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Sammanfattning 
 

Globalisering, outsourcing till lågkostnadsländer och IT-utveckling har fått ökad 
betydelse för konkurrenskraft och lönsamhet i den svenska 
tillverkningsindustrin. Det är en förutsättning att en verksamhet, för att vara 
konkurrenskraftig, organiseras utifrån kundernas behov. Det räcker inte med ett 
konkurrenskraftigt pris utan kunderna förväntar sig även hög kvalitet, 
leveransförmåga och flexibilitet. Företag tvingas därför effektivisera sina 
processer för att möta de ökade kraven. På dagens marknad tvingas företag att 
sänka sina kostnader för att förbättra lönsamheten. Lönsamhet är inte resultatet 
av finansiella mål utan hur framgångsrikt förädlingsprocesser fungerar. 
Effektiviteten i dessa processer och kostnaderna de ger upphov till, är baserat på 
hur bra systemet som producerar logistiken är utformat. Logistiksystemet ger 
upphov till ett flertal kostnadsposter vid styrning och planering av material och 
information. Effektiva material- och informationsflöden skapar ett logistiksystem 
som stödjer och styr produktionen utifrån kundernas behov. Det är därför en 
nödvändighet att tillgodose kundens krav, kundnöjdhet och service. För att skapa 
ett effektivt logistikflöde måste processerna kartläggas och analyseras. Detta 
skapar förutsättningar för att kunna identifiera onödiga aktiviteter.  
 
Syftet med studien var att kartlägga ett företags logistikflöde från order till 
leverans. Detta för att kunna identifiera påverkande aktiviteter och ta fram 
eventuella förbättringsförslag till materialförsörjningen med hänsyn till 
lönsamhet. Genom att analysera och jämföra empirisk data från bland annat 
kartläggning, intervjuer och mätningar, med det teoretiska ramverket kunde 
samband dras mellan materialförsörjningsaktiviteter och kostnader.  
 
I studiens resultat kan ett komplext logistiksystem identifieras där det har 
konstaterats att aktiviteter kring materialförsörjningen är mest kritiska och har 
högst påverkan på kostnaderna. Vidare presenteras hur den bristande 
materialförsörjningen påverkar produktionen på Groth Kaross. Problemen ger 
upphov till extra resurser och kostnader som försämrar verksamhetens 
lönsamhet. Studien avslutades med en presentation av eventuella 
förbättringsförslag och vidare rekommendationer till företaget.  
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Summary 
 
Globalization, outsourcing to low-cost countries and IT development has gained 
large importance for competitiveness and profitability in Sweden’s 
manufacturing industry. It is a prerequisite for a business, to be competitive and 
organized based on the customer's needs. It is not enough to have a competitive 
price since the customers also expect high quality, deliverability and flexibility. 
Therefore, companies are forced to improve their processes to meet the increased 
demands. In today's market, companies are forced to lower their costs to improve 
profitability. However, profitability is not the result of financial goals, instead it 
shows how successful the refining process is. The efficiency of these processes 
and the costs they incur are based on how well the system that produces the 
logistics is designed.  The logistics system generates a number of cost items 
when managing and planning information and materials. Effective material and 
information flow creates a logistics system that supports and manages production 
based on customer needs. Therefore, it is necessary to meet customer 
requirements, satisfaction and service. In order to create an efficient logistics 
flow, processes must be mapped out and analyzed. Additionally, it gives the 
possibility for identifying unnecessary activities. 
 
The purpose of the study was to value stream map the chosen company´s 
logistics flow from order to delivery in order to identify affecting activities and 
present possible improvements.  From analyzing and comparing empirical data 
with the theoretical framework, a connection could be drawn between material 
supply activities and costs. 
 
The results reflect a complex logistics system between the companies where it 
has been established that the material supply activities are most critical and have 
the highest impact on the costs. It also presents how a bad material supply 
system affects the production at Groth Kaross. Furthermore it causes additional 
resources and costs that impair the profitability of the business. The study ended 
with a presentation of possible improvements and further recommendations to 
the company. 
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Abstract 
 
Ökad konkurrens i den svenska tillverkningsindustrin tvingar företag att 
effektivisera sina processer för att överleva. Det krävs att verksamheter 
organiseras utifrån kundernas behov för att möta de ökade kraven. Kunderna 
förväntar sig inte bara ett konkurrenskraftigt pris utan även hög kvalitet, 
leveransförmåga och flexibilitet.  
 
Syftet med studien var att kartlägga ett företags logistikflöde från order till 
leverans. Detta för att kunna identifiera påverkande aktiviteter och ta fram 
eventuella förbättringsförslag till materialförsörjningen med hänsyn till 
lönsamhet. Genom att analysera och jämföra empirisk data med det teoretiska 
ramverket kunde samband dras mellan materialförsörjningsaktiviteter och 
kostnader.  
 
Resultatet visar att aktiviteter kring materialförsörjningen är de mest kritiska och 
har högst påverkan på kostnader. Vidare påverkar den bristande 
materialförsörjningen produktionen på Groth Kaross genom att ge upphov till 
extra resurser och kostnader som försämrar verksamhetens lönsamhet.  
 
Nyckelord: materialförsörjning, informationsflöde, materialflöde, logistik, Lean 
Produktion, lönsamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  
 

 

 
V 
 

Amanda Sandgrim & Edith Thormalm 

Förord 
 
Denna studie är ett examensarbete som omfattar 22.5 hp. Examensarbetet är en 
avslutande del av vår Högskoleingenjörsutbildning med inriktning Industriell 
ekonomi på Linnéuniversitetet i Växjö. Studien har utförts under vårterminen 
2017 i samarbete med företaget Groth Kaross AB i Mönsterås.  
 
Vi vill börja med att tacka företaget för ett väldigt bra bemötande och 
engagemang. Dessutom vill vi tacka moderbolaget Specialkarosser AB för deras 
hjälp och deltagande. Båda företagen har varit väldigt hjälpsamma under arbetets 
gång.  

Vi vill även tacka vår handledare Revsul Dedic för hans hjälp, råd och all 
värdefull feedback. Hans råd har hjälpt oss och gett oss rätt förutsättningar för att 
lyckas med studien. Mirka Kans har även varit till stor hjälp med värdefull 
handledningen under kursens seminarium.  

Personerna vi vill rikta ett extra tack till på företagen är: 

Daniel Thelaus, VD på Groth Kaross 

Lars-Erik Karlsson, Eftermaknadschef  

Charles Engberg, Verkstadsledning 

Mona Karlsson, Inköp 

Sofie Johansson, Ekonomi 

Bill Berkeby, Försäljning 

Fredrik Jansson, Planeringschef SKAB 

Avslutningsvis vill vi tacka våra opponenter Jessica Pettersson, Frida Arvidsson 
och Lina Karlsson. Deras tips och råd har varit till stor hjälp under studiens gång. 
De har gett oss möjlighet att se arbetet från ett annat perspektiv samt gett förslag 
på förbättringar.  
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1. Introduktion 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien och det problemområde som 
studien baseras på. Kapitlet tar även upp mål och syfte som ska uppfyllas. 
Vidare avslutas kapitlet med att beskriva arbetets avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Globalisering, outsourcing till lågkostnadsländer och IT-utveckling har fått 
ökad betydelse för konkurrenskraft och lönsamhet i den svenska 
tillverkningsindustrin (Jonsson & Mattson 2016). Dessutom är 
tillverkningsindustrin viktig för att skapa välfärd och tillfredsställa behov och 
önskningar hos individer (Segerstedt 2008). En av förutsättningarna för att vara 
konkurrenskraftig på dagens marknad är att organisera verksamheten utifrån 
kundernas behov (van Weele 2012). Det har blivit allt vanligare att kunder och 
konsumenter ställer högre miljökrav vilket endast miljömyndigheter tidigare 
gjorde. Det har därför tvingat företagen att ställa högre miljökrav i värdekedjan 
(Arnfalk m.fl. 2008). Abdul-Rashid m.fl. (2017) menar även att alla 
miljömässiga aktiviteter kan öka konkurrenskraften (Abdul-Rashid 2017). 
Detta bekräftas av Porter och van der Linde (1995) som menar att 
miljöregleringar kan utlösa innovativt tänkande vilket kan leda till ökad 
konkurrenskraft internationellt (Porter & van der Linde 1995). 
 
För att vara konkurrenskraftig räcker numera inte ett konkurrenskraftigt pris 
utan företag måste även ta hänsyn till kvalitet, leveransförmåga och flexibilitet 
(Olhager 2013). Priset regleras av kunden vilket tvingar företag att sänka sina 
kostnader för att förbättra sin lönsamhet. Lönsamhet är inte resultatet av 
finansiella mål utan hur framgångsrikt förädlingsprocesser fungerar (Dennis 
2007). En framgångsrik produktionsverksamhet kräver strategiska, taktiska och 
operativa beslut som är i samklang med varandra och stödjer företagets 
produkter på marknaden. För att behålla sin konkurrensposition måste 
strategier angående produkter, processer, planering och styrning av 
produktionen, ständigt förbättras (Olhager 2013). Effektiva material- och 
informationsflöden skapar ett logistiksystem som stödjer och styr produktionen 
utifrån kundernas behov (Jonsson & Mattson 2016). Effektiv logistik är därför 
en nödvändighet för att tillgodose kundens krav, kundnöjdhet och service (Van 
Weele 2012). 
 
Logistik bör ses som ett öppet system där alla faktorer har ett ömsesidigt utbyte 
av varandra för att reducera suboptimering. De inbördes relationerna kan ge 
upphov till synergieffekter och ge större total effekt vilket gör att det är 
viktigare med flödeseffektivitet än resurseffektivitet (Jonsson & Mattson 
2016). Flödeseffektivitet bidrar till en utjämnad produktion, ökad flexibilitet 
och en kortare genomloppstid. Den ökade flexibiliteten möjliggör fler 
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kundorder och en ökad kapacitet vilket bidrar till en positiv resultatpåverkan 
och gör företaget mer lönsamt (Dennis 2007). 
 
Andra aspekter som information har fått en större betydelse med dess påtagliga 
inverkan på företags flödeseffektivitet. Materialflödet kan inte isoleras från 
informationsflödet eftersom det finns starka kopplingar mellan det fysiska 
flödet och informationen. Logistiken som styr och planerar alla aktiviteter 
kopplade till material- och informationsflödet syftar till att ge en god 
kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser. 
Till följd av ett bristande logistiksystem kan alternativa kostnader uppstå i form 
av fler resurser. Fler resurser men ett befintligt utflöde minskar produktiviteten 
och ger i slutändan en sämre lönsamhet (Lumsden 2012). 

