skrivit ovan respondenter med speciell 
kunskap inom olika delar av logistiken.  
 

3.4.3 Intervjuer 
 
En stor del av vår undersökning kommer att bygga på den fallstudie som utförs genom 
intervjuer med olika personer på fallföretaget. Jacobsen (2002) menar att en fallstudie är att 
föredra när en djupare inblick i eller förståelse för hur en organisation fungerar. 
 
Vid utförandet av olika intervjuer är det för oss viktigt att få en djup förståelse av företagets 
logistik. Vi kommer att utföra kvalitativa öppna intervjuer, där målet år att hela 
intervjutillfället kan liknas vid ett längre samtal. Vi vill inte påverka intervjupersonerna med 
ledande frågor men samtidigt så vill vi hålla oss inom ramarna för vårt valda 
undersökningsområde. Därför kommer vi att använda oss av en intervjuguide och lämna plats 
för följdfrågor och uppföljande diskussioner (Jacobsen, 2002).     
 
Lekvall & Wahlbin (2001) hävdar att ett av de mest utmärkande draget för en kvalitativ 
undersökningsmetod är att forskaren utför relativt lågstrukturerade intervjuer där en 
interaktion mellan intervjuobjektet och författarna eftersträvas.  
 
Kritik mot kvalitativa öppna intervjuer är att det ofta är svårt att hantera de stora mängder 
information som utvinns och eftersom vi kommer att genomföra tre olika intervjuer så kan 
detta komma att bli problematiskt. Därför kommer vi att anteckna kontinuerligt under 
intervjuerna och vi kommer dessutom att använda bandupptagningar för att i efterhand kunna 
lyssna igenom samtalen (Jacobsen, 2002). I likhet med vad Backman (1998) förespråkar så 
kommer vi att dela in våra intervjuer i olika teman och begrepp beroende på vilket teoretiskt 
område de tillhör. Detta för att göra informationen mer lätthanterlig.   
 
 
 



 22 

3.5 Metod för analys 
 
I analysavsnittet kommer vi att jämföra vår teoretiska referensram med den empiriska studien. 
För att få en överblick av all information och samtidigt kunna förmedla vad vi funnit utan allt 
för omfattande beskrivningar kommer vi att sålla och förenkla viss information. För att få en 
bra överblick kommer vi att strukturera upp informationen (Jacobsen, 2002). Vår struktur i 
analysen kommer att till stora delar följa den vi har använt oss av i teorin och empirin. 
Skillnaden är att vi här kommer att väva in information om leveransserviceelementen i de 
olika delarna. Detta val gör vi eftersom vår problemformulering fokuserar på hur arbetet med 
logistik ser ut för att uppnå leveransservice. Det är då naturligare att direkt koppla de olika 
serviceelementen till de aktiviteterna i logistiken de påverkas av. För att klargöra att stor vikt 
ligger på leveransservice kommer de olika leveransserviceelementen i texten att skrivas 
kursivt. 
 
 
3.6 Undersökningens kvalité 
 
Den kvalitativa metod vi har använt oss av måste granskas kritiskt för att undersöka om de 
slutsatser vi kommer fram till är giltiga och trovärdiga. Undersökningar ska alltid sträva efter 
att minimera problem med giltighet och tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). 
 

3.6.1 Validitet 
 
Med validitet menas att data som samlas in ska vara giltig och relevant och att det som avses 
mätas verkligen mäts (Jacobsen, 2002).  
 
Eftersom all data härstammar från någon form av källa blir uppgifternas giltighet starkt 
beroende av dessa källor. Vi kommer därför att kritiskt granska den information vi får in för 
att säkerställa att vi använt oss av de rätta källorna för vår undersökning (ibid).  
 
I vår undersökning kommer vi att lägga stor vikt på att utveckla relevanta frågor för de olika 
delarna i logistiken vi ämnar undersöka. Vi har försökt att använda oss av så öppna frågor 
som möjligt för att inte påverka respondenterna i någon speciell riktning. 
 
Vi kommer att lägga stor vikt på att ställa frågor angående olika områden till den 
respondenten som aktivt arbetar inom detta område och därmed besitter mest kunskap. Det 
här stärker validiteten då större tilltro finns hos den person som står nära det beskrivna 
fenomenet. Vi kommer att vara kritiska när vi granskar den information vi får in från 
respondenterna då vi vill försäkra oss om att de förmedlar sann information och inte förskönar 
verkligheten. Detta medför att vi kommer att kunna dra mer riktiga slutsatser (ibid).  
 
 

3.6.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet mäter huruvida en undersökning är tillförlitlig och trovärdig. För att den data vi 
får från våra intervjuer ska vara så trovärdig som möjligt försöker vi undvika att påverka våra 
respondenter genom ledande frågor. Dock så är vi medvetna om att detta kan ske under 
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intervjuerna, då följdfrågor som ställs kan ha en tendens att vara mer ledande än frågorna i 
intervjuformuläret. Vi är också medvetna om risken för att vi som intervjuare även 
undermedvetet kan påverka respondenten (Jakobsen, 2002).   
 
Intervjuerna kommer att spelas in så att vi i efterhand kan lyssna och försäkra oss om att 
respondenterna verkligen ger svar på det vi ämnar undersöka. Oavsett hur bra information vi 
får in kan den aldrig bli bättre än vad vi förmår registrera. Därför använder vi oss av 
bandinspelningar för att senare kunna lyssna på och inte missa viktig data (ibid).  
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4. Empiri 
 
Det här kapitlet kommer att inledas med en presentation av vårt fallföretag, samt vilka 
områden de är verksamma inom. Vidare kommer vi att utifrån våra intervjuer på företaget 
presentera vår empiriska studie.  
 
 
4.1 Företagspresentation 
 
Fallföretaget är ett familjeföretag som grundades 1941 och har allt sedan dess vuxit stadigt, 
både vad gäller kompetens och storlek. Företaget är beläget strax utanför Halmstad och har 
idag 175 anställda. De senaste tio åren har företaget haft en stigande omsättning och omsätter 
nu ca 260 miljoner årligen.  
 
Företaget har varit en underleverantör till bilindustrin sedan 1960-talet och ca 65 % av 
produktionen går till detta segment. Andra betydande kundgrupper är byggnads- och 
varvsindustrin. Materialet som tillverkas består bland annat av cellulära material, 
massivgummi och TPE. 
 
Vid presentationen kommer de olika respondenterna benämnas som Produktionsmanager – 
PM, Produktionsplanerare – PP och Logistikchef – LC.  Strukturen kommer att följa samma 
ordning som det tidigare teoriavsnittet.   
 
 
4.2 Logistik  
 
Företagets logistiksystem delas enligt respondenterna in i materialförsörjning/inköp, 
produktion samt distribution. I respektive avdelning finns kapital bundet i lager och den 
största kapitalbindningen finns i färdigvarulagret i distributionen. Eftersom transporter 
tillhandahålls av externa speditörer är det företagets uppgift att rätt artiklar finns tillgängliga 
för avhämtning vid avtalad tid. Kommunikationen och informationen avdelningarna emellan 
sker enligt respondent PM muntligt men till hjälp har de även ett MPS system som håller reda 
på all data och indikerar när åtgärder som till exempel inköp ska vidtas och när en viss 
produktion ska starta. 
 
 
4.3 Materialförsörjning 
 
Det material som levereras in till fallföretaget består av olika ingredienser för blandning av 
det gummi som senare ska bearbetas i produktionen. Blandningen sker i en separat avdelning 
mellan råvarulager och produktion. Eftersom företaget har en så pass bred artikelflora 
samtidigt som kapaciteten i blandningsavdelningen inte alltid räcker till så tvingas företaget 
till att köpa in en viss del färdigt gummi. Kostnaderna för att köpa in färdigt gummi överstiger 
kostnaderna för att blanda det inom företaget, men samtidigt är det nödvändigt för att kunna 
tillverka det som utlovats i tid.   
 
Fallföretaget använder sig idag enligt respondent LC av cirka 150 leverantörer som förser 
företaget med material. Företaget är medvetet om vikten av att materialförsörjningen till 
företaget fungerar på ett bra sätt. Respondenterna menar att nära kontakter med leverantörer 
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är av stor betydelse, och det finns ingjutna långa relationer med ett antal leverantörer. 15 av 
företagets leverantörer står för 90 % av inleveranserna. Utarbetade avtal som bland annat 
behandlar leveranstid finns med många av leverantörerna. I och med det kan påtryckningar 
göras på leverantörerna vid förseningar och brister i inleveranser. Företagets leverantörer kan 
erbjuda korta leveranstider på 1-2 veckor då de har ett konsignationslager beläget i 
Falkenberg, tre mil från Halmstad. Att flera leverantörer har ett gemensamt 
konsignationslager medför att produktfloran i ett och samma lager blir större. Fallföretaget får 
sexmånadersprognoser från vissa kunder, företrädesvis från kunderna inom bilindustrin, som 
de lämnar vidare till sina leverantörer för att ge dem en uppskattning om framtida behov.  
 
En del av leverantörerna är företaget enligt respondent LC väldigt beroende av då materialet 
som beställs in är komplext och då endast ett fåtal leverantörer kan erbjuda de specifika 
blandningarna som behövs till produktionen av gummi. Det här beroendet kan vara negativt. 
Till exempel berättar respondenten om kraftiga prishöjningar den senaste tiden som de 
tvingats leva med eftersom beroendet av materialet är så stort.  
 