1.2 Problembeskrivning 

Logistiksystemet ger upphov till ett flertal kostnadsposter vid styrning och 
planering av material och information. Effektiviteten i dessa processer, och 
kostnaderna de ger upphov till, är baserat på hur bra systemet som producerar 
logistiken är utformat. För ett fungerande system krävs samarbete och 
integration av processerna. I en intern försörjningskedja är det viktigt att ha 
samordning i fokus för att skapa effektivitet och minimera suboptimering inom 
företaget (Jonsson & Mattson 2016). Jonsson & Mattson (2016) menar att 
integrering av information och materialflödet är en förutsättning för effektiv 
logistik och för att balansera tillgången och användningen av resurser. Effektiv 
logistik är i sin tur en förutsättning för att verksamhetens värdeförädling ska 
fungera och tillgodose kundernas behov. Nationalencyklopedin (2017) 
definierar produktivitet som förhållandet mellan resultat och insatta resurser 
(Nationalencyklopedin 2017). Dålig hushållning av resurser innebär dålig 
produktivitet vilket i förlängningen påverkar företagets lönsamhet. Genom att 
undersöka och analysera ett företags material- och informationsflöde kan en 
förståelse för materialförsörjningens påverkan på företaget ges. Utifrån detta 
har problemet formuleras till: 

 
Hur ett medelstort tillverkande företag och dess lönsamhet påverkas av en 
bristfällig materialförsörjning och onödiga aktiviteter i logistiksystemet. 

1.3 Syfte och mål 

Målsättningen är att ta fram underlag för att få en bättre förståelse för hur 
materialförsörjning påverkar företaget.  Genom kartläggning i form av en 
värdeflödesanalys har man möjlighet att få en förståelse för aktiviteterna och 
dess påverkan.  Med bakgrund av detta har studiens mål formulerats som: 
 

Identifiera hur företaget och dess lönsamhet påverkas av 
materialförsörjningen.   
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För att kunna identifiera aktiviteter och förbättringsmöjligheter behöver 
material- och informationsflödet kartläggas. Med hänsyn till detta har två 
delsyften formulerats. Det första delsyftet är:   
 

Att kartlägga ett företags logistikflöde från order till leverans med syfte att 
identifiera påverkande aktiviteter. 
 

Kostnader måste reduceras eftersom de har en direkt påverkan på lönsamheten. 
Genom att ta fram förbättringsförslag kan ett mer kostnadseffektivt 
logistikflöde skapas. Därför har studiens andra delsyfte formulerats som: 
 

Att ta fram eventuella förbättringsförslag för att förbättra 
materialförsörjningen med hänsyn till lönsamhet. 

 
Med hjälp av dessa två delsyften hoppas vi uppfylla målet och besvara 
problemformuleringen. 

1.4 Avgränsningar 

För att utföra ett arbete med hög kvalitet begränsas projektets omfång. Studien 
är begränsad till ett utvalt företag och deras specifika behov. Studien avser att 
hitta förbättringsförslag som endast tar hänsyn till hur information- och 
materialflödet hanteras internt mellan det valda dotterbolaget och dess 
moderbolag. Projektet avgränsas till material- och informationsflödet relaterat 
till företagets standardsortiment och inte det kundorderstyrda 
specialsortimentet. Studien kommer på grund av begränsningar i ekonomiska 
resurser endast undersöka och ta fram eventuella förbättringsförslag och inte 
utföra tester och experiment. Författarna kommer endast redovisa potentiella 
lösningar och därför inte genomföra och implementera förändringarna. Vidare 
kommer ingen uppföljning av framtagna förändringar ske på grund av 
tidsbegränsning. 
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2. Teori      

2.1 Lean Produktion 

Lean Produktion är ett arbetssätt som har sitt ursprung i Toyota Production 
System (TPS). Systemet är utvecklat av Toyota och innehåller deras 
ledningsfilosofi och förhållningssätt till produktion (Liker 2013). Begreppet 
Lean har på senare tid blivit allt vanligare i den svenska tillverkningsindustrin. 
Uppmärksamhet har väckts kring begreppet då det talats om att verksamheter 
nått stora framgångar genom detta sätt att arbeta. Allmänt skulle man kunna 
säga att Lean går ut på att eliminera alla typer av slöserier i en verksamhet och 
att använda företagets resurser mer effektivt (Bergman & Klefsjö 2012). Fokus 
ska vara riktat mot kunden och allt som inte skapar värde för dem anses vara 
slöseri. Idag används Lean som ett samlingsbegrepp för olika typer av 
förbättringsåtgärder. Teorin bygger vidare på tidigare förbättringsprogram som 
endast fokuserat på tid och kvalitet. Olhager (2013) hänvisar till fem Lean-
principer som Womack och Jones (1996) behandlar och som bör beaktas för en 
lyckad Lean-satsning. Dessa är värde, värdeflöde, balansering, takt och 
perfektion. Värde bör definieras utifrån slutanvändarens perspektiv och de 
aktiviteter som en produkt färdas genom kallas värdeflöde. Med hjälp av 
balansering och rätt takt kan ett jämt flöde åstadkommas. Vid ett kontinuerligt 
arbete med ovanstående punkter kan perfektion uppnås (Olhager 2013). 
Leanfilosofin brukar illustreras i form av ett hus som visar vägen mot målet. 
Nedan visas ett Lean-hus där husets grundförutsättningar är värderingar, 
standardisering och utjämning. Väggarna består av JIT och Jidoka och taket 
pekar upp mot målet (Dennis 2007).  
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Figur 1. Tolkning av ett Lean-hus, Bergman (2017). 

2.1.1 Just-in-time (JIT) 

En av pelarna i Lean-huset är Just-in-time, JIT. Konceptet innebär att material och 
produkter är tillgängliga i rätt kvantitet i det ögonblick de behövs i 
tillverkningsprocessen, varken tidigare eller senare. Det främsta syftet med 
metoden är att undvika uppkomsten av flaskhalsar och samkörningsproblem mellan 
stegen i försörjningskedjorna. Grundtanken är att inget ska produceras utan 
efterfrågan. Tillverkningsprocessen styrs av kundorder där nästa organisationsled i 
kedjan är kunden. Om inga kundorder kommit in, ska tillverkningsaktiviteterna 
avslutas och tiden användas till reparations- och underhållsarbeten samt 
förbättringsarbeten. Om JIT-filosofin ska fungera måste den stödjas av alla 
funktioner i företaget. Ledningen måste stödja arbetsledarna och 
produktionsmedarbetare med resurser som behövs för att de ska kunna förbättra 
processerna. Det går inte att begränsa JIT-konceptet till endast tillverkning utan 
varje del av organisationen måste stödja konceptet. Om en JIT-metodik ska 
användas i inköpsfunktionen måste regelbundna men flexibla leveranser skickas. 
Materialet ska skickas frekvent i olika kvantiteter och för att underlätta 
leverantörens arbete ska information om produktionsplaneringen och relaterade 
inköpsbehov skickas varje dag, vecka och månad. Fördelar med en JIT-produktion 
är att leverantören ständigt uppdateras om kvantiteter som behöver levereras vilket 
gör att det är lättare att planera sin produktionsvolym. Detsamma gäller 
materialplanering för båda parter. En effektiv planering gör att storlek på lager kan 
minska (van Weele 2012).   

2.1.2 Värdeflödesanalys 

Ett visualiseringsverktyg som ofta används inom Lean Produktion är 
värdeflödesanalyser. De fungerar som hjälpmedel för företag att se slöserier samt 
identifiera orsaker (Rother & Shook 2004). Alla aktiviteter i en 
tillverkningsprocess, från råmaterial till färdigställd produkt, delas upp i olika 
kategorier: värdeskapande, icke-värdeskapande och nödvändiga icke-värdeskapande 
aktiviteter. Detta i syfte att enkelt se vilka aktiviteter som tillför värde till produkten 
och vilka som är slöseri. Värdeskapande aktiviteter är de som förädlar produkten, 
exempelvis bearbetning och montering. Till de icke-värdeskapande räknas 
aktiviteter som medför förluster i form av kostnader och tid. De nödvändiga icke-
värdeskapande aktiviteterna är processer som stödjer värdeskapande aktiviteter, 
exempelvis planering av produktion och leveranser samt inköp. Vid utformningen 
av en värdeflödesanalys bör man ta hänsyn till informationsflödet kopplat till dessa 
aktiviteter (Olhager 2013).  
 
Kartläggningen börjar med uppritning av platsen där flödet äger rum. 
Uppdragstagaren ska följa hela material- och informationsflödets väg genom 
verksamheten. Börja med vandring för förståelse av flödet. Genom att gå uppströms 
längst flödet kan insamling och tidtagning av detaljerad information noteras. 
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Ställtid, genomloppstid, takttid, antal operatörer och arbetstid är exempel på viktig 
information. När uppdragstagaren följer flödet är det viktigt att notera platser där 
materialet stannar upp, vilket skapar lager. Inhämtad information används vid 
framtagning av ett framtida läge, vilket innebär att insamlad information för nuläget 
och det framtida läget delvis sker parallellt. När all information är insamlad 
visualiseras värdeflödet och processer där slöseri förekommer identifieras. Det 
avslutande steget i analysen är att ta fram strategier för att uppnå det framtida läget 
(Rother & Shook 2004). 
 
Tar man hänsyn till hela värdekedjan erhålls en holistisk syn och bättre förståelse 
för processen och aktiviteterna. På detta vis kan förbättringsområden identifieras 
och värdeflödesanalyser kan bli beslutsunderlag för framtida förändringar (Olhager 
2013). Att kartlägga ett flöde bär med sig många fördelar. Helheten kan visualiseras 
och slöserier och dess orsaker tydliggörs (Rother & Shook 2004). Inom Lean talar 
man om åtta slöseri som inte är värdeskapande för kunden. (Dennis 2007, Olhager 
2013, Bergman & Klefsjö 2012).  Slöserierna presenteras nedan. 
 