Trots att företagets leverantörer kan erbjuda korta leveranstider så håller de ett stort 
råvarulager, dels för att det ur en ekonomisk synpunkt blir billigare i form av 
kvantitetsrabatter och dels för att kunna säkerställa produktionen vid snabba fluktuationer i 
efterfrågan.  
 
För att säkerställa att material hela tiden finns tillgängligt för att försörja produktionen i 
företaget arbetas det med ett MPS-system som indikerar när lagernivåer är för låga och nya 
inköp bör göras.  
 

4.3.1 Prognoser 
 
Vid intervjuerna med LC framgick det att fallföretaget inte arbetar speciellt mycket med att 
ställa egna prognoser. Prognosmetoder som glidande medelvärde, envariabels- och 
flervariabelstekniker är inget som det arbetas med. Istället hävdas det att alla inköp och all 
produktion sker mot kundorder. 
 
Dock så får företaget som sagt in preliminära sexmånadersprognoser från kunderna inom 
bilindustrin. Prognoser ligger inte fast utan kunderna kan när som helst gå in och göra 
ändringar i kvantiteten vilket registreras i företagets MPS-system. För att kunna säkerställa att 
en komplett leverans ska kunna levereras inom 4 veckor efter det att kundordern inkommer 
håller man ett färdigvarulager gentemot bilindustrin som täcker upp för den här perioden. 
Kunderna inom bilindustrin kan på daglig basis gå in och göra vissa ändringar i kommande 
order. Dock förekommer en frystid på två dagar innan leverans då inga ändringar får göras. 
 
För resterande kundgrupper arbetas det inte med att ställa några som helst prognoser om 
framtida efterfrågan. Argumentet till detta är att kundorder helt bestämmer vad som ska köpas 
in och produceras. Enligt PM framkommer det att företaget för kunder utanför bilindustrin 
”går lite på känsla och erfarenhet” och det tillverkas lite mer än de inkomna kundorderna för 
att gardera sig mot snabba förändringar i efterfrågan.  
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4.3.2 Just In Time i Materialförsörjning 
 
Respondent PM berättar att fallföretaget inte arbetar i särskilt stor utsträckning med ett JIT-
tänk i materialförsörjningen: ”Just In Time börjar vid blandningen.” Vid tidpunkten för 
intervjun har företaget för en tid sedan köpt in en ovanligt stor mängd råmaterial och har 
således ett stort råvarulager för att förse blandningsfunktionen med material. PM berättar att 
det här valet har gjorts efter det att företagets leverantörer precis har höjt priserna vilket har 
gjort det ekonomiskt försvarbart med stora inköpskvantiteter på grund av de kvantitetsrabatter 
företaget då får.  
 
Som vi tidigare skrev i stycke 4.3, så berättar respondent LC att 90 % av inleveranserna sker 
från 15 av totalt 150 leverantörer. Med dessa 15 finns djupa relationer och genomarbetade 
avtal.  
 
Fallföretaget använder sig av leverantörer som är utspridda över ett brett geografiskt område. 
Dock så har de som sagt ett konsignationslager i Falkenberg där fallföretagets leverantörer 
enligt respondent LC håller stora lager för att snabbt kunna förse företaget med råmaterial. 
Detta gör att fallföretaget inte behöver hålla lika stora lager av råmaterial som de annars 
behövt göra.   
 
Blandningsfunktionen anses av alla respondenterna vara en flaskhals och för att täcka upp för 
det här köps enligt respondent PP uppskattningsvis 10 % färdigt gummi in. Det här gummit 
går mer eller mindre direkt in i produktionen utan att lagerföras först. Anledningen till att 
företaget inte köper in mer färdigblandat gummi är på grund av att det blir billigare att blanda 
själva. Respondent PM menar även att det är väldigt svårt att få tag på exakt samma gummi 
blandning som den de tillverkar.    
 
 
4.4 Produktion 
 
Företagets produktion är indelad i två huvuddelar, gummi och konfektionering. Företaget 
arbetar med en stor mängd olika material och tillverkningsmetoder. Materialfloran består 
bland annat av cellulära material, massivgummi och TPE som genomgår en mängd olika 
bearbetningsmetoder i produktionen för att kunna utveckla ett brett sortiment varor. Vid 
produktionen på gummi sidan bearbetas allt material först i någon av de två huvudlinjerna. 
Förutom huvudlinjerna finns två kompletterande linjer som endast klarar av att bearbeta 
mindre profiler. Det framkom under intervjun med respondent PM att de har omställningstider 
som inte är tillfredställande för deras produktion men att det arbetas kontinuerligt med att 
reducera dessa. På grund av omställningstiderna så använder de sina lager för att möta den 
varierande efterfrågan enligt PM. Företaget arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder och 
effektivisering i produktionen.  
 

4.4.1 Push- och Pullstyrning 
 
PP menar att företaget använder sig av en kombination av de båda styrningsfilosofierna Push 
och Pull. Pull-styrning förekommer på det vis att när kundorder kommer in till företaget 
skickas informationen bakåt i logistikkedjan. För att färdigvarulagret ska kunna fyllas på med 
de produkter ordern avser skickas information till produktionen där tid bokas för att producera 
dessa produkter. Informationen skickas vidare tillbaka till blandningsavdelningen som 
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planerar för hur mycket av vilken gummimassa som ska blandas, varpå ansvariga för inköp 
ser till att ingredienserna till blandningen finns att tillgå i rätt tid.  
 
Det faktum att företaget säger sig använda en kombination av Push- och Pullstyrning grundar 
sig i att de trots tillverkning mot kundorder vill hålla ett lager som täcker cirka fyra veckors 
efterfrågan. Respondent PM berättar att av den här anledningen så tillverkas ofta ”lite extra” 
varje gång en kundorder ska produceras. PP menar att en bidragande orsak till detta är, att de 
vet att efterfrågan finns och att det är billigare att producera lite större partier. Speciellt vid 
batch tillverkning tillverkas det en extra buffert som läggs på lager. Det framhålls att de 
artiklar som läggs på lager inte är några dyra artiklar. 
 

4.4.2 Omställningstider 
 
Företaget arbetar med produktion av väldigt många olika produkter av olika material och 
dimensioner. Det förekommer 40-50 olika produktioner. Detta gör att maskinerna i 
produktionen ständigt måste ställas om mellan olika körningar. Det ideala hade enligt 
respondent PM varit att kunna producera i små partistorlekar, men att problem med 
omställningstider gör detta näst intill omöjligt. För att ändå kunna upprätthålla ledtiderna 
gentemot kunder så tillverkas enligt PM stora partistorlekar där en del av dessa läggs på lager. 
Färdigvarulagret hjälper fallföretaget att upprätthålla en bred produktflora och korta ledtider. 
Respondent PM menar att maskinoperatörerna kan ställa om sina maskiner, men att arbetet är 
svårt och tidskrävande. Anledningen till problemen är att omställningarna är komplexa och 
det arbetas kontinuerligt med standardisering av verktyg för att underlätta arbetet. Tidigare 
och även till viss del idag förekommer det egna lösningar för att underlätta vid omställningar. 
Omställningar kan idag ta allt ifrån tio minuter till en timme.   
 
Det framkommer under intervjun med PM att företaget ser sina långa omställningstider som 
ett stort problem. För en tid sedan anställde företaget konsulter för att se över vilka 
förbättringar som kunde genomföras. Respondenten PM menar att vissa framsteg har gjorts 
men att det finns mycket kvar att arbeta med. Vid årsskiftet anställdes en produktionstekniker 
som kontinuerligt arbetar tillsammans med maskinoperatörerna för att effektivisera 
produktionen. Till exempel har man underlättat för byte av verktyg då de nu kan genomföras 
med handkraft och utan skiftnyckel och mejsel. Mycket av förberedelserna görs också under 
tiden som maskinen arbetar med andra produkter. Det arbetar tre maskinoperatörer vid varje 
produktionslinje för bearbetning av gummit. En av dessa tre tar under pågående produktion 
fram material till nästkommande produktion.  
 
PM berättar att ytterligare en faktor som ligger till grund för de stora problemen med 
omställningstider är att styrningen av den ordningen olika kundorder behandlas inte är 
speciellt bra. Stora gummiprofiler varvas hela tiden med mindre profiler vilket ökar antalet 
omställningar.     
 

4.4.3 TPS 
 
I stort sett alla produkter som tillverkas i företaget måste passera igenom någon av de två 
huvudlinjerna för bearbetning av gummi. På dessa två linjer har företaget ett mål på 80 % 
kapacitetsutnyttjande mätt i bemannad tid. Idag ligger utnyttjande på mellan 80-85 %. 
Resterande del upptas av omställningar och driftstörningar. PM berättar att 
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omställningstiderna kan variera mellan tio minuter och en timme.  En av de två linjerna är i 
bruk dygnet runt, medan den andra endast är bemannad under två av tre skift. En anledning 
till det här är personalbrist. Respondenten PM skulle gärna se att båda linjerna var ständigt 
bemannade, men att det inte är möjligt på grund av att personal med den rätta kompetensen 
inte finns tillgänglig. Utöver de två stora linjerna finns två mindre kompletterande linjer som 
ibland kan stå stilla beroende på vilka produkter som tillverkas. Samtidigt ses de båda stora 
linjerna ibland som flaskhalsar i produktionen. En tendens företaget ser är att det efterfrågas 
mer och mer av de lite större profilerna. Företaget för därför diskussioner om att eventuellt 
utrusta en tredje linje till att kunna köra stora gummiprofiler och därigenom avlasta de 
nuvarande två huvudlinjerna.  
 