Överproduktion: Att tillverka mer än vad som efterfrågas eller utan att efterfrågan 
finns. Överproduktion anses vara det största slöseriet av alla eftersom det ger 
upphov till andra slöserier. 
Väntan: Uppstår när medarbetare väntar på material, verktyg eller maskiner. Denna 
form av slöseri ger bland annat upphov längre ledtid. 
Onödiga transporter: Denna form av slöseri uppstår när en produkt i produktion 
transporteras långa sträckor inom verksamheten mellan olika arbetsstationer. 
Transporten tillför inget värde till produkten och skulle kunna undvikas genom att 
placera arbetsstationerna i anslutning till varandra. 
Onödig lagerhållning: Slöseriet relaterat till lager är hanteringen av det material 
som inte används vid den aktuella förädlingen av produkter. Det är även 
kostnaderna som uppkommer i samband med kapitalbindning.  
Onödiga rörelser: Hur operatören rör sig och de rörelser som inte skapar värde är 
rent slöseri. Det kan till exempel vara rörelser i form av hämtning av verktyg, 
material eller be om hjälp. 
Defekter/Omarbete: Bristfälliga arbetsinstruktioner kan leda till defekter vid 
tillverkning. Detta kan kräva omarbete och kostnader för detta betraktas som 
slöseri.    
Onödig tillverkning: Uppstår när en produkt överarbetas och man gör mer än vad 
kunden önskar eller är villig att betala för. Fokus riktas bort från kunden. 
Outnyttjad kapacitet: Förlust av tid eller potentiella förbättringar genom att inte 
engagera eller lyssna till medarbetare är ett stort slöseri. Interna kunskaper och 
kreativitet går förlorad när den inte utnyttjas. Att ta tillvara på all kapacitet ger 
enorma förbättringsmöjligheter. (Bergman & Klefsjö 2012, Dennis 2007, Olhager 
2013).  
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2.1.3 Grundorsaksanalys 

Enligt Moore (2007) är en grundorsaksanalys en arbetsmetod för att identifiera den 
verkliga orsaken till problem så att åtgärder kan vidtas för att eliminera dess 
framtida inverkan (Moore 2007). Strategin användes i tron på att identifiera 
problemets grundorsak istället för att endast hantera symptomen. En 
grundorsaksanalys kan tillämpas på många områden och är bra att använda vid 
utvecklingsprojekt (Reid & Smyth-Renshaw 2012). Ett verktyg som kan användas 
vid en grundorsaksanalys är ett orsaks-verkan-diagram. Verktyget är uppbyggt för 
att visa relationen mellan effekten och dess potentiella orsaker. Orsakerna delas upp 
i olika kategorier som representerar upphovet till effekten (Park, Nam & Choi 
2011). 

2.2 Logistik 

Logistik handlar om att skapa effektiva materialflöden antingen inom ett företag 
eller integrerat materialflöde genom flera företag. För att skapa effektiv logistik är 
det väsentligt att förstå informationsflödets betydelse. Det är dessutom viktigt att ha 
ett bredare perspektiv än det egna företaget då synergier kan erhållas vid hänsyn till 
andra materialflöden än företagets och bidra till bättre flödeseffektivitet. 
Flödeseffektivitet bidrar till en utjämnad produktion, ökad flexibilitet och en 
kortare genomloppstid. Den ökade flexibiliteten möjliggör fler kundorder och en 
ökad kapacitet vilket bidrar till en positiv resultatpåverkan och gör företaget mer 
lönsamt (Dennis 2007). Enligt Jonsson & Mattsson (2016) definieras logistik som 
planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet från 
råvaruanskaffning till slutlig konsumtion. Logistik syftar till att tillfredsställa 
kunders behov och önskemål. Aktiviteter inom logistik ger upphov till kostnader i 
form av personal, material och hantering vilka har stor påverkan på slutresultatet. 
Ur ett logistikperspektiv orsakas kapitalbindning av råvaru- och komponentlager, 
färdigvaru- och distributionslager. Kapitalbindningen påverkar företagets 
kassaflöde och betalningsförmåga men bidrar även till kostnader som istället hade 
kunnat generera avkastning (Jonsson & Mattson 2016).  
 
Produkter i arbete är benämningen på material och produkter som befinner sig 
mellan råvarulager och färdigvarulager, det vill säga inom produktionen för 
bearbetning eller montering. Om produkterna hela tiden är i arbete och rätt produkt 
produceras i förhållande till efterfrågan är det inget problem. Men det finns risk att 
man vid lagerstyrningsåtgärder för att sänka kapitalbindningen ibland glömmer bort 
produkter i arbete. Även om buffertlager mellan stationerna inte är stora kan 
summan bli avsevärd och orsaka hög kapitalbindning. Mycket produkter i arbete 
innebär långa genomloppstider vilket begränsar flexibiliteten (Storhagen 2011). 
Genomloppstid är den tid det tar för ett jobb eller en produkt från det att den 
påbörjas i produktionen tills den är färdig, inklusive alla väntetider (Segerstedt 
2008). En produktion utan lager bör därför vara ett högt prioriterat logistiskt 
måltillstånd (Storhagen 2011).  
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2.2.1 Materialflöde och Informationsflöde 

Traditionellt sett har det huvudsakliga flödet i logistiken varit materialflödet. Det 
involverar alla aktiviteter relaterat till materialförsörjning, från källa till slutlig 
användare. Materialflödet har en stor påverkan på ett företags resultat då det kräver 
mycket resurser och involverar stora summor pengar (Jonsson & Mattson 2016). 
Lumsden (2012) menar att materialflödet inte kan ses isolerat från 
informationsflödet. Det fysiska flödet och den horisontella informationen har 
mycket starka kopplingar vilket gör att dessa bör behandlas samtidigt (Lumsden 
2012). Vidare menar Jonsson & Mattsson (2016) att ett informationsflöde är en 
förutsättning för ett effektivt materialflöde. Effektivt materialflöde balanserar 
tillgången och användningen av resurser med hjälp av information om kundens 
behov, kapacitet, beläggning, material och leveransförmåga hos leverantörer. Ett 
optimalt materialflöde möter exakt kundens behov (Jonsson & Mattson 2016). En 
förutsättning för att kunna balansera tillgången och användningen av resurser är att 
information om den befintliga och framtida efterfrågan finns tillgänglig. Det kan 
bland annat vara försäljningsinformation, prognosinformation och 
kundorderinformation. Internt inom företaget genereras informationen dels genom 
försäljningsprognoser som tas fram, dels från kunder i form av kundorder, 
försäljningsstatistik, och leveransplaner. Om kunden är ett tillverkande företag är 
kvantiteter och tidpunkter för framtida inköp samt förbrukningen av lagerförda 
artiklar viktig information.  
 
Information och en effektiv informationsöverföring är väsentligt för ett företags 
framgång. En viktig aspekt är den tid det tar att behandla och vidarebefordra 
information. Osäkerheten kring informationen reduceras när ledtiden är kortare men 
det är även en förutsättning att rätt person nås av den. Allt eftersom fler företag 
arbetar i nätverk i sina processer och projekt ökar betydelsen av information. En 
förutsättning för kommunikation mellan organisationens olika delar är därför 
effektiva informationssystem.  Det största hindret för ett effektivt 
informationsutbyte är bristen på formella informationssystem. Informationsteknik 
är ett bra hjälpmedel för att reducera ledtiden och osäkerheten kring 
informationsutbytet (Storhagen 2011). Enligt Magnusson & Olsson (2005) är den 
största fördelen med affärssystem är att man kan integrera företagets alla 
informationsflöden och samla all data på samma ställe. Detta underlättar för 
felsökning och analys av processer (Magnusson & Olsson 2005).  
 
Fawcett m.fl. (2007) menar att företag gärna uppdaterar sin informationsteknik. 
Problemet är bara att man ser tekniken som en lösning istället för ett hjälpmedel 
vilket skapar problem i implementeringen. Det många inte förstår är att det krävs ett 
grundarbete och en förändring i företagsstrukturen för att skapa ett delningssystem i 
världsklass. Kostnaden för ett informationssystem är inte det största problemet utan 
det handlar ofta om implementeringskostnader. Tid och budgetar överskrids när 
grundarbetet inte görs ordentligt vilket är kostsamt för företagen. Ali m.fl. (2016) 
menar också att det finns en tendens att mötas av organisatoriskt motstånd vid 
förändringar. Vidare menar Fawcett m.fl. (2007) att en organisations tekniska 
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anslutning tillsammans med dess kulturella vilja att dela information är nyckeln till 
ett lyckat informationsutbyte. 

2.2.2 Materialförsörjning  

Det är viktigt att ta fram optimala försörjningsstrategier och kostnadseffektiva 
leverantörer eftersom materialkostnaderna är höga. Materialförsörjningen blir 
således inte bara en viktig aspekt ur kostnadssynpunkt utan även för att upprätthålla 
hög konkurrenskraft (Jonsson & Mattson 2016). Ett företags materialförsörjning är 
inflödet av material och är ofta en kritisk funktion eftersom den har en direkt 
påverkan på produktens kvalitet, leveranstid mot slutkund, konkurrensförmåga 
samt vinst och försäljning (Gant m.fl. 2006). Valet av leverantör och hur ett företag 
väljer att arbeta med försörjningsstrategier blir därför en viktig strategisk och 
taktisk fråga att arbeta med (Jonsson & Mattsson 2016). En ineffektiv 
materialförsörjning påverkar produktionsprocessen och är avgörande för att 
producera enligt planeringen (Gant m.fl. 2006).    

2.3 Inköp 

På senare år har en rad förändringar inom inköpsfunktionen skett där produktion 
gått från lagerstyrd till kundorderstyrd och där JIT-koncept och supply chain 
management har införts. Supply chain management kan beskrivas som styrning av 
alla aktiviteter, ekonomiska resurser samt all information och kunskap som är 
kopplat till flödet. Inköpsstyrning är direkt kopplat till supply chain management 
och täcker alla aktiviteter som behövs för att hantera leverantörsrelationer. 
Inköpsfunktionen innebär aktiviteter som att fastställa inköpsspecifikationer, välja 
lämplig leverantör, genomföra förhandlingar, lägga order och utveckla effektiva 
inköpsrutiner, leveransbevaka samt följa upp och utvärdera. Supply chain 
management skiljer sig från inköp eftersom det innefattar alla logistikaktiviteter och 
styrning av relationer i tidigare led än endast förstaledsleverantören. Många 
störningar inom supply chain är orsakade av ineffektiv koordinering mellan 
deltagarna eller ett bristande utförande. Det är inte möjligt att uppnå helt felfria 
processer men att hela tiden sträva efter förbättringar och mindre störningsmoment 
är någonting varje företag bör arbeta med. Företag i en supply chain har lite 
kontroll över sina kunder och leverantör och måste därför designa sina processer 
med hänsyn till förändringar som kan orsakas av kunder eller leverantörer 
(Krajewski & Ritzman 2002). 
 
Inköpsprogram bidrar till lyckade affärer för företag på flera sätt. Inköp kan skapa 
en markant förbättring av försäljningsmarginaler genom stora kostnadsbesparingar. 
Den största kostnaden för sålda varor utgörs av inköp av material och tjänster vilket 
innebär att inköp är oerhört viktiga för företagen. Brist på väldefinierad 
inköpspolicy och struktur i inköpsprocessen kan leda till att man tappar kontrollen 
över inköpskostnaderna vilket i sin tur kan leda till ekonomiska förluster (van 
Weele 2012). Effektivisering av inköp kan bidra till att förbättra företagets 
avkastning på nettotillgångar på tre sätt: minskning av materialkostnader, 
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minskning av det rörelsekapital som används av företaget och förbättring av 
företagets omsättningspotential (van Weele 2012).    