PM berättar att företaget inte kan planera sin produktion som de egentligen vill. Helst skulle 
de köra likartade profiler för sig under en period för att senare kunna ställa om maskinerna 
och producera en grupp av andra liknande produkter på rad för att få produktionsprocessen så 
effektiv som möjligt. Detta är idag inte möjligt eftersom det skulle få konsekvenser på de 
leveranstider företaget lovar kunderna. Alternativt skulle större lager få hållas under en längre 
tid.  
 
Företaget anser att deras produktionslayout är anpassad så att maskiner och processer som 
utför efterföljande delar i produktionen står i anknytning till varandra. Maskinerna har enligt 
respondent PM anpassats till materialflödet.  
   
Arbetet med att säkerställa kvalitén i produkterna utför företaget genom att efter varje 
arbetsmoment genomföra kontroller. Detta för att inte defekta produkter ska gå vidare till 
nästa produktionsmoment eller skickas till kund. Utförandet av kontrollerna görs direkt av 
maskinoperatörerna.  
 
Vid intervjun med PM framkommer att produktionen inte är särskilt standardiserad. Att arbeta 
med olika gummisorter och genom bearbetning få till rätt form kan vara problematiskt. Det 
krävs ett visst handlag för körning av olika profiler. Rotationssystem inom produktionen finns 
då maskinoperatörerna byter maskiner varannan vecka. Skillnad i kvalité kan enligt 
respondenten urskiljas beroende på vilka operatörer som kör maskinerna. 
 
Företaget anser att de har mycket aktiviteter som inte bidrar till ett direkt värdeskapande, men 
som ändå är nödvändiga. Exempel som nämns av PM är att det förekommer mycket manuellt 
arbete på grund av att produktfloran är stor. Det är svårt att utveckla en maskin som klarar alla 
de aktiviteter som för tillfället sköts manuellt. En annan aktivitet där det utförs dubbelt arbete 
är när först paketering av batchsatser sker i lager, för att senare plockas ihop och paketeras om 
för leverans till kund. Anledningen är att kunderna kräver att få produkter paketerade i sina 
egna emballage. 
 

4.4.4 JIT i produktion 
 
Respondent LC menar att fallföretaget arbetar med JIT eftersom bilindustrin kräver det av 
sina underleverantörer och eftersom 65 % av produktionen går till just bilindustrin så är detta 
en nödvändighet.  
 
Respondent PM menar att JIT börjar vid blandningen. Den färdigblandade gummimassan kan 
inte ligga för länge före den når produktionslinjerna eftersom processbarheten försvinner 
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snabbt. PM menar vidare att behovet av gummimassan hela tiden finns i produktionslinjerna. 
Väl i produktionslinjerna arbetar företaget ofta med produktion i stora batcher vilket leder till 
att det bildas stora mellanlager och stora färdigvarulager. PM menar att företaget hellre skulle 
arbeta med mindre batcher men att det här skulle kräva snabbare omställningstider i 
produktionsmaskinerna. PM menar vidare att företaget är införstått med att produktionen 
leder till stora lager och han ser även det här som ett problem:  
 
” Idag ligger fokus på artikelpriset, men det måste lämnas på grund av att kapitalbindningen 
blir för hög samt att platsbrist råder i lager.” 
 
I produktionen uppstår enligt respondent PM sällan problem med att material inte finns 
tillgängligt för nästkommande process. Det här har att göra med att företaget har stora 
mellanlager.    
 
Respondent LC ser en problematik i att företaget ibland är för säljorienterat, och därigenom 
tar på sig att vara väldigt flexibla för olika kundorder. Det här leder till att artikelfloran blir 
väldigt bred och därför krävs mycket omställningar för att möta alla kunders behov. 
 
 
4.5 Distribution   
 
Efter det att produktionen tar slut vidtar distributionsarbetet. Respondent PM berättar att 50 % 
av de produkter som lämnar de två huvudlinjerna i produktionen går direkt ut på 
färdigvarulager, och att resterande del går till vidare bearbetning för att efter det läggas på 
lager. Alla leveranser av färdiga produkter till kund sker från det lager av färdiga produkter 
som är beläget i fabriken i direkt anknytning till produktionen. Företaget har enligt respondent 
LC alltså inga regionlager i Sverige utan enbart ett centrallager.  
 
Företaget har enligt respondenterna ett uttalat mål på att ha en 4 veckors leveranstid från det 
att en kundorder kommer in. Vid batchtillverkning produceras artiklar som sedan läggs på 
lager i provisoriska lådor. Företaget får sedan kontinuerligt in planer från kunder på hur 
mycket som ska hämtas en eller ett par dagar senare. För fordonskunder har företaget enligt 
respondent LC en frystid på två dygn, vilket betyder att kunderna kan gå in och ändra i sina 
tidigare lagda order så nära in på som två dygn före varorna ska levereras. Ett väl utvecklat 
samarbete med fordonskunder finns och för att kunna erbjuda kund möjligheten till ändringar 
i order så håller företaget enligt LC en viss buffert i färdigvarulagret. När de olika planerna 
kommer in till företaget menar respondent LC att det finns rutiner för personalen så att alla 
vet exakt vad de ska göra. Först kollas de olika planerna av så att allting stämmer mot de 
tidigare lagda kundorderna. Därefter går företaget igenom planerna och stämmer av mot lager, 
varpå företaget över nätet bokar hur mycket plats i lastbilar som behövs. Härefter packas 
produkterna i rätt emballage och görs redo för avhämtning.  
 
För att exemplifiera hur snabba och exakta företaget måste vara i arbetet med att göra rätt 
produkter redo för avhämtning vid rätt tid berättar LC att SAAB kommer med sina lastbilar 
varje dag medan Volvo kommer två gånger i veckan. Det är alltså inte företaget själva som 
står för transportkostnader enligt LC. Om inte fallföretaget kan fullfölja sina åtaganden att ha 
fullständiga partier klara för avhämtning, måste de enligt LC meddela detta till kund ett dygn 
innan avhämtning. Eftersom fordonsindustrin ställer väldigt höga krav på sina leverantörer 
angående leverans så tvingas fallföretaget till extra leveranser när produkter fattas vid 
avhämtning. Dessa leveranser får företaget själva stå för.  
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Även för de kundgrupper som inte tillhör fordonsindustrin använder sig fallföretaget av 
externa speditörer vid leverans. Till dessa kundgrupper sker leveranser varannan vecka. 
Företaget funderar enligt respondent PM dock på att börja leverera mer frekvent, varje vecka 
till dessa kundgrupper för att minska tiden produkterna ligger på lager före leverans. PM tror 
inte att kunderna kommer att ha något problem med detta.  
 

4.5.1 Just In Time i distribution 
 
Fallföretaget har idag en bra kontakt och kommunikation med sina stora kunder. De största 
kunderna finns alltså inom fordonsindustrin. Dessa kunder kräver enligt respondent LC JIT-
leveranser för att försörja sin egen produktion. Kommunikationen och informationsutbytet 
som sker angående order och planer på eventuella förändringar sker enligt respondent LC via 
EDI och informationen från kund förs direkt in i fallföretagets system. Det här ligger till 
grund för distributionsplaneringen inom företaget. Som vi skrev i föregående stycke så 
berättar LC att JIT-leveranser sker direkt från företagets färdigvarulager till fordonskunderna.  
 
Respondent PM berättar att 50 % av de produkter som lämnar någon av de två huvudlinjerna i 
produktionen också lämnar företaget via leverans till kund samma dag eller dagen efter 
färdigställandet. 
 
 
4.6 Leveransservice    
 
LC berättar att företaget arbetar efter uppsatta mål för vilken leveransservice de vill uppnå, 
men att dessa i dagsläget inte uppfylls. Resultaten av målen redovisas med rapporter som LC 
presenterar och de olika kvartalens resultat jämförs sinsemellan. Det leveransserviceelement 
som främst mäts är leveranspålitlighet. Marknadsavdelningen är väldigt säljorienterad och de 
förespråkar en bred produktflora vilken LC tycker kan vara för bred. Han upplever att den 
breda produktfloran får negativa konsekvenser i produktionen i form av försvårat planerings – 
och omställningsarbete. Viljan att vara flexibel och kunna producera exakt vad kund 
efterfrågar kan enligt respondenten leda till att andra serviceelement kan vara svåra att uppnå.  
 
Ledtid 
Företaget har en uttalad ledtid på fyra veckor men som det ser ut i dagsläget så kan den inte 
hållas. Respondent PM menar att en rad åtgärder utförs för att minska ledtiden, bland annat 
reducering av omställningstider samt arbete med TPS vilket vi belyser i avsnitt 4.4.2 samt 
4.4.3. Vidare berättar han att de har planer på att utveckla de två huvudlinjerna så att en ny 
produkt kan börja bearbetas samtidigt som den föregående fortfarande ligger i ett senare skede 
i linjen. Den största kapitalbindningen har företaget i färdigvarulagret detta för att kunna 
erbjuda korta ledtider trots att produktionen ofta är komplex. 
 