2.4 Produktivitet & Effektivitet  

Nationalencyklopedin (2017) definierar produktivitet som: “förhållandet mellan 
erhållet resultat och insatta resurser vid (industriell) produktion” 
(Nationalencyklopedin 2017). Lumsden (2012) menar att produktivitet handlar om 
hushållning av resurser för att åstadkomma största möjliga utflöde av varor och 
tjänster med ett bestämt inflöde. Produktivitet kan beräknas som kvoten mellan 
utflöde och inflöde (Lumsden 2012). 

Produktivitet= Utflöde/Inflöde 
              

Kvalitativt uttrycker Produktivitetsdelegationen (1991): Produktivitet handlar om 
mänskligt arbete och skaparkraft. Att öka produktiviteten och effektiviteten är 
därför dels att arbeta hårt, dels att ge utrymme för att ta till vara den mänskliga 
skaparkraften - att utnyttja människors vilja och drivkraft att skapa ett bättre liv - på 
alla nivåer i samhället (Produktivitetsdelegationen 1991). 
 
En verksamhet kan göra mycket besparingar i tid och effektivitet genom att förkorta 
processers ledtid. Ett angreppssätt för att åstadkomma kortare ledtider är 
flödesorientering. Det betyder att arbetsmomenten organiseras utifrån arbetsflödet 
istället för att organiseras utifrån momentets enskilda förmåga. Detta medför att 
material och information kan förflyttas direkt mellan enheterna vilket skapar ett 
flöde genom verksamheten (Sörqvist 2004). Fokus läggs på den tid i processen som 
objektet erhåller värde. Bergman & Klefsjö (2012) definierar flödeseffektivitet som 
“summan av tiderna för de värdeskapande aktiviteterna i förhållande till den totala 
genomloppstiden” (Bergman & Klefsjö 2012). Många fördelar finns att tillgå med 
flödesorientering. Det bidrar exempelvis till att förenkla planeringen samt minska 
kötider och mellanlager. Det skapar även möjlighet till enstycksförflyttning vilket 
är en bra grund för ledtidsförkortning (Sörqvist 2004).  Flödeseffektivitet bidrar till 
en utjämnad produktion, ökad flexibilitet och en kortare genomloppstid. Den ökade 
flexibiliteten möjliggör fler kundorder och en ökad kapacitet vilket bidrar till en 
positiv resultatpåverkan och gör företaget mer lönsamt (Dennis 2007). 
 
Historiskt sett har objekt i en förädlingsprocess förflyttats partivis mellan de olika 
arbetsstationerna (Sörqvist 2004). Verksamheter har fokuserat på resurseffektivtet 
vilket innebär att utnyttja resurser i organisationen maximalt. Resurseffektivitet är 
ett mått på hur väl en resurs utnyttjas under en given tidsperiod och målet har varit 
att ha en hög resurseffektivitet (Bergman & Klefsjö 2012). Att arbeta 
resurseffektivt och partivis förflytta objekt mellan arbetsstationer medför att det 
första förädlade objektet alltid får vänta på det sista med att förflyttas till nästa 
station, vilket skapar långa genomloppstider. I ett enstycksflöde flyttas istället det 
första förädlade objektet till nästa arbetsstation direkt efter färdigställandet vid en 
station. Detta bidrar till enorm tidsbesparing för det totala partiet eftersom kötiden 
reduceras. Att arbeta med stora partier bidrar till långa kötider, binder kapital, 
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skapar låg flexibilitet och anpassningsförmåga i processerna. En minskning av 
partistorlekar kan därför medföra kortare ledtid och en mer resurssnål verksamhet 
(Sörqvist 2004). Låg flödeseffektivitet leder bland annat till kapitalbindning och 
dåligt kassaflöde. I tjänsteprocesser kan låg flödeseffektivitet vara extra 
problematiskt eftersom kunden är med i bilden och kan uppleva ett slöseri med tid. 
För att uppnå högre flödeseffektivitet måste antalet objekt i flödet reduceras vilket 
gör att köer kan elimineras (Bergman & Klefsjö 2012).   

2.4.1 Materialflödeseffektivitet och företags lönsamhet 

Det överordnande målet för kommersiella företag är att uppnå så god lönsamhet 
som möjligt. Det traditionella uttrycket för lönsamhet är räntabiliteten på arbetat 
kapital. Med hjälp av en DuPont-modell kan materialflödeseffektivitetens betydelse 
för ett företags lönsamhet synliggöras. Modellen visar sambandet mellan ett 
företags intäkter, kostnader, kapital respektive vinst och räntabilitet. Figur 2 visar 
en förenklad bild över dess samband. Det finns olika effektivitetsvariabler med 
anknytning till logistik som kan påverka räntabiliteten. Variabler som påverkar 
intäkter är lagertillgänglighet, leveranstid, leveranssäkerhet och flexibilitet. 
Variabler som påverkar kostnaderna är kapacitet, lager och transporter medan 
kapitalbindningen påverkas av lagrets storlek och kapacitetsutnyttjandet (Mattsson 
2012).  
 

 
 
Figur 2. Materialflödeseffektiviteten och räntabiliteten i ett företag. 
 
Bra effektivitet innebär att allokera resurser rätt; att fördela dem så att man till 
lägsta kostnad producerar varor och tjänster som kunden vill ha och behöver. För en 
lyckad resursallokering krävs det att arbetskraft, kapital och andra resurser är 
fördelade mellan arbetsområden, på ett sätt som gör att alla enheter påverkas 
likartat vid en produktionsökning (Produktivitetsdelegationen 1991). Med 
lönsamhetspåverkande effektivitet skiljer man på inre och yttre effektivitet. Den 
inre handlar om hur väl företagets inre process fungerar, det vill säga 
materialhantering och administration (Lumsden 2012). Variabler som påverkar den 
inre effektiviteten är resursutnyttjande, lagerstorlekar, genomloppstider i 
produktionen och transportkostnader. Betraktat från DuPont-modellen har den inre 
effektiviteten samband med kapitalbindning och kostnader och för en förbättring 
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krävs eliminering av slöseri och icke-värdeskapande aktiviteter (Mattson 2012). 
Den yttre effektiviteten handlar om hur företaget anpassar sig till omgivande 
system och hur väl företaget tar tillvara på de möjligheter som finns på marknaden 
samt det samhällsekonomiska resultatet av produktionen vilket bekräftas av både 
Lumsden (2012) och Produktivitetsdelegationen (1991). Vidare menar Mattson 
(2012) att yttre effektivitet kan ses som ett mått på vad företaget kan leverera i 
förhållande till vad kunden förväntar sig, det vill säga förmågan att arbeta med rätt 
saker. Den yttre effektiviteten påverkas av leveranstider, leveransförmåga och 
flexibilitet. För att lönsamhetsmålet för verksamheten ska nås och upprätthållas är 
det viktigt att båda effekterna vägs in och balanseras mot varandra. Total 
effektivitet tar hänsyn till inre och yttre effektivitet och definieras som produkten av 
dem båda (Lumsden 2012).  
 
Ett företags materialflödeseffektivitet påverkar lönsamheten och kan uttryckas i 
termer av kundservice och kostnader. Efterfrågan och därmed företagets intäkter 
kan relateras till kundservice medan kapitalbindning relateras till kostnader. 
Effektivitet inom ramen för resursförbrukning kan uttryckas med hjälp av 
kapitalbindning, kapacitetsutnyttjande, volym- och produktmixflexibilitet samt 
logistikkostnader. Kapitalbindning avser företagets tillgångar i form av 
anläggnings- och omsättningstillgångar. I tillverkande företag binds kapital dels i 
materialflöden, dels i lager längs flödet i form av produkter i arbete. Till stor del är 
kapitalbindning förknippad med sättet att styra, utforma och samverka i 
försörjningskedjor och orsakas av brister eller avsaknad av informationsutbyte 
mellan verksamheterna i kedjan. Kapacitetsutnyttjandet har en stor påverkan på 
företagets kostnader. Ett högt utnyttjande möjliggör mindre bundet kapital i 
verksamheten eftersom resurserna utnyttjas fullt ut under normal arbetstid. 
Flexibilitet bör betraktas ur ett kostnadsperspektiv eftersom hög flexibilitet kostar 
verksamheten pengar. Men det bör tilläggas att hög flexibilitet även kan vara källan 
till intäkter och ökad konkurrensförmåga. De påverkar således variabler både i 
kostnads- och intäktssidan i DuPont-modellen (Mattson 2012). 
 
Det finns en rad direkta och indirekta kostnadsposter som är förknippade med 
styrningen av materialflöden. Logistikkostnader förknippade med 
materialförsörjningen är transport- och hanterings-, lager-, brist- och 
förseningskostnader samt administrativa kostnader. Lagerkostnader avser kostnader 
i form av kapital-, lagerhållnings- och värdeminskningskostnader medan brist- och 
förseningskostnader avser kostnader som uppstår när en produkt inte kan levereras 
på grund av brist i lager eller försenad leverans. Det omfattar dessutom kostnader 
som uppstår vid produktionsstörningar vid försenade leveranser från leverantör 
eller snabbtransport av material för att undvika försenad produktionsstart eller 
forcerad produktion (Mattson 2012). 
 
För att effektivisera informations-, material- och det monetära flödet i 
försörjningskedjan finns en rad angreppssätt att tillämpa. Angreppssätten kan delas 
in i följande kategorier: förenkling/rationalisering, informationsutbyte, 
automatisering, omkonfigurering och samverkan. Att förenkla och rationalisera 
processer innebär att eliminera aktiviteter som inte behövs och försöka effektivisera 
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det som måste göras. Det finns nämligen inget skäl att kommunicera ut information 
som inte behövs eller att automatisera aktiviteter som är onödiga. Det andra steget 
innebär att skapa tillgång till aktuell och komplett information. Utan tillgång är det 
inte möjligt att åstadkomma samverkan och omfördela ansvar för aktiviteter mellan 
avdelnings- och företagsgränser. Det är givetvis även en förutsättning för en 
effektiv styrning av materialflöden genom försörjningskedjorna. Omkonfigurering 
innebär att fördela om aktiviteterna på ett nytt sätt eller att slå ihop dem, vilket 
innebär att utförandet samordnas.  Omfördelning och samverkan är det slutliga 
steget (Mattson 2012). 

 
2.4.2 Resursutnyttjande 

Resursutnyttjande är svårt att precisera eftersom det kan variera kraftigt, beroende 
på vad som mäts och hur det mäts, trots att det är exakt lika förutsättningar. Alla 
företag kan beskrivas som en förädlingsenhet med inflöde av produktionsresurser 
och ett utflöde av förädlade produkter. Resurserna som flödar in i produktionen kan 
delas upp i personella, reala och finansiella resurser. Reala resurser innebär 
maskiner, fordon, byggnader och andra fysiska tillgångar. Med de personella 
resurserna syftar man till personal medan det finansiella är företagets likvida 
tillgångar man kan utnyttja. Generellt kan begreppet resursutnyttjande definieras 
som förhållandet mellan tillgängliga och utnyttjade resurser. 
 