Leveranpålitlighet 
Företaget har för tillfället problem med sin leveranspålitlighet. För närvarande ligger ofta 
ledtiden på sex veckor och inte på de utlovade fyra. Som vi beskrivit ovan grundar sig det här 
i den ibland för säljinriktade marknadsavdelningen som vill vara alla kunder till lags och 
kunna erbjuda en bred produktflora. Störst problem menar respondent PM att de har med sina 
leveranser till kunderna utanför bilindustrin. Han berättar att de ibland kommer lite i 
skymundan. Anledningen till detta är att bilindustrin prioriteras på grund av att de utgör den 
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viktigaste kundgruppen samt att de inte tolererar förseningar och ställer med tiden allt högre 
krav.  
 
Leveranssäkerhet 
Eftersom fordonsindustrin kräver att deras leverantörer arbetar med JIT är det av största vikt 
att företaget kan leverera artiklar med hög kvalité och till exakt kvantitet. Respondent PM 
berättar att företaget har kontinuerliga kvalitetskontroller på olika ställen i sin produktion, 
vilket har medfört att brister i kvalité i stort sett aldrig är ett problem. PM berättar att 
säkerheten i kvalitén är så pass bra att kunderna inte genomför egna kvalitetskontroller innan 
produkterna går in i deras produktion. Företaget har fasta leveranstidpunkter till alla sina 
kunder vilket vi beskriver i avsnitt 4.5. Respondent LC berättar att betydelsen av att hela tiden 
kunna leverera samtliga produkter som kundordern innefattar är väldigt viktigt. Det spelar 
egentligen ingen roll hur billiga artiklarna är eller hur små partier som felar. Uppstår fel måste 
dessa rättas till, vilket görs genom extra transporter, som vi tidigare beskrev i 4.5.   
 
Information 
Enligt respondent PM så ligger grunden för den långsiktiga planeringen av logistiken i de 
sexmånaders prognoser företaget får in från fordonskunderna. Den mer precisa planeringen 
för vad som ska produceras får företaget genom de kundorder all produktion grundas på. 
Detta gör att uppdaterad information om efterfrågan fås kontinuerligt. Respondent LC berättar 
att informationsutbytet med fordonskunder fungerar väldigt bra, vilket gör att det är lätt att 
planera för denna kundgrupp. Med resterande kunder är inte informationsutbytet lika 
utvecklat vilket gör att planeringen av produktionen här blir svårare.  
 
Respondent LC berättar att information till kunder inom fordonsindustrin måste gå ut fort när 
det står klart att en leverans inte kommer att kunna uppfyllas till 100 %. Detta är av största 
vikt för att upprätthålla relationerna till dessa kunder. När leveranser till kunder utanför 
fordonsindustrin inte kan uppfyllas, så berättar respondent PM att företaget vet vilka kunder 
som är mest flexibla att acceptera sena leveranser. Kontakt tas med dessa kunder och 
förhoppningsvis kan parterna komma fram till en lösning, och ett senare leveransdatum.     
 
Kundanpassning/Flexibilitet 
I avsnitt 4.5 beskrev vi hur transporter från företaget fungerade. Eftersom fordonskunderna 
har fasta avhämtningstider så ligger enligt LC kundanpassningen i möjligheten att gå in och 
ändra i sina order så sent som två dygn före leverans. Vidare så packas produkter till 
fordonskunder i speciella emballage tillgodosedda av kunderna. Enligt PM så förekommer 
ibland dubbelt arbete inom företaget eftersom produkter måste packas i provisoriska lådor för 
lagerhållning på grund av att de kundspecifika emballagen endast täcker kvantiteten för de 
planerade leveranserna.  
 
Respondent PM menar att fallföretaget lever mycket på sin förmåga att vara breda och 
flexibla. Att kunna producera artiklar i de exakta dimensioner som kunderna efterfrågar är ett 
mål för företaget.  
 
Lagertillgängligihet/Servicegrad 
Eftersom företaget har en uttalad leveranstid på 4 veckor, så är kunderna inställda på att inte 
kunna blixtbeställa produkter direkt från lager. Dock så tillverkas enligt PM i stort sett alltid 
lite extra och vid varje kundorder. Detta för att kunna täcka upp för de ändringar i order som 
vi beskrev i avsnitt 4.5.    
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5. Analys 
 
I det här avsnittet kommer vi att jämföra vår skrivna teori med resultatet från vår empiriska 
studie. 
 
 
5.1 Materialförsörjning  
 
Ett effektivt arbete i materialförsörjningen ligger till grund för hur väl de efterföljande 
funktionerna produktion och distribution ska fungera. För att kunna säkerställa att material 
finns tillgängligt arbetar företag ofta med automatiserade MPS system som indikerar låga 
nivåer i lager (Aronsson et al., 2003).  Att arbetet underlättas genom MPS system är något 
som styrks av våran empiriska studie då ett sådant system möjliggör automatiska uppdaterade 
indikationer på när lagernivåer är för låga och nya inköp bör göras.  
 
Enligt Persson & Virum (1996) har fokus vid hemtagning av material flyttats från att ett 
företag önskar lågt pris och hög kvalité till att istället fokusera på faktorer som 
leveranssäkerhet, servicenivå, samarbetsförmåga och flexibilitet. Det här stärks till viss del av 
vår empiriska studie. Alla respondenter förespråkar nära kontakter med leverantörer som en 
faktor av stor betydelse. Genom dessa relationer har med ett antal av de största leverantörerna 
utarbetade avtal växt fram. Respondenterna menar att avtalen med leverantörer medför att 
fasta leveranstider finns och att påtryckningar kan göras när brister i leveranser uppkommer. 
Studien på vårt fallföretag visade dock också att fokus ligger mycket på att köpa in i stora 
kvantiteter, detta för att uppnå ekonomiska fördelar i form av kvantitetsrabatter. Anledningen 
till det här är enligt respondent LC dels stora prishöjningar den senaste tiden och dels att 
kunna säkerställa produktionen vid efterfrågesvängningar.  
 
Att skapa starka relationer till leverantörer och genom detta uppnå ett bra 
leverantörssamarbete är enligt Persson & Virum (1996) resurskrävande och leder till att 
antalet leverantörer minskar. Företag måste vänja sig vid tanken att inte ha alternativa 
leverantörer för en och samma produkt. Det här förhållandet verkar i många fall enligt teorin 
som ett incitament för båda parter att arbeta för ett ”win-win” koncept. Enligt respondent LC 
så har fallföretaget idag ca 150 leverantörer. Att ett nära samarbete med ett fåtal leverantörer 
är viktigt stärks av det faktum att 15 av de 150 leverantörerna står för 90 % av inleveranserna 
till företaget. Fallföretaget är väldigt beroende av vissa leverantörer eftersom det material som 
ingår i produktionen i många fall består av specifika blandningar som endast ett fåtal 
leverantörer kan erbjuda. Att vara beroende av vissa leverantörer kan enligt respondent LC 
vara negativt. LC hänvisar till de prishöjningar som nyligen skett, som företaget tvingas 
acceptera då beroendet av det specifika materialet är så stort.  
 
Enligt teorin är standardisering en viktig uppgift inom inköp för att uppnå en effektiv logistik 
hos det köpande företaget. Det innebär att företaget vid inköp ska införskaffa standardiserade 
material och komponenter vilket leder till färre produkter i sortimentet (Aronsson et al., 
1996). Här går våran studie emot teorin då materialet som företaget beställer in är komplext. 
Samtidigt menar respondent PM att företaget lever på att de är så flexibla och att de kan 
uppfylla kundernas önskemål. Eftersom företaget har så pass många kunder inom olika 
branscher som efterfrågar olika artiklar är ett brett produktsortiment ett måste.   
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Enligt Aronsson et al. (2003) är det viktigt att söka efter leverantörer med rätt lämplighet. Han 
menar vidare att logistikens viktigaste uppgift är att uppnå leveransservice, och då är aspekter 
som ledtid, lagertillgänglighet samt leveranspålitlighet viktiga faktorer. Det här stärks av 
våran studie då fallföretaget har tillgång till ett konsignationslager i Falkenberg som 
möjliggör snabba inleveranser. Det finns även utarbetade avtal vad gäller 
ledtider/leveranstider. Samtidigt finns det en bred produktflora i konsignationslagret och de 
utarbetade avtalen med leverantörerna medför att påtryckningar kan göras för att säkerställa 
leveranspålitligheten.   
 
En annan viktig uppgift för inköpsfunktionen är enligt teorin att ge leverantörer information 
om företagets leveransmål samt långsiktiga planer och behov (Björnland et al., 2003). Det här 
stärks då vårat fallföretag får sexmånadersprognoser från kunder inom fordonsindustrin som 
lämnas vidare till leverantörer för att ge underlag för uppskattning av framtida materialbehov.  
 

5.1.1 Prognoser 
 
Det producerande företaget baserar enligt Björnland et al. (2003) sina prognoser på vad deras 
kunder förväntas köpa in, varpå informationen i prognoserna förs tillbaka i logistikflödet och 
ligger till grund för materialförsörjningen. Det här stärks inte av våran undersökning, då 
respondent LC menar att fallföretaget inte arbetar med att ta fram egna prognoser. Alla 
respondenter hänvisar istället till att alla inköp och all produktion istället sker direkt mot 
kundorder. Prognoser förekommer dock enligt PP då fordonskunderna lämnar sina egna 
preliminära prognoser till fallföretaget i sexmånadersintervaller. Respondent LC berättar att 
dessa prognoser inte ligger fast utan att kunderna när som helst kan gå in och göra ändringar 
som registreras i företagets MPS-system. För att täcka upp för det faktum att fordonskunderna 
kan gå in och ändra i sina order ända fram till 2 dygn före leverans och ändå kräva en 
bibehållen leveranstid på 4 veckor så håller företaget ett färdigvarulager motsvarande denna 
period. Företagets förmåga att hantera avvikelser från kund, marknad eller andra faktorer 
tyder på hur flexibel och kundanpassat ett företag är (Aronsson et al., 2003). 
 