Resursutnyttjande = utnyttjade resurser/tillgängliga resurser 
 

Om man lyckas minska utnyttjandet av resurser i form av material med befintligt 
utflöde kan produktiviteten öka enligt definitionen och därigenom lönsamheten för 
företaget (Lumsden 2012, Produktivitetsdelegationen 1991).  
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3. Metod 
Detta kapitel behandlar examensarbetets metod. Nedan presenteras 
metodteori, hur undersökningsprocessen har genomförts och vilka metoder 
som har använts för datainsamling. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
examensarbetets reliabilitet och validitet samt kritik mot vald metod.   
 

3.1 Metodteori 

3.1.1 Vetenskapligt synsätt  

I vetenskapsteorin behandlas hur kunskap granskas, uppstår och dess roll i 
samhället. Förenklat beskrivs vetenskapsteori som kunskap om kunskapen 
(Wallén 1996). Den beskriver även olika teorier om vad vetenskap är, hur den 
fungerar samt vilka faktorer som styr uppkomsten och utvecklingen av den 
(Nationalencyklopedin 2017). De vanligaste vetenskapliga synsätten är 
positivismen och hermeneutiken och dessa behandlas nedan (Thomassen 
2007).  
 
Positivismen har sin utgångspunkt i den naturvetenskapliga traditionen och i 
filosofiska diskussioner (Thomassen 2007). Enligt Wallén (1996) är en 
vetenskaplig tes endast användbar och trovärdig om den kan bekräftas 
empiriskt. All påverkan från personliga faktorer som värderingar, känslor, 
politiska och religiösa påståenden kan inte verifieras empiriskt och anses därför 
inte vara tillförlitliga. Positivismen hävdar att dessa kriterier måste uppfyllas 
för allt värt att kalla vetenskap (Wallén 1996).  
 
Idag när man talar om positivism syftar man till ett logiskt och rationellt 
tänkande. All teori ska kunna prövas empiriskt och istället för uppskattningar 
skall noggranna mätningar genomföras. Validitet, reliabilitet och objektivitet är 
centrala begrepp och används i dagens positivism för tillförlitliga resultat. Man 
skall kunna argumentera för ett resultat, kunna förklara det i termer av orsak 
och verkan samt genom noggrann bevisföring (Wallén 1996).  
    
Hermeneutikens ursprung kommer från den humanvetenskapliga traditionen. 
Om syftet i den naturvetenskapliga traditionen är att tolka naturliga fenomen så 
är det i hermeneutiken att tolka människolivet och dess mångfald av 
uttrycksformer (Thomassen 2007). Ordet kan översättas till tolkningslära och 
handlar om hur texter, upplevelser, symboler med mera tolkas av individen. 
Hermeneutik ses även som en allmän lära om kommunikation (Wallen 1996). 
Enligt Birkler (2012) är vår tids hermeneutik mer än bara en metod, den 
innefattar även frågan om vad förståelse är i sig. Hermeneutiken blir således en 
lära om verkligheten och förståelsen blir en förutsättning istället för bara en 
metod. Den moderna hermeneutiken kan följaktligen förklaras som dels frågan 
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om förståelsens innebörd och dels vilken metod som bör användas för att 
uppnå förståelse (Birkler 2012).  

3.1.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Relationen mellan teori och empiri berör i hög grad valet av vetenskapligt 
angreppssätt (Wallén 1996). Teoretiska system kan byggas upp på flera sätt 
och klassiska modeller för teoribildning är deduktion och induktion, där teorin 
byggs upp efter tydliga mönster.  Abduktion är ett sätt att dra slutsatser om vad 
som är orsak till en observation. Alla tre begreppen är alternativa sätt att 
relatera teori och empiri till varandra (Patel & Davidson 2011). 
 
Induktion är en erfarenhetsbaserad bevisföring (Birkler 2012). Vid en induktiv 
metod samlar man in all empirisk data helt förutsättningslöst. Den induktiva 
forskningsansatsen utgår från datainsamling och därefter används materialet för 
att dra generella och teoretiska slutsatser (Wallén 1996). Detta gör att man 
generaliserar grovt utifrån enstaka observationer (Birkler 2012). Med ett 
induktivt angreppssätt är teorin resultatet av en forskningsinsats i form av 
exempelvis observationer (Bryman 2011). Man kan säga att en forskare som 
arbetar induktivt följer upptäckandets väg (Patel & Davidson 2011). 
 
Deduktiv forskningsansats bygger på allmänna principer, befintliga teorier och 
logiska sammankopplingar där man drar slutsatser om enskilda företeelser. I 
den deduktiva bevisföringen är det förnuftet som är den centrala 
kunskapskällan där man vill finna bevis för att styrka teorin (Birkler 2012). 
Utifrån teoretiska överväganden härleder forskaren hypoteser som styr 
datainsamlingen. Genom att testa hypoteserna mot data, en så kallad 
hypotesprövning, kan hypoteserna förkastas eller bekräftas. Ett deduktivt 
angreppssätt innebär alltså att man utifrån teori gör observationer och verifierar 
eller förkastar sitt resultat (Bryman 2011). Man kan säga att en forskare som 
arbetar deduktivt följer bevisandets väg (Patel & Davidson 2011). 
 
Abduktion är ett sätt att formulera nya hypoteser för att förklara fakta som i 
initialskedet kan framstå osannolika. Hypoteserna kan sedan härledas deduktivt 
med hjälp av en nyformulerad hypotes (Nationalencyklopedin 2017). 
Abduktion innebär förenklat att man har en effekt/ett resultat och försöker hitta 
orsaksfaktorer. Problemet med abduktion är att man inte har entydigt samband 
utan utgår från sannolika samband, drar slutsatser genom att utesluta olika 
faktorer och kompletterar med tester. Abduktion kräver ingående erfarenhet om 
området i fråga och erfarenheter av liknande fall. Det är därför ingen metodik 
som kan användas schematiskt (Wallén 1996). Abduktion skulle kunna 
betraktas som en kombination av induktion och deduktion (Patel & Davidson 
2011). 
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3.1.3 Forskningsmetod 

Kvantitativ och kvalitativa metoder utgör två sätt att bedriva forskning på. 
Valet mellan dem bör baseras utifrån hur väl de kan besvara frågeställningarna 
(Bryman 1997). 
 
Den kvantitativa forskningsmetoden liknar naturvetenskapens angreppssätt. I 
den kvantitativa metoden används olika metoder för insamling av information, 
där surveyundersökningar och experiment utgör några av de viktigaste 
tillvägagångssätten. Surveyundersökningar har en förmåga att kvantifiera en 
stor mängd data i syfte att pröva teorier eller hypoteser, vilket uppfattas som ett 
sätt att fånga viktiga egenskaper hos en vetenskap (Bryman 1997). Kvantitativ 
metod används vid mätningar, beräkningar och rangordning av alternativen då 
den bearbetas med statistisk analys. Vid enbart användning av kvantitativ 
metod tar man inte i beaktande människor, deras uppfattningar och erfarenheter 
(Höst, Regnell & Runeson 2006). Den kvantitativa metoden är ofta 
formaliserad där varje steg i forskningsprocessen är väl definierat och 
avgränsat. Vanligast utgår man från en utvald grupp eller befolkning och 
studerar dessa med hjälp av mätinstrument för att fånga upp samband, 
fördelning och variation. Ur ett objektivitetsperspektiv är det en stor fördel att 
använda kvantitativ forskning då det inte förutsätter att forskaren själv deltar i 
det som studeras (Nationalencyklopedin 2017). 
 
I den kvalitativa forskningen analyseras och studeras den sociala verkligheten 
med avsikt att kunna analysera och dra generella slutsatser (Bryman 1997). 
Forskningen karaktäriseras av att forskaren själv befinner sig i den verklighet 
som analyseras samt att både handlingar och dess innebörd beaktas. Syftet är 
att på så vis få en bredare och mer heltäckande bild av verkligheten 
(Nationalencyklopedin 2017). Om den centrala delen i den kvantitativa 
forskningen är siffror så är det istället ord som är det centrala i den kvalitativa 
forskningen (Bryman 2011). Ett vanligt förekommande verktyg vid kvalitativ 
forskning är intervjuer där resultatet baseras på hur intervjupersonen upplever 
en specifik situation. Detta gör att man kan se mönster, gemensamma drag 
samt att följdfrågor kan ställas. I kvalitativ metod erhålls en mer holistisk syn 
(Söderbom & Ulvenblad 2016).  
 
Det vanligaste tillvägagångssättet vid informationsinsamling är deltagande 
observation då forskaren, för att få en mer heltäckande bild, ägnar mycket tid 
till att observera undersökningspersonerna. Annan metod för att samla in 
empirisk data är ostrukturerade intervjuer där respondenten erbjuds stort 
utrymme för att utforma sina svar, snarare än att forskaren styr intervjun 
(Bryman 1997). 
 

3.1.4 Datainsamling 

Primär och sekundär data 
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Inom vetenskapsområdet finns det många sätt att klassificera och kategorisera 
källor. Inom forskningsinriktningar brukar man tala om primärdata och 
sekundärdata. Det empiriska material som är självständigt framtaget, eller som 
är väldigt nära forskningsobjektet och undersökningens syfte, betraktas som en 
primär källa. Detta gäller oavsett vilken form materialet har, det vill säga 
muntligt, skriftligt eller i annan form (Blomkvist & Hallin 2014). Kortfattat 
kan man säga att ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar kallas 
primärkällor och resten avser sekundärkällor (Patel & Davidson 2011). 
Sekundära uppgifter har inte samma närhet till undersökningsobjektet och kan 
till exempel vara tidigare forskning om företaget eller branschen, intervjuer 
samt kvantitativt material som beskriver materialet i vidare kontext (Blomkvist 
& Hallin 2014).   
 
Litteraturstudie  
En litteraturstudie bör inledas med litteratursökning. Relevant litteratur kan 
finnas att tillgå i tryckt material som exempelvis böcker, artiklar, uppsatser och 
rapporter. Vidare kan forskaren använda sig av bibliotekens databaser för 
litteratursökning. Vid sökning i databaserna är rätt sökord och nyckelord av 
stor relevans för att hitta bra och användbar information. I böcker och artiklar 
med hög tillförlitlighet finns alltid en referenslista att tillgå. För vidare studier 
kan referenslistor användas för att hitta ytterligare relevant litteratur. Vid en 
stor mängd insamlad information kan hjälpmedel som innehållsförteckning, 
sammanfattning och nyckelord används för urskiljning av information 
(Ejvegård 2009). 
 