Enligt respondent PM arbetas det inte heller med att ställa några prognoser för kundgrupper 
utanför fordonsindustrin utan produktion sker även här mot kundorder. Dock så framkommer 
det under intervjun att det mot dessa kundgrupper också tillverkas lite extra utöver 
kundorderna för att gardera sig mot snabba förändringar i efterfrågan och därigenom uppnå 
flexibilitet. PM menar att ”man går lite på känsla” i den här extra tillverkningen. Enligt 
Segerstedt (1999) så kan dock prognostekniker delas in i tre olika grupper, varav en är känsla 
och erfarenhetstekniker. 
 

5.1.2 Just In Time i materialförsörjning 
 
Ett syfte med JIT är enligt Grady (1990) att minska leveransernas storlek. Lumsden (2006) 
menar att ett företag genom att införskaffa endast det material som är nödvändig för 
produktionen ges möjligt att uppnå en högre flexibilitet samtidigt som det blir lättare att 
anpassa sig till förändring. Respondent PM menar att fallföretaget inte arbetar med ett JIT-
tänk i särskilt stor utsträckning i materialförsörjningen. Enligt respondenten börjar Just In 
Time i blandningsfunktionen. Företaget har vid intervjutillfället precis köpt in ett stort parti 
råvarumaterial. Fallföretagets agerande motsätter sig således det JIT-tänk som teorin 
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förespråkar vilket PM berättar beror på att företaget istället vill uppnå kostnadsfördelar i 
materialförsörjningen. 
 
Målet med JIT-styrningen är att integrera leverantörer i produktionsplaneringen och därmed 
flytta lagren längre bak i produktionsledet (Lumsden, 2006). Enligt Storhagen (1989) är det 
viktigt att underleverantörerna är belägna inom ett nära geografiskt område för att kunna säkra 
leveranser och ledtid.  Detta styrks av våran empiriska studie då respondent LC berättar att 
konsignationslagret i Falkenberg medför att de kan hålla mindre lager än vad som annars hade 
varit möjligt på grund av att lagrets närhet möjliggör snabba inleveranser.   
 
Enligt Storhagen (1989) skulle det ideala vara att underleverantören levererar direkt in i 
mottagarens produktion. Respondent PP berättar att de 10 % färdigt gummi som måste köpas 
in på grund av flaskhalsen i blandningsavdelningen går direkt in i produktionen, resterande 
läggs först på lager. 
 
 
5.2 Produktion 
 
Produktionsplaneringen ska enligt Persson & Virum (1996) genomsyras av korta 
omställningstider för att produktionen ska vara flexibel, en fungerande process är viktigare än 
ett stort lager. Respondent PM menar att företaget har problem med sina omställningstider 
och att de använder sig av sina lager för att kunna uppnå flexibilitet och möta den varierande 
efterfrågan.  
 
Björnland et al. (2003) framhäver betydelsen av att aktivt arbeta med att reducera 
genomloppstider och fel i produktionen, vilket kan uppnås genom att arbeta med 
produktionsfilosofier som JIT och TPS. Att detta är viktigt belyses i vår studie då respondent 
PM berättar att fallföretaget arbetar med JIT i viss utsträckning och även med en del områden 
inom TPS.  

5.2.1 Push- och Pullstyrning 
 
Respondent PP berättar att fallföretaget använder en form av kombination mellan Push- och 
Pullstyrning i produktionslinjen. Enligt teorin så krävs vid Pullstyrning information om 
marknadens exakta efterfrågan, varpå den här informationen ska spridas bakåt i företagets 
leverantörskedja och skapa ett sug (Chopra & Meindl 2001). Anledningen till att fallföretaget 
kan sägas arbeta med Pullstyrning är enligt PP att de tillverkar mot kundorder och får på det 
sättet bra information om marknadens efterfrågan. Vidare stärks teorin angående Pullstyrning 
då PP menar att information från kundorder skickas bakåt genom fallföretagets logistikrör och 
att ett sug uppstår. Aronsson et al. (2003) säger att ett företag i ett Pullsystem endast tillverkar 
när de får in en kundorder, och att endast det som behövs tillverkas.  
 
Enligt teorin så tillverkas det i Pushstyrning mot prognoser (Chopra & Meindl 2001). 
Fallföretaget tillverkar som sagt extra vid kundorder och lägger på lager, och den här 
produktionen kan enligt PP betraktas som Pushstyrning. PP menar vidare att företaget kan 
göra detta eftersom de genom de sexmånadersprognoser de får från fordonsindustrin vet att 
efterfrågan kommer att finnas.  
 
Persson & Virum (1996) menar att produktion enligt Pullfilosofin kräver att tillverkning sker i 
korta serier för att snabbt kunna leverera till kund. Detta förutsätter korta ledtider och ökad 
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flexibilitet hos det producerande företaget. Respondent PM berättar att det ideala för 
fallföretaget hade varit att producera i korta serier, men att detta inte är möjligt eftersom det 
finns en problematik med långa omställningstider. Flexibiliteten och förmågan att hela tiden 
kunna producera exakt den produkt kunden efterfrågar är enligt PM ett mål för företaget. 
Respondent LC menar dock att detta får vissa negativa konsekvenser i produktionen eftersom 
de ökade antalet omställningar som flexibiliteten i produktionen kräver är tidskrävande. Enligt 
Lumsden (2006) finns det två tillvägagångssätt för att tillgodose kundens krav på korta 
ledtider. Antingen korta tillverkningstider eller förmågan att kunna leverera direkt ifrån 
färdigvarulager.  Respondent PM menar att den största kapitalbindningen i företaget utgörs av 
deras färdigvarulager. De stora nivåerna i färdigvarulager hålls för att kunna erbjuda korta 
ledtider trots att produktionen ofta är tidskrävande och komplex. 
 

5.2.2 Omställningstider 
 
Enligt Lumsden (2006) så är ett av de stora målen med logistiken att minska partistorlekarna i 
produktionen. Respondent PM menar att det för fallföretaget är väldigt svårt att producera i 
små partistorlekar eftersom de har problem med långa omställningstider.   
 
Lumsden (2006) menar att det är av stor vikt för ett företag att minska sina omställningstider 
för att kunna nå positiva effekter på flexibilitet och ledtider. Detta stärks då respondent PM 
menar att det arbetas hårt med att åstadkomma reduktioner i omställningstider inom 
fallföretaget. Samtidigt berättar PM att de långa ställtider företaget idag har tvingar dem att 
hålla ett stort färdigvarulager för att kunna upprätthålla de uttalade ledtiderna på 4 veckor till 
kund.  
 
Enligt Segerstedt (1999) finns det en rad olika åtgärder som ett företag bör arbeta med för att 
reducera ställtiderna i produktionen. Vår fallstudie visar att det arbetas kontinuerligt med att 
minska ställtiderna inom företaget. För en tid sedan anställdes konsulter för att se över 
förbättringsåtgärder och vid årsskiftet anställdes en produktionstekniker som tillsammans med 
maskinoperatörerna arbetar för att effektivisera produktionen. Arbetet har lett till 
effektivisering vid byte av verktyg då detta nu sker med handkraft. Förberedelser inför 
nästkommande produktion görs också under tiden som den nuvarande produktionen är igång. 
Det här är två av de metoder som Segerstedt (1999) beskriver. Dock så finns det enligt teorin 
fler åtgärder för effektivisering av omställningstider, och respondent PM menar att trots att 
framsteg har gjorts så finns det mycket kvar att arbeta med. 
 
 

5.2.3 TPS 
 
Ett av målen med TPS är enligt teorin att uppnå ett högt och jämt kapacitetsutnyttjande av 
olika resurser (Björnland et al., 2003). PM berättar att det strävar efter ett högt 
kapacitetsutnyttjande och har idag ett mål på 80 % kapacitetsutnyttjande i bemannad tid, den 
verkliga siffran idag ligger på mellan 80-85 %. Dock så framkommer det vid intervjun med 
PM att en av de två största produktionslinjerna endast är bemannad under två av tre skift och 
att anledningen till detta är brist på personal med rätt kompetens.  
 
Företag måste kunna utnyttja den tillgängliga kapaciteten och analysera den efterfrågan som 
finns för att kunna anpassa produktionsplanerna därefter. Jämn belastning skapas genom att 
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vissa produktionsorder delas upp i små serier vilket ställer krav på korta omställningstider 
(Björnland et al., 2003). Vad teorin här förespråkar är för vårt fallföretag svårt att uppnå, då 
det enligt PM inte är möjligt att producera små partistorlekar på grund av problemen med 
omställningstiderna.  Vidare berättar respondent PM att företaget inte kan planera 
produktionen som de själva vill. För att effektivisera produktionen hade det ultimata varit att 
producera likartade profiler efter varandra för att sedan göra en omställning och köra en grupp 
av andra likartade profiler. Det här skulle dock få konsekvenser på de ledtider företaget lovar 
kunder.  
 
Målsättningen med TPS är att åstadkomma en omställningstid på under 10 minuter (Björnland 
et al., 2003). Det framkommer i våran fallstudie att företaget inte kan uppnå detta då 
respondent PM berättar att omställningsarbetet ofta tar mellan tio minuter och en timme. 
 