Intervjuer 
Intervjumetodik för att samla empiri är en vanlig metod i kvalitativ 
samhällsvetenskaplig forskning. Metoden används för att med enkla medel få 
uppgifter om hur enskilda individer resonerar kring uppsatta frågeställningar. 
En anledning till att intervjuer har en viktig dimension i kvalitativ forskning är 
att den ger möjligheter till att göra oväntade upptäckter och få nya uppslag om 
dimensioner av det fenomen man studerar. Kvalitativa intervjuer kan vara 
ostrukturerade och semistrukturerade. En ostrukturerad intervju innebär att 
man på förhand inte har bestämt vilka frågor som ska ställas utan endast 
bestämt rubriker och ämnesområden (Blomkvist & Hallin 2014). Den 
semistrukturerade intervjun handlar om en situation där intervjuaren generellt 
har frågor som kan likna ett frågeschema men där ordningsföljden varierar. 
Frågorna är allmänt formulerade där intervjuaren har en benägenhet att ställa 
följdfrågor (Bryman 2011). I början av empiriska arbeten kan det vara bra med 
ostrukturerade och öppna intervjuer när man vill utforska ett område 
förutsättningslöst. Förutom kvalitativa intervjuer kan man även tala om 
kvantitativa intervjuer, även kallad strukturerad intervju. Målet med en 
strukturerad intervju är att respondenten ska besvara frågor som är 
standardiserade på så sätt att variationen i intervjubeteendet blir så liten som 
möjligt. Syftet med den kvantitativa intervjun är att skapa empirisk data i form 
av mätbara kvantiteter till skillnad från den kvalitativa som istället fokuserar på 
ord (Blomkvist & Hallin 2014).  



  
 

 

 
18 

 
Amanda Sandgrim & Edith Thormalm 

    

3.1.5 Vetenskaplig kvalitet 

Två viktiga kriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar 
är validitet och reliabilitet. För att undersökningsmetoder, mätinstrument, test 
och parametrar ska vara användbara och pålitliga måste de vara reliabla och 
valida. Om inte dessa krav uppfylls har inte forskningsresultatet vetenskapligt 
värde (Ejvegård 2009).   
 
Validitet 
Giltighet är synonymt med validitet och kan förklaras som ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som faktiskt avses mäta (Nationalencyklopedin 2017). 
Hur relevant och användbar data som samlats in är för det specifika problemet 
kan uttryckas som validitet. En hög validitet betyder att data är av hög kvalité. 
Forskaren har försökt reducera eller eliminera faktorer som kan påverka att det 
man vill mäta inte blir pålitligt eftersom ett så tillförlitligt resultat som möjligt 
eftersträvas (Kylén 2004).  
 
Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om huruvida resultatet är oberoende eller om det påverkas 
av slumpmässiga och tillfälliga förutsättningar.  För att en undersökning ska 
anses reliabel bör resultatet bli detsamma vid olika försök förutsatt att inga 
faktorer har förändrats. Det handlar i grunden om sådant som rör måttens och 
mätningarnas pålitlighet och följdriktighet (Bryman 2011). För att kontrollera 
tillförlitligheten vid datainsamlingen kan man använda sig utav ett mått som 
kallas interbedömarreliabilitet. Vid datainsamlingar kan alltid två observatörer 
närvara som parallellt registrerar svar eller observationer och 
överensstämmelsen mellan dessa utgör då måttet (Patel & Davidson 2011).  
 
Både Bell & Waters (2016) och Patel & Davidson (2011) menar att validitet 
och reliabilitet har ett visst förhållande till varandra vilket gör att begreppen 
bör diskuteras ihop. Det finns ingen garanti för att hög reliabilitet innebär hög 
validitet. En fråga kan ge samma svar vid två olika tillfällen men det garanterar 
inte att den mäter det som den är avsedd att mäta (Bell & Waters 2016, Patel & 
Davidson 2011). Vidare menar Patel & Davidson (2011) att låg reliabilitet ger 
låg validitet eftersom om mätningen inte är tillförlitlig, hur vet man då vad man 
mäter? (Patel & Davidson 2011).  
 
Källkritik 
Källkritik innebär att värdera källor och bedöma deras tillförlitlighet. Målet 
med källkritik är att bekräfta om information är sann och användbar för att 
besvara det man söker (Nationalencyklopedin 2017). Den källkritiska metoden 
är ett effektivt verktyg för att värdera och bedöma källors tillförlitlighet. 
Utifrån fyra kriterier kan de källkritiska principerna presenteras och användas. 
Kriterierna är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet 
innebär att källan är det den utger sig för att vara. Tidssamband utgår från 
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källans relevans vid en viss tidpunkt. Ju längre tid mellan händelsen och 
källans berättelse desto mindre tillförlitlig är den. Det tredje kriteriet 
“oberoende” innebär att källan ska vara ett original och inte en avskrift eller 
referat av en annan källa. Tendensfrihet innebär att källan ska vara så objektiv 
som möjligt och inte förvrängas av författarens verklighetsbild (Thurén 2013). 

3.2 Metodval 

3.2.1 Arbetsprocessen  

Examensarbetet kommer pågå under vårterminen 2017 och omfattar 22,5 
högskolepoäng. Arbetet har delats in i fem faser: problembeskrivning, 
metodval, datainsamling, fallstudie samt analys. Varje fas har planerats utifrån 
uppsatta deadlines för att uppnå en jämn arbetsfördelning och för att 
rapportskrivningen ska kunna ske parallellt under projektets gång. 
Kontinuerliga avstämningar med handledare har planerats utifrån varje fas. 
Under varje handledningstillfälle kommer arbetet diskuterats. Nedan illustreras 
en bild över projektets arbetsprocess.  
 
 

  
Figur 3. Arbetsprocess. 
 
Fas 1: Problembeskrivning  
Examensarbetet inleds med en problemdiskussion med fallföretaget. För att 
uppnå ett lyckat samarbete kommer en problemformulering tas fram som är 
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relevant och intressant för båda parter. Tillsammans med företaget kommer 
avgränsningar, syfte och mål diskuteras.  
 
Fas 2: Metod 
För att bäst uppnå syftet med projektet inleds denna fas med metodstudier. 
Genom att studera de olika metoderna har vi bättre förutsättningar för att välja 
rätt metod. Dessutom får vi bättre förståelse för de olika metodteorierna. Fas 
två avslutas med metodval. Intervjuer och samtal används tidigt i projektet för 
att få ett helhetsperspektiv. Under intervjuerna kommer respondenterna ge egna 
tolkningar och uppfattningar om situationen vilket kan speglas i den 
hermeneutiska vetenskapen. Det vetenskapliga synsättet positivism kan 
urskiljas när olika sannolika samband och kopplingar till orsak och verkan 
analyseras utifrån empirin. Vidare samlas teoretisk och empirisk data in för att 
hitta orsaksfaktorer. Med hjälp av ett abduktivt vetenskapligt arbetssätt hoppas 
sannolika samband identifieras. Detta diskuteras vidare i fas tre.  
 
Fas 3: Datainsamling 
Denna fas inleds med en litteraturstudie för att skapa en grund för 
examensarbetets teori. Eftersom nulägesanalysen genomförs i omgångar 
uppdateras studien parallellt med att ny empiri samlas in. Litteraturstudien 
kommer göras via referenslitteratur och vetenskapliga artiklar kopplat till 
ämnet. För ytterligare litteratursökning kommer både svenska och engelska 
sökord använts i relevanta databaser. Svenska nyckelord i sökningen är bland 
annat: informationsflöde, logistik, materialflöde, materialförsörjning, 
produktion, tillverkningsindustri, värdeflödesanalys och nulägesanalys. 
Engelska sökord som använts är bland annat: logistics, production, 
manufacturing, supply chain, information, communication, flow of material, 
value streaming mapping.  
 
För att besvara problembeskrivningen kommer en datainsamling genomföras 
med hjälp av intervjuer, enkätundersökning och samtal samt dokumentstudier. 
Insamlad data sammanfattats och kategoriserats i teorin för att bilda ett 
ramverk så att frågeställningarna ska kunna besvaras. Data som samlas in är i 
första hand primärdata som kompletteras med sekundärdata. För att utforska 
det valda området inleds datainsamlingen med en ostrukturerad intervju med 
företagets VD. Detta i syfte att få en bättre förståelse och en överskådlig bild. 
Intervjuer som genomförs med anställda på företaget kommer till största del 
vara ostrukturerade intervjuer då det är samtal där endast ämnesområdet är på 
förhand bestämt. Personerna som väljs ut för intervju är involverade i 
ämnesområdet och med arbetsuppgifter som påverkar information- och 
materialflödet i stor utsträckning. Under datainsamlingen används även 
semistrukturerade intervjuer med utvalda respondenter. De semistrukturerade 
intervjuerna genomförs med förutbestämda frågor kopplat till ämnesområdet. 
Frågorna utformas med hänsyn till problembeskrivningen och för att kunna 
analyseras. Vid de ostrukturerade och semistrukturerade intervjuerna används 
ett kvalitativt tillvägagångssätt. Utöver intervjuer kommer spontana samtal 
hållas med anställda på företaget. Samtalen har varken bestämda frågor eller 
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ämnesområden utan baseras på ett utbyte av kunskaper. Under projektets gång 
kommer dokument från företagets server att användas. Dokumenten kommer 
undersökas och analyseras med en kvantitativ metod för att möjliggöra 
kartläggningen. Med hänsyn till den komplexa problemformuleringen som 
innefattar både människor, deras agerande samt system kommer en 
kombination av kvantitativ och kvalitativ metod användas. 

 
Fas 4: Kartläggning  
Baserat på insamlad data från intervjuer, samtal och dokumentstudier påbörjas 
kartläggning av informations- och materialflödet från order till leverans. 
Referenslitteratur används som hjälp vid kartläggningen. Kartläggningen 
används som ett verktyg för att beskriva nuläget och som grund för att kunna 
utveckla ett framtida läge.  
 
Fas 5: Analys 
I denna fas diskuteras orsaker till dålig materialförsörjning. Det teoretiska 
ramverket jämförs med dn empiriska datainsamlingen och kartläggningen. 
Utifrån nuläget analyseras hur företaget påverkas av en bristfällig 
materialförsörjning. En diskussion kring förbättringsförslag sker. Dessutom 
diskuteras projektets arbetsgång och metod. Fas fem avslutas med en 
diskussion om vidare forskning och rekommendationer.  
 
Figur 4 illustrerar hur informationsframtagningen, datainsamlingen och 
analysen har kopplats ihop till ett resultat. 
 

 
Figur 4. Sammankoppling mellan empiri och teori. 