Det är enligt teorin av stor vikt att produktionslayouten är anpassad till materialflödet 
(Björnland et al., 2003). Det här stärks av vår fallstudie då respondent PM berättar att 
maskinerna anpassats efter materialflödet så att efterföljande delar av produktionen står i 
direkt anknytning till varandra. 
 
Björnland et al. (2003) beskriver att standardisering av olika operationer inom produktionen 
är viktigt och leder bland annat till att nyanställda snabbt kan lära sig arbetet. Vår fallstudie 
visar att arbetet med bearbetning av olika gummisorter kan vara problematiskt och att 
fallföretagets produktion därför inte är standardiserad. Teorin förespråkar ett rotationssystem 
mellan olika delar i produktionen för att uppnå en mer flexibel arbetsstyrka som kan användas 
vid olika stationer beroende på efterfrågan (ibid). Respondent PM menar att ett 
rotationssystem inom företaget finns, men att det går att urskilja skillnader i kvalité beroende 
på vilka maskinoperatörer som kör maskinerna.  
 
TPS förespråkar att allt som inte är direkt värdeskapande vid framtagning av produkter ska 
definieras som slöseri och därmed minskas (Björnland et al., 2003). Respondent PM berättar 
att det förekommer mycket aktiviteter i produktionen som inte är direkt värdeskapande, men 
som ändå är nödvändiga. Som exempel nämns det manuella arbetet som krävs eftersom 
produktfloran är så bred och att det inte finns någon maskin som klarar av att producera allt 
automatiskt. Aronsson et al. (2006) beskriver hur serviceelementet kundanpassning kan nås 
genom paketering av varor i speciellt emballage. Det här stärks av fallstudien då dubbelt 
arbete enligt PM förekommer i paketering och ompaketering av varor för att uppnå detta.        
 
 

5.2.4 JIT i produktion 
 
Respondent LC berättar att fallföretaget arbetar med JIT i produktionen mot fordonskunder 
eftersom bilindustrin kräver det. Målet med JIT i produktionen är enligt Björnland et. al 
(2003) ingen omställningstid och så små partistorlekar som möjligt. Vår fallstudie visar på 
motsatta förhållanden då det framkommer under intervjun med respondent PM att företaget 
ofta tillverkar stora serier vilket leder till att det bildas stora mellan- och färdigvarulager. 
Anledningen till detta är enligt PM de långa omställningstiderna. Lumsden (2006) hävdar att 
genom tillverkning av endast det material som med säkerhet kommer att förbrukas erhålls en 
ökad flexibilitet.  
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Maskinskötarna ska i så stor utsträckning som möjligt kunna sköta underhållet av maskinerna 
själva för att på det viset kunna åtgärda eventuella problem innan de blir för stora (Grady, 
1990). Det är något som fallföretaget arbetar med och respondent PM berättar att även om 
omställningarna är komplexa kan maskinskötarna själva genomföra arbetet. 
 
Huruvida en JIT-styrning ska fungera effektivt beror även på hur produktionsstrukturen och 
produktfloran ser ut. I en massproduktion med få produktvarianter tenderar den att fungera väl 
medan det i en massproduktion med en bred produktflora blir svårare (Storhagen, 1989). Det 
här stärks av våran studie då respondent LC ser en problematik i att företaget är för 
säljorienterat och tar på sig att vara för flexibla mot olika kundorder. Det leder enligt honom 
till att artikelfloran blir väldigt bred och att det därför är svårt att enbart producera det som 
efterfrågas i kundorder. Persson och virum (1996) menar att JIT i produktionen innebär att 
producera varor i rätt tidpunkt och endast till den mängd som det finns ett behov av.  
 
 
 
5.3 Distribution 
 
Björnland et al. (2003) menar att det är allt fler aktörer som deltar i funktionen distribution 
och som tillsammans bildar distributionskanaler som kan liknas vid nätverk med ett 
producerande företag, handelsföretag och externa transportföretag. För att kunna tillfredställa 
kundbehov så är en utveckling av samarbetet mellan olika aktörer viktigt. Här ser vi likheter 
med vår fallstudie då respondent LC berättar att det finns väl utvecklade relationer med de 
största kundgrupperna inom fordonsindustrin och att dessa står för sina egna leveranser. 
Exempelvis kommer SAAB varje dag och Volvo två gånger i veckan för att hämta produkter 
och fallföretaget har då i förväg bokat hur mycket plats de behöver i lastbilarna. Bokningarna 
sker elektroniskt via gemensamma datasystem.   
 
Lumsden (2006) beskriver leveransserviceelementet leveranssäkerhet som förmågan att 
leverera rätt varor i rätt kvantitet och kvalité. Eftersom de största fordonskunderna står för 
sina egna avhämtningar består fallföretagets del i distributionen enligt LC av att kunna göra 
rätt produkter redo för avhämtning i rätt antal och vid rätt tid. När de olika planerna kommer 
in från kunderna på hur mycket de vill hämta så finns det enligt LC fasta rutiner så att alla i 
personalen vet exakt vad som ska göras.    
 
Aronsson et al. (2006) berättar att en viktig del i kundanpassning är korta leveranstider och 
ibland även expresstransporter. Fallföretaget är enligt LC medvetet om vikten av att alltid 
leverera vad kund vill ha och erbjuder vid brister extraleveranser som de själva står för. 
Persson & Virum (1996) menar att serviceelementet information innefattar vikten av att 
företaget vid avvikelser och brister snabbt ska informera kunder. Det här stärks av vår 
fallstudie då LC berättar att information om brister måste meddelas snabbt för att upprätthålla 
goda relationer till kunderna.    
 
Aronsson et al. (2003) berättar att flexibilitet är ett serviceelement som är nödvändigt för att 
kunna genomföra kundanpassningar. Det kan exempelvis handla om att ett företags förmåga 
att klara av att saker och ting inte blir som planerat. Respondent LC menar att fallföretaget är 
kundanpassat på så vis att de klarar av att vara flexibla nog att erbjuda fordonskunder 
möjligheten att ändra i sina kundorder så tätt som två dagar före leverans.  
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En trend inom logistiken under 1990-talet var en centralisering av distributionen. Detta för att 
genom att erbjuda ett komplett sortiment ur ett och samma lager, kunna uppnå säkrare ledtider 
och bättre leveranspålitlighet (Aronsson et al., 2003). Fallföretaget har enligt respondent LC i 
Sverige endast ett centrallager som ligger i fabriken i direkt anknytning till företagets 
produktion. Trots att företaget enbart har ett centrallager så har de enligt respondent LC 
problem med sina ledtider och sin leveranspålitlighet, speciellt mot kunder utanför 
fordonsindustrin. Orsakerna till detta ligger enligt LC i att produktionen inte klarar av att 
tillverka i en så pass bred produktflora som säljfunktionen i företaget lovar kunder, samtidigt 
som en fyra veckors ledtid hålls.    
 

5.3.1 Just In Time i distribution 
 
Den avslutande delen av JIT filosofin är att skapa nära kontakter med sina kunder (Grady 
1990). Lumsden (2006) hävdar att införandet av JIT har ökat vikten av leveranssäkerhet. 
Enligt LC kräver fordonskunderna JIT-leveranser och han berättar att det är speciellt viktigt 
att det finns en bra kontakt och kommunikation med dessa kundgrupper. Grady (1990) menar 
att det är viktigt att kunderna är delaktiga i JIT arbetet eftersom informationen från dem kan 
underlätta företagens planering. Respondent LC berättar att kommunikationen och 
informationsutbytet sker via EDI och informationen från kund förs direkt in i fallföretagets 
system. Teorin stärks av våran fallstudie då informationsutbytet enligt respondent LC ligger 
till grund för företagets distributionsplanering. 
 
JIT-transporter ökar leveransfrekvensen vilket kräver ett utökat planeringsarbete för att inte 
halvfulla lastbilar ska trafikerar vägarna (Lumsden, 2006). Som vi nämnde i exemplet i 
avsnittet 5.3 kommer SAAB och hämtar produkter dagligen från fallföretagets lager. 
Företaget bokar plats i lastbilen innan den anländer för att SAAB ska kunna planera sin rutt 
och utnyttja lastbilens kapacitet fullt ut. 
 
Björnland et al. (2003) menar att i och med att företag trimmar sina materialflöden blir deras 
produktion mer känslig för oregelbundenhet och fel i inleveranser. Det har enligt honom lett 
till en ökad vikt av leveranssäkerhet. Respondent LC berättar att det finns fasta leveranstider 
till kunderna inom bilindustrin och att dessa kunder vet exakt vilka artiklar som står redo för 
avhämtning.   
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6. Slutsats 
 
I det här avslutande stycket kommer vi att ge svar på vår problemformulering och föra fram 
egna slutsatser. Vi kommer även att ge förslag till fortsatt forskning. 
 
Problemformuleringen som hela vår undersökning bygger på lyder: Hur arbetar 
producerande företag med sin logistik för att uppnå leveransservice? För att svara på vår 
problemformulering och på bästa sätt komma fram till hur leveransservice uppnås kommer 
slutsatserna först presenteras och diskuteras i de tre olika delarna av logistiken. Vi kommer 
därefter att med hjälp av en matris visualisera vilka delar i logistikkedjan som har störst 
inverkan på de olika leveransserviceelementen. Avslutningsvis kommer egna tankar föras 
fram i en slutdiskussion. Det här upplägget på slutsatserna kommer att ge en klar bild över hur 
de olika delarna i logistiken bidrar till leveransservice samtidigt som det på ett tydligt sätt 
framkommer vilka serviceelement som är centrala i logistikens olika delar.        
 
 
6.1 Materialförsörjning 
 
För att uppnå leveransservice mot kund är det av största vikt att materialförsörjningen 
säkerställer att rätt material hela tiden finns tillgängligt hos företag när produktionen ska 
börja. För att försäkra sig om detta bör företag skapa långsiktiga relationer med sina 
underleverantörer. Genom att skriva avtal med dessa kan påtryckningar vid förseningar göras 
vilket leder till större säkerhet i inleveranser. Detta leder i sin tur indirekt till att 
leveranspålitlighet kan säkerställas.   
 
Teorin menar att företag ser flexibilitet och leveranssäkerhet som de viktigare faktorerna hos 
sina underleverantörer (Persson & Virum, 1996). Detta hänger ihop med att Just In Time 
filosofin förespråkar att endast det material som behövs för att säkerställa produktionen vid en 
given tidpunkt ska köpas in. På det här sättet minskas råvarulager och förmågan att möta 
ändrad efterfrågan förbättras. Vår undersökning visar dock att företag ibland måste arbeta på 
ett motsatt vis, med stora råvaruvarulager för att säkerställa sin produktion och därmed hålla 
uttalade ledtider och flexibilitet mot kunder. Det tror vi hänger samman med att företag som 
arbetar med komplexa material endast har ett fåtal leverantörer att förlita sig på. Även om 
företag har bra relationer till sina underleverantörer och möjligheten till snabba inleveranser 
finns så räcker detta inte alltid för att säkra produktionen. Vill ett företag uppnå flexibilitet och 
erbjuda en bred produktflora krävs ibland stora buffertar i råvarulager för att säkerställa 
utlovade ledtider när saker och ting inte blir som planerat. 
 
För att företag ska kunna erbjuda leveransservice är det viktigt att information från kunder 
angående framtida efterfrågan även görs tillgänglig för underleverantörer. Detta för att de ska 
kunna planera sin verksamhet så att de kan tillgodose materialbehov från det producerande 
företaget. 
 
Även om företag producerar mot kundorder så tillverkas enligt vår studie ibland större 
kvantiteter än vad de omfattar. Den överskridande produktionen kan baseras på företagets 
känsla för hur framtida kundorder kommer att se ut. Stora lager i alla logistikkedjans delar 
kan vara en negativ konsekvens som företag får räkna med för att kunna erbjuda bibehållna 
ledtider, lagerpålitlighet och flexibilitet.  
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6.2 Produktion 
 
För att företag ska kunna vara flexibla och möta fluktuationer i efterfrågan är det viktigt att 
företagens produktion genomsyras av korta omställningstider och att de kontinuerligt arbetas 
med att reducera dessa för att kunna hålla korta ledtider. Korta omställningstider leder till att 
produktionen kan ske i mindre partistorlekar vilket ökar flexibiliteten och möjliggör att 
varierande efterfrågan kan mötas med bibehållna ledtider.  
 
Vår undersökning visar att företag som har problem med långa omställningstider och 
begränsad kapacitet i produktionen kan uppnå leveransservice på andra vis. Genom att vid 
varje enskild produktion tillverka en extra buffert och lägga på lager så kan antalet 
omställningar minskas eftersom vissa kundorder eller förändringar i redan inkomna kundorder 
kan levereras från färdigvarulager, alltså med hjälp av förbättrad lagertillgänglighet. Därmed 
kan korta ledtider och en flexibel produktion erbjudas kund med hjälp av lager även om 
produktionen i sig kan vara problematisk på grund av en bred artikelflora och långa 
omställningstider. Att förlita sig på lager för att kunna erbjuda leveransservice är ingen 
optimal situation med avseende på kapitalbindning och platsbrist. Vår undersökning visar på 
vikten av att istället arbeta för att uppnå leveransservice genom effektivisering i produktionen. 
Minskade omställningstider är nyckeln till en effektivare produktion och enligt oss är en 
reduktion av dessa det bästa sättet att kunna erbjuda kundanpassning, flexibilitet och korta 
ledtider. Reduktion av omställningstider för att uppnå leveransservice är speciellt viktigt för 
företag som samtidigt vill erbjuda kund en bred produktflora.  
 
Det är enligt teorin viktigt att ett företag klargör för sina kunder vilken leveranstid de kan 
förvänta sig (Aronsson et al., 2003). För att leveranstider ska kunna hållas är det enligt vår 
undersökning viktigt att upprätta bra informationsutbyte med kunder angående efterfrågan för 
att kunna planera produktionen på ett bra sätt. För företag med en begränsad kapacitet i en 
central delprocess i produktionen som alla produkter måste passera är information från kunder 
speciellt viktigt. Detta för att kunna planera produktionen, producera liknande produkter efter 
varandra, reducera antalet omställningar och därigenom kunna hålla sina uttalade 
leveranstider/ledtider med bibehållen produktflora och kundanpassning.  
 
För att kunna erbjuda leveranssäkerhet vilket innefattar fullständig och absolut kvalité hos de 
produkter företag tillverkar är kontinuerliga kvalitetskontroller i produktionen viktigt. Vår 
studie visar att just hög kvalité är viktigt då företags kunder arbetar utefter filosofin Just In 
Time. En annan slutsats vi kan dra är att det för företag som vill erbjuda kundanpassning och 
flexibilitet med hjälp av en bred artikelflora är svårt att arbeta med ett Just In Time tänk i 
produktionen. Detta för att det vid produktion av många olikartade produkter är nödvändigt 
att producera i stora serier för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Skulle företag istället 
producera endast det som efterfrågas vilket teorin om JIT förespråkar skulle antalet 
omställningar öka radikalt, och därigenom också ledtider.   
    
 
6.3 Distribution 
 
För företag som inte själva står för den fysiska leveransen av produkter från företaget till kund 
måste mer fokus läggas på att ha rätt produkter redo för avhämtning i rätt tid och kvalitet då 
det finns utsatta tider för när upphämtning sker.  
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Informationsutbytet mellan det producerande företaget och det distribuerande blir också 
viktigare då ett fungerande samspel mellan dessa är avgörande för hur hög leveransservicen 
mot kund blir. 
 
För företag som till stora delar har kunder som kräver JIT leveranser är leveranssäkerhet och 
leveranspålitlighet av största vikt i distributionen. Om företag samtidigt vill erbjuda en hög 
kundanpassning genom att ge kund möjlighet att ändra i redan lagda kundordrar med kort 
varsel och bibehållen ledtid måste fasta rutiner för distributionsarbetet från produktion via 
lager till lastkaj finnas. Det här kräver dock stora färdigvarulager och därigenom att hög 
servicegrad/lagertillgänglighet finns. Vidare krävs åtgärder när problem uppstår med 
exempelvis ofullständiga leveranser. Strävan efter kundanpassning kan leda till att företag 
måste ta till åtgärder som extra leveranser av små produktpartier om problem uppstår. Det här 
kräver en flexibilitet i distributionen. Vid sådana här förhållanden är det extremt viktigt att 
informationsutbytet mellan företag och kund fungerar.  
 
En annan slutsats vi kan dra är att företag ibland kan tvingas utföra dubbelt arbete för att 
tillgodose kundkrav och erbjuda kundanpassning. Det kan exempelvis handla om paketering 
av produkter för förvaring på lager och sedan ompaketering före leverans eftersom kunder 
ofta kräver speciella emballage. 
 
 
6.4 Modell 
 
Efter utförandet av våran studie har vi sett att alla olika serviceelement är viktiga på sitt sätt. 
Arbetet i de olika delarna i logistiken har olika mycket påverkan på serviceelementen och de 
är centrala i olika delar. Vi kan se att alla olika delar i logistiken bidrar till att uppnå 
leveransservice men att det logistiska arbetet får mer effekt ju längre fram i logistikkedjan det 
utförs.  
 

 
 
Ledtiden påverkas av alla delar i logistiken. Dock så kan vi se att produktionen har den största 
påverkan på ledtiden eftersom den är mest komplex. Det är även den delen där flest 
reduktionsåtgärder kan utföras. 
 
Leveranspålitligheten kan enligt oss påverkas mest av arbetet inom distributionen, eftersom 
det handlar om att leverera i exakt rätt tid. Materialförsörjningen har en indirekt påverkan på 
så vis att den försörjer produktionen med material. Vi skulle även vilja beteckna 
produktionens roll som indirekt påverkan eftersom den inte direkt kan sammankopplas med 
precisa leveranser och företag kan dessutom, om produktionen inte fungerar uppnå 
leveranspålitlighet med hjälp av stora färdigvarulager. 

 Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Information Kundanpassning Flexibilitet Lagertillgänglighet 

        

Materialförsörjning  Påverkan Indirekt påverkan Påverkan Mycket påverkan Indirekt påverkan Påverkan Indirekt  påverkan 

        

        

Produktion Mycket påverkan Indirekt påverkan Påverkan Påverkan Mycket påverkan M. påverkan Indirekt påverkan 

        

        

Distribution Påverkan Mycket påverkan Mycket påverkan Mycket påverkan Mycket påverkan Påverkan Mycket påverkan 
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Leveranssäkerhet påverkas av materialförsörjningen eftersom den här delen har ansvar för att 
köpa in rätt material av bra kvalité. Produktionen påverkar på så vis att rätt kvalité säkerställs 
genom en pålitlig tillverkning och kontinuerliga kvalitetskontroller. Även här ser vi mest 
påverkan från distributionen. Vi grundar detta på att det ligger inom ansvarsområdet för den 
här delen i logistiken att leverera precis rätt varor i rätt antal direkt till kund samtidigt som 
kvalitén består. 
   