3.2.2 Verifiering av data 

Via intervjuer togs kvalitativ information fram. Personer som intervjuades 
valdes ut utifrån deras kompetens inom området. Personerna har större 
ansvarsområden på företaget och varit anställda under en längre tid. Genom att 
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intervjua de med mest kunskap inom området skapas förutsättningar för hög 
kvalitet i informationen vilket i sin tur ökar validiteten. Frågorna som ställdes 
under de två inledande intervjuerna var identiska för att säkerställa validiteten. 
För att erhålla hög validitet med studien och ta del av den uppdaterade 
informationen kommer kontinuerlig kontakt finnas med företaget. För att 
garantera reliabilitet i informationen används främst primärdata i form av 
egenrapportering och vetenskapliga artiklar. Därefter kommer informationen 
kompletterats med referenslitteratur, relevanta artiklar, böcker och 
undersökningar. Vid intervjuer kommer båda forskarna närvara och parallellt 
registrera svar, vilket skapar förutsättningar för att kunna mäta 
interbedömarreliabiliteten. För att ytterligare erhålla hög tillförlitlighet hade 
andra mätinstrument kunnat användas men på grund av sekretess är det inte 
möjligt. Källorna som tillämpas granskas för att öka trovärdighet och hög 
validitet. För att säkerställa validiteten kommer källornas relevans diskuteras 
och sedan granskats utifrån de kriterier om källkritik som nämns i teorin.  
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4. Genomförande 

4.1 Företagsbeskrivning  

Denna fallstudie är utförd på Groth Kaross AB som sedan 1964 finns beläget i den 
nuvarande anläggningen i Mönsterås. Företaget grundades 1952 av Otto Groth och 
Ingvar Karlsson men har sedan uppstarten haft ett flertal ägare. År 2012 blev 
företaget helt uppköpt av Specialkarosser AB, SKAB, i Ätran som under en längre 
tid ägde en liten del av företaget. Sedan dess är verksamheten en del i SKAB-
gruppen. Vid verksamhetsövergången var Groth Kaross konkurs hotat och SKAB 
var i behov att utöka sin kapacitet, eftersom de redan var delägare blev det ett 
enkelt uppköp. Groth Kaross har lång erfarenhet av specialbyggnationer för 
lastbilar och påhängsvagnar vilket också var en bidragande faktor till uppköpet. På 
senare år har verksamheten specialiserat sig på kundorderstyrda OB-fordon inom 
radio- och Tv-branschen men även inom den offentliga sektorn. Ett flertal 
byggnationer har levererats till tandvården, vårdcentralen och räddningstjänsten. 
Försäljning och efterfrågan inom specialbyggnationer är väldigt varierande. 
Produktionen i Mönsterås består förutom en specialsida av en standardsida. Utöver 
detta utförs reparationer. Standardsidan består utav standardskåp men dessa skiljs åt 
beroende på om de är sålda av Groth Kaross eller SKAB. Anledningen är att alla 
Groth-sålda skåp tillverkas och administreras av Groth Kaross medan SKAB-sålda 
skåp endast tillverkas på Groth Kaross.  Innan uppköpet producerade Groth Kaross 
skåp med annorlunda detaljutformning men dessa togs bort efter uppköpet.  För 
enkelhetens skull kommer SKAB-sålda SKAB-skåp i fortsättningen kallas SKAB-
skåp och Groth-sålda SKAB-skåp benämnas Groth-skåp. Bilden nedan förklarar 
hur SKAB-gruppen är organiserad och vilken produktion som sker på Groth 
Kaross. 
 

 
Figur 5. SKAB-gruppen.  
 
Vid uppköpet hade Groth Kaross liten omsättning och dålig lönsamhet. Under 
samma tid blomstrade SKAB och hade så pass stor efterfrågan att det saknades 
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kapacitet. Den verksamma Vd:n efter uppköpet genomförde många förändringar i 
takt med att verksamheten utvecklades.  De gemensamma utrymmena och 
kontorsdelen renoverades vilket skapade en bättre arbetsmiljö för medarbetarna och 
tilltro till den nya ägaren. Den verksamma Vd:n under den här tiden ansvarade för 
all produktionsplanering på Groth Kaross. Eftersom SKAB var i stort behov av att 
öka kapaciteten kunde man snabbt utöka verksamheten och produktionen. I 
dagsläget har man inte behov att placera produktion på Groth Kaross i samma 
utsträckning som förr men det saknas fortfarande kapacitet på SKAB för att 
producera alla order. Samtidigt är inte Groth Kaross självförsörjande och har inte 
tillräckligt med egen försäljning för att upprätthålla den verksamhet som finns idag. 
 
I dagsläget arbetar cirka 250 stycken i gruppen och tillverkar 1200 enheter per år. 
Groth Kaross i Mönsterås har 45 stycken anställda. Året 2016 var det första året 
företaget gick med vinst sedan uppköpet. Det senaste räkenskapsåret omsatte 
SKAB-gruppen 437 miljoner kronor varav Groth Kaross AB stod för 62 
miljoner.  Sommaren 2016 anställdes en ny Vd på Groth Kaross och den gamla tog 
över posten på SKAB. Vid övergången förändrades rutinerna och ansvaret för 
produktionsplaneringen gick över till planeringsavdelningen på SKAB. 
Planeringsavdelningen består av en produktionsplanerare och en planeringschef 
som gemensamt ansvarar för att produktionsplanera alla grupper inom koncernen. 
Produktionsplaneraren ansvarar för all planering av produktionen på Groth Kaross 
standardsida. 
 
Anläggningen som Groth Kaross är verksam i har använts sedan 1964 och är 
anpassad efter den gamla verksamheten. Lastbilar har utvecklats, ändrat utformning 
och blivit betydligt större än tidigare. Eftersom anläggningen fortfarande är 
anpassad efter dåtidens lastbilar blir tillverkningen mer komplicerad och skapar 
begränsningar. Lastbilens viktigaste delar förutom chassit och skåp, är lyft och 
bottenram. Både lyft och bottenramen tillverkas av underleverantörer till SKAB. 
Skåpet och dess dörrar består av paneler i sandwichkonstruktion som tillverkas och 
limmas på SKAB. Groth Kaross har egen tillverkning av paneler men klarar inte 
den kapacitet som krävs för standardsidan. SKAB är Groth Kaross leverantör av 
nästan allt material. Trots att de använder samma underleverantörer som SKAB 
sker allt inköp via SKAB vilket gör dem till huvudleverantör. Nedan illustreras en 
nedbrytning av lastbil med ett SKAB-skåp och öppningsbar sida. 
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Figur 6. Nedbrytning av lastbilen. 
 
Informationsdelningen mellan Groth Kaross och SKAB sker i ett Excel ark via en 
gemensam server och involverar alla aktiviteter relaterat till order, 
materialförsörjning och leverans. Utöver detta används affärssystemet Pyramid 
internt på Groth Kaross. Pyramid är ett modulbaserat affärssystem som används vid 
administration av inköp, fakturering och bokföring. I affärssystemet förs alla 
projekt in för att enkelt registrera alla resurser varje projekt kräver. Varje projekt 
tilldelas ett SKAB- och Groth-ordernummer. Anledningen till numren skiljer sig är 
på grund av att systemen inte integrerats ännu. Vid inköp kopplar affärssystemet 
inköpen med respektive Groth-nummer. Pyramid används för att registrera timmar 
per projekt via en stämpelklocka. Tid som inte kan kopplas till ett specifikt projekt 
och som inte är värdeskapande stämplas om och kallas 1000-timmar. Detta gör att 
alla projekt är kopplade till enskilda arbetstimmar. Kunden faktureras en fast 
summa utifrån en prislista. Groth Kaross behandlar SKAB-skåp som en kundorder 
och fakturerar SKAB efter färdigställandet men det är SKAB som bestämmer priset 
och vinstmarginalen för Groth Kaross är låg. Groth Kaross egna försäljning 
prioriteras i produktionsplaneringen vilket gör att SKAB-ordar minskar vid ökad 
försäljning. Målet just nu är att producera två SKAB-skåp i veckan. 
 
I produktionen på Groth Kaross förmedlas information angående produktion på 
produktionstavlor på varje avdelning. Den visar vilka projekt som tillverkas just nu 
samt vem som arbetar på respektive projekt. Vid samma tavlor sker 
informationsmöten två gånger i veckan där Vd:n och produktionschef uppdaterar 
personalen om produktionsläget.  

4.2 Nulägeskartläggning 

För att erhålla ett helhetsperspektiv över den interna logistiken på Groth Kaross var 
det nödvändigt att utföra en kartläggning av nuläget. Kartläggningen omfattar 
främst informationsflödet och informationsdelning integrerat med materialflödet. 
För att kunna göra en konsekvent kartläggning av informations- och materialflödet 
har den produkt som är mest återkommande studerats. Den produkten är ett SKAB-
skåp med öppningsbar sida utan extra detaljutformning. Kartläggning har gjorts 
från order till utleverans. Bilden nedan illustrerar hur stegen hänger samman. 
 
 

 
Figur 7. Kartläggning.  
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4.2.1 Order  

 
Steg 1 
Processen börjar med att en kund begär en offert av säljare på SKAB angående en 
order. Säljaren rapporterar veckovis till ledningsgruppen alla offerter som tilldelats 
kunder. Säljaren har även kontinuerlig kontakt med planeringsavdelningen och 
rapporterar utdelade offerter. 
 
Steg 2 
Om kunden godtar offerten kontaktar säljaren planeringsavdelningen för att 
fastställa att tillverkningen kan ske inom önskad leveranstid. I detta stadie 
reserveras kapacitet i produktionsplaneringen och produktionsanläggning väljs. 
Produktionsplaneringen sker i Groth-planen via den gemensamma servern och 
innehåller alla order som ska tillverkas på Groth Kaross. Det är endast 
produktionsplaneraren som har skrivrättigheter i planeringen men alla på Groth 
Kaross kan ta del av informationen. Groth-planen är styrdokumentet och innehåller 
förutom produktionsplaneringen även orderregister och leveransplan. I 
orderregistret dokumenteras alla kundorder som ska tillverkas. Ekonomiansvarig på 
Groth Kaross och produktionsplanerare är de enda som har skrivrättigheter i 
dokumentet. Leveransplanen och orderregistret är sammankopplat. 
 
Steg 3 
Leveransplanen innehåller bland annat alla order, planerat start- och leveransdatum, 
kund och slutkund samt information angående chassits ankomst. Leveransplanen 
styr vilken ordning produktion sker. Produktionsplaneraren dokumenterar dessutom 
alla order i ett Start- och flödesschema som används av produktionschefen på Groth 
Kaross. Den största skillnaden mellan Leveransplanen och Start- och flödesschemat 
är att Leveransplanen endast berättar när ett projekt ska vara färdigt men ingenting 
om när materialet ska vara på plats vilket Start- och flödesschemat gör. 
 