Information kan till viss del betraktas som ett serviceelement som istället för att påverkas av 
logistiken påverkar den. Information från kunder angående efterfrågan leder till bättre 
planering i samtliga delar i logistiken och hjälper företag att uppnå resterande 
leveransserviceelement. Vi kan dock också se att de olika delarna i logistiken påverkar 
informationen. Distributionen ger kunder information vid exempelvis brister i leveranser och 
materialförsörjningen använder information från kunder som prognosunderlag vilka de 
vidarebefordrar till sina underleverantörer. 
 
Kundanpassning kan enligt oss påverkas av produktionen eftersom den genom att hålla korta 
genomloppstider kan bidra till extra korta leveranser. Kundanpassningen i produktionen har 
ett nära samband med flexibiliteten som beskrivs nedan. Distributionen påverkar 
kundanpassningen mycket då den innefattar möjligheten till diversifiering i sättet leveransen 
utförs på. 
 
Flexibilitet anser vi påverkas mest av produktionen då det är arbetet där som avgör hur snabbt 
företaget kan få fram nya produkter och avlägsna gamla. Produktionen är även enligt oss den 
mest komplexa delen i logistiken och därför är det extra viktigt att en inbyggd flexibilitet i 
produktionen finns. 
 
Lagertillgänglighet påverkas indirekt både av materialförsörjningen och av produktionen 
eftersom dessa möjliggör bildandet av färdigvarulagret. Mer direkt påverkas det här 
serviceelementet av distributionen då det är tillgängligheten i färdigvarulagret som möjliggör 
en hög serviceförmåga och leveranser direkt från lager. 
  
 
6.5 Slutdiskussion  
 
Efter att ha slutfört vår studie har vi kommit fram till att alla olika delar i logistiken på något 
sätt har inverkan på vilken leveransservice som kommer att erbjudas kund. Det har gjorts 
tydligt för oss att ju längre fram i logistikkedjan vi kommer desto mer påverkan har arbetet på 
de olika serviceelementen. Materialförsörjningens roll är mest ”ett jobb i det tysta” där den 
indirekt påverkar leveransservice genom att förse produktionen med material. Därmed inte 
sagt att den här delen i logistiken är mindre viktig, utan ett bra arbete här är nödvändigt för att 
en helhet ska kunna uppnås. Produktionen ser vi som den delen i logistiken som är mest 
komplex, och där det måste arbetas hårdast för att uppnå leveransservice. Det är också här de 
största förbättringsåtgärderna kan göras. Distributionen är den del i logistiken som interagerar 
med kunder vilket gör att det är först här leveransservicen realiseras. Det här leder till att 
distributionen är den mest kritiska delen för att uppnå leveransservice. Det spelar egentligen 
ingen roll hur mycket ett företag arbetar med att uppnå leveransservice i materialförsörjning 
och produktion om inte distributionen fungerar.  
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För att kunna uppnå leveransservice är det enligt oss väldigt viktigt att den interna 
kommunikationen i företag fungerar och att gemensamma mål och strategier finns. 
Kommunikation är viktig mellan olika delar i logistiken, men allra tydligast kanske ändå 
kommunikationen mellan marknads/säljavdelningen och de olika delarna i logistikröret är. 
Marknads/säljavdelningen kan se leveransservice som förmågan att hela tiden erbjuda kund 
exakt vad de vill ha, alltså flexibilitet och kundanpassning samtidigt som de vill sälja in så 
mycket som möjligt. Om de då inte har en bra kommunikation med, och förståelse för arbetet 
i logistikens olika delar och då framförallt produktionen så kan en situation uppstå där ett 
företag inte kan leverera vad kund efterfrågar med tillfredställande ledtid och 
leveranspålitlighet. Problematiken vi ser är alltså en allt för säljinriktad marknadsavdelning 
som endast ser till sina egna mål utan att beakta hur det påverkar andra delar i företaget. 
 
Slutligen skulle vi vilja poängtera att leveransservice, vilket vi fört fram i olika avsnitt i 
uppsatsen, kan uppnås på andra sätt än vad teorin framför. Dock så grundar sig de här 
lösningarna i att företag blir tvungna att hålla höga lagernivåer för att uppnå leveransservice. 
Beroende på vilken typ av produkter företag tillverkar, vilket styckpris de olika artiklarna har 
och vilka marknader företaget vänder sig mot kan vägen till att uppnå leveransservice se olika 
ut. 
 
 
6.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under uppsatsprocessen har vi stött på en rad alternativa infallsvinklar kring ämnena logistik 
och leveransservice. En intressant aspekt skulle vara att fokusera på hur kund uppfattar 
leveransservice och vilka serviceelement som kund anser vara viktigast. Vår studie har visat 
att företags strävan efter att vara serviceinriktade får konsekvenser på olika delar i logistiken. 
Det kan exempelvis handla om kapitalbindning i form av lager och ökat arbete i form av 
mycket omställningar i produktionen. Det skulle därför vara intressant att undersöka de 
ekonomiska effekterna av kundförluster på grund av bristfällig leveransservice kontra de 
kostnader företag måste lägga ner på det logistiska arbetet för att uppnå leveransservice.  
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Bilaga. Intervjuguide 
 
 
Materialanskaffning 
 

1. Hur ser eran leverantörsbild ut idag? 
2. Hur ser relationerna till era leverantörer ut? 
3. Hur stor andel av materialet ni behöver till eran produktion köper ni in istället för att 

producera själva?, skiljer det sig mycket kostnadsmässigt? 
4. Hur bestäms när material ska köpas in? 
5. Får era leverantörer ta del av de prognoser ni tar fram, och på vilket vis? 
6. Hur långa är tiderna från det att ni beställer till dess att ni får produkterna? 
7. Förekommer det JIT leveranser från leverantörer? 
8. Förekommer det att ni har för lite material i lager för att säkerställa produktionen?  
9. Beställer ni in material utefter kundorder? 

 
 
Prognoser 
 

1. Kan du beskriva arbetet till hur ni framställer prognoser, vilka prognosmetoder 
använder ni er av?  

2. Förekommer det ofta avvikelser i efterfrågan och om ja ser du något samband mellan 
dessa?  
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Produktionen 
 

1. Anser ni att eran produktion på ett bra sätt kan svara på specifika kundbehov? Och i så 
fall på vilket vis? Omställning av maskiner? 

2. Är ni flexibla i er produktion så att företaget snabbt kan möta ändringar i efterfrågan? 
Introduktion av nya produkter? 

3. Hur ser informationsutbytet ut mellan er och era kunder? (Får ni uppdaterad 
information om vad de vill ha för produkter?, info i god tid)   

4. Hur ser du på produktionens roll i att skapa en god leveransservice? 
 
 
Push- & Pull-styrning 
  
 

1. Känner du till begreppen push- & pull styrning? 
2. Hur ser arbetet med dessa båda styrprinciper ut i eran produktion? 
3. Vart finns flaskhalsproblemen i eran organisation?  
4. Vilka problem ser ni med de olika styrningsfilosofierna? 
5. Hur skiljer sig er produktionsstyrning beroende på om ni producerar mot lager eller 

kundorder?  
 
 
 
 
 
 
TPS 
 

1. Hur ser kapacitetsutnyttjandet i produktionen ut med avseende på maskiner och 
personal?  

2. Förekommer ett jämt utnyttjande? 
3. Hur hanterar ni partistorlekarna för att uppnå ett jämt kapacitetutnyttjande? 
4. Hur ser ni på problematiken med omställningstider i produktionen?  
5. Anser ni att eran organisation är funktionsorienterad eller flödesorienterad?  
6. Hur arbetar ni för att säkerställa kvalitén i produktionen? 
7. Hur pass standardiserad är produktionen? 
8. Anser ni att det förekommer icke-värdeskapande aktiviteter i produktionen? 
9. Använder ni er av förslagssystem för att förbättra produktionen? 

 
 
JIT 
 

1. Har ni hört talas om JIT?  
2. Arbetar ni med ett JIT tänk? 
3. Vad är de huvudsakliga målen med ert JIT arbete 
4. Hur arbetar ni med JIT i produktionen? 
5. Hur arbetar ni med JIT kunder? 
6. Hur ser förhållandet mellan inleveranser och ert JIT arbete ut? 
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7. Har ni många interna leveranser och hur ser dom ut? 
8. Vad skulle kunna göra för att förbättra ert JIT arbete? 

 
 
Distribution 
 

1. Hur ser erat arbete i distributionen ut? 
2. Hur involveras externa aktörer i distributionen? 
3.   Hur många lager har ni mellan produktion och slutkund?  
4.   Hur ser ni på lagerhållningen av färdiga produkter? 
 

 
Leveransservice 
 

1. Hur ser du på materialförsörjningens roll i leveransservice? 
2. Hur ser produktionens roll ut i leveransservice? 
3. Hur ser distributionens roll ut i leveransservice? 
4. Hur arbetas det i företaget med ledtider? 
5. Hur uppnås leveranspålitlighet? 
6. Hur garanteras säkerhet i era leveranser? 
7. Hur ser informationsutbytet ut med kunder? 
8. Hur arbetar ni med flexibilitet och kundanpassning? 
9. Sker leverans ofta direkt från lager? 

 
 
 
 