 
 

 
Figur 8. Leveransplan.  
 
 
Steg 4 
Säljaren tar tillsammans med kunden fram en orderspecifikation och gör ett 
ordererkännande. Kunden har rätt att ändra specifikationen fram till tio veckor 
innan färdigställandet av produkten. I ordererkännandet anger kunden bland annat 
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chassits ankomst och önskad leverans. Kunden ansvarar för att chassit ankommer 
tre veckor innan färdigställandet av order. Säljaren har hela tiden en dialog med 
planeringsavdelningen. 
 
Steg 5 
Ordererkännandet och orderspecifikationen skickas till sekreterare på SKAB som 
vidarebefordrar dokumenten till bland annat planeringsavdelning, inköpsavdelning 
och konstruktionschefen. Dokumenten godkänns av planeringsavdelningen och 
undertecknas av säljare för att sedan skickas till kund. Planeringsavdelningen har 
signaturrätt vid order och kan godkänna dessa även om säljare inte finns tillgänglig. 
 
Steg 6 
Planeringsavdelningen ansvarar för att alla tillverkningsenheter har förutsättningar 
för att kunna tillverka material utifrån leveransplanen. Tillverkningsenheterna 
består av limhall, dörravdelning och montering. Produktionsplaneraren ansvarar för 
att skapa prioriteringslistor för leverantören av bottnar. Det innebär att leverantören 
vet i vilken ordning leverans ska ske. 
 
Steg 7 
Inköp av lyftar sker i orderstadiet på grund av lång leveranstid. Det är 
planeringschefen som ansvarar för inköpet inom koncernen. Inköpet sker via 
ramavtal med leverantören vilket tillåter löpande beställningar varje tisdag. 
Leveransperiod för alla nya ordererkännanden dokumenteras i ett Excel ark. Detta 
tillåter planeringschefen att samordna leveranser och beställa lyftar lagom till 
produktionsstart och inom den fem veckor långa leveranstiden.  Information 
angående chassits ankomst finns även tillgängligt i Excel arket och dokumentet 
skickas till Groth Kaross.  Lyftar som beställs till order som ska tillverkas på Groth 
Kaross levereras direkt till Mönsterås. Planeringschefen är ansvarig för att lyftar 
levereras i tid för produktionsstart. 

4.2.2 Konstruktion  

Steg 1 
Planeringsavdelningen skickar veckovis en prioriteringslista till konstruktion 
angående startveckor i produktionen. Detta för att konstruktionsavdelningen ska 
veta vilka underlag som bör prioriteras och när underlaget ska vara klart. Varje 
måndag hålls ett telefonmöte med alla konstruktörer där nya order och 
prioriteringslista diskuteras. Vid mötet tilldelas alla order en lämplig konstruktör. 
 
Steg 2 
Den valda konstruktören skapar utifrån ordererkännandet ett arbetsunderlag för 
tillverkning av order. Underlaget består av ritningar, en arbetsorder och 
materialspecifikation. Säljaren, som är i kontakt med kunden, anger fabrik-
ordernummer på chassit i ordererkännandet. Via fabrik-ordernummer kan 
konstruktör anropa ritningar och detaljerad information om chassit för att skapa ett 
bättre arbetsunderlag.  Underlaget görs av en konstruktör och granskas av en annan. 
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Steg 3 
Den andra konstruktören granskar arbetsunderlaget för att säkerställa att ritningarna 
är korrekta. Efter granskningen skickas underlaget till en tredje konstruktör vars 
arbetsuppgift är att vidarebefordra alla arbetsunderlag till leverantör av bottnar, 
limhallen och dörravdelningen på SKAB. Samma konstruktör skickar dessutom 
arbetsunderlaget till säljare, produktionschef och inköpsavdelning på Groth Kaross. 
Vidare ger säljaren tre kopior till produktionschefen som i sin tur ger kopiorna till 
avdelningarna bygg, montering och chassit. 

4.2.3 Startplanering  

Steg 1 
Produktionsplaneraren arbetar med en startplanering parallellt under hela flödet. Se 
figur 8, Kartläggning. Tillsammans med produktionschefen på Groth Kaross sker 
en avstämning angående produktionsläget. Utifrån detta bestäms en startplan för tio 
veckor framåt som uppdateras varannan vecka. Produktionsplaneraren besöker 
dessutom Groth Kaross en till två gånger i månaden. 
 
Steg 2 
Planeringen innebär start av skåpbyggnation eftersom tillverkningen kan göras 
innan chassit ankommit. Produktionsplaneraren stämmer av med limhallen om vad 
som är färdigt för att kunna bestämma ett startdatum.  Tillsammans med 
produktionschefen bestäms rekommenderad startvecka utifrån materialets 
tillgänglighet. Rekommenderad startvecka noteras i Start- och flödesschemat och i 
Startplanen. Se figur 13, Start- och flödesschema och figur 9, Startplan. Vid 
eventuella förändringar i Startplanen uppdateras även Leveransplanen. 
 
 
 

 
Figur 9. Startplan. 
 
Steg 3 
Startvecka bestäms utifrån materialets tillgänglighet men avstämning sker endast 
med limhallen trots att tillverkningen av dörrar sker i två steg. Först limmas de i 
limhallen för att sedan färdigställas på dörravdelningen på SKAB. När dörrarna 
sedan går vidare till färdigställandet sker ingen fortsatt kommunikation med 
produktionsplaneraren. Startdatumet bestäms utifrån antagandet att dörrarna blir 
färdiga innan leverans till Groth Kaross. Förr i tiden var limhallen en flaskhals 
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vilket innebar att avstämningen gjordes där. Detta arbetssätt har inte förändrats trots 
att flaskhalsen har eliminerats. 
 
Steg 4 
I startplaneringen sker en avstämning av chassits ankomst. Detta för att kunna 
planera färdigställandet av lastbilen. Beräknad ankomst av chassit noteras i 
leveransplanen. Se figur 8, Leveransplan. Kunden ansvarar för att chassit levereras 
till Groth Kaross och att meddela om eventuella ändringar. Rapporteringen sker 
oftast på kundens hemsida. I dagsläget finns ingen ”låspunkt” som förhindrar 
ändringar i ett sent skede. Vid försenad ankomst av chassit godkänner kunden 
leveransförsening. Det är ofta förrän chassit inte levererats som 
produktionsplaneraren eller produktionschefen börjar leveransbevaka. 
 
Steg 5 
Ibland uppstår situationer där order ändrar startdatum vilket kan bero på nya 
specifikationskrav eller förseningar av chassit. Order kan dessutom avbokas sent 
vilket skapar luckor i planeringen. För att utnyttja kapaciteten och arbetskraften 
ändå tidigareläggs andra order. Snabba förändringar i planeringen skapar ibland 
problem med materialtillförseln. Innan ordern tidigareläggs säkerställer 
produktionsplaneraren att material finns tillgängligt för att tillverka 
ordern.  Däremot finns inga klara rutiner för hur leveranserna ska samordnas. Vid 
snabba förändringar hinner man därför inte alltid omdirigera leveranser vilket gör 
att materialet befinner sig på fel anläggning vid produktionsstart. Vid flyttad 
produktion ankommer lyftar till Ätran och går via intern transport till Groth 
Kaross.  Intern transport går varje torsdag. 

4.2.4 Inköp  

Steg 1 
Inköpsansvarig på Groth Kaross tar emot ett arbetsunderlag med ritning och 
materialspecifikation av konstruktör på SKAB. Efter mottagandet utformas en 
inköpsorder baserat på arbetsunderlaget. Den skickas till inköpschefen och 
inköpsassistenten på SKAB. Trots att SKAB planerar produktionen av SKAB-skåp 
på Groth Kaross måste inköp av komponenter ske av Groth Kaross. Det innebär att 
SKAB verkar som leverantör av paneler och bottenram och som mellanhand av 
lyftar. Bottenramen tillverkas av en underleverantör men viss vidareförädling utförs 
på SKAB vilket gör dem till Groth Kaross leverantör. Inköpen behandlas som 
internt inköp. Övriga leverantörer där inköp inte sker via SKAB får enskilda 
inköpsorder. Varje order anger bland annat artikelkod, artikelspecifikation och 
leveransvecka. Leveransvecka bestäms ungefär en till två veckor från det att 
inköpet sker. När inköpsavdelningen på Groth Kaross bestämmer leveransvecka tas 
inte hänsyn till produktionsstart men man utgår från att produktionen startar inom 
en snar framtid. Detta på grund av att konstruktionsavdelningen skickar ut 
arbetsunderlag efter prioriteringslistan från produktionsplaneraren. Trots att inköpet 
sker via Groth Kaross är det mesta redan beställt av planeringsavdelningen på 
SKAB. Detta beror på att planeringsavdelningen bokar in produktion av delarna i 
ett tidigare stadie. Detta innebär att när Groth Kaross gör sina inköp till SKAB är 
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allt material, som inte lagerförs, redan beställt. Inköpet mellan Groth Kaross och 
SKAB utförs endast i administrativt syfte. 
 
Steg 2 
Inköp på Groth Kaross ansvarar för standardprodukter som lagerförs. Det är artiklar 
som alltid ska finnas på lager då de används till de flesta projekt. Dessa lager 
inventeras fyra gånger per år. Det finns i nuläget inget avräkningssystem utan 
inköpsavdelningen meddelas av användare när lagret behöver fyllas på. Detta gör 
att situationer uppstår där material saknas. Inköp tvingas då beställa material utan 
framförhållning. I undantagsfall uppstår brist som gör att projekt förflyttas. 
Rutinerna kring lagerföring är i förändringsfas och ett avräkningssystem håller på 
att införas. 
 
Steg 3 
När inköpsassistenten har mottagit order skickas ett ordererkännande, med 
bekräftade artiklar och leveransvecka, tillbaka till Groth Kaross. Assistenten 
godkänner alltid leveransvecka utan att ta hänsyn till eventuellt lagersaldo och 
produktionsstatus. 
 
Steg 4 
Utifrån inköpsorder skapar assistenten en plocklista som vidarebefordras till 
lagerchefen på SKAB. Detta för att veta vilka artiklar som ska levereras till Groth 
Kaross. Bilden nedan visar vem som är ansvarig för respektive inköp, leverans och 
leveransbevakning. Se figur 10, Bill of material.  
 
 

 
Figur 10. Bill of material.   

4.2.5 Leverans från SKAB till Groth Kaross 
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Steg 1 
Plocklistan som lagerchefen mottagit av inköpsassistenten innehåller material som 
ska levereras till Groth Kaross. Leverans går löpande varje torsdag. Vid 
undantagsfall sker fler leveranser på grund av platsbrist eller att Groth Kaross akut 
anropar material. 
 
Steg 2 
Vid lastningen noterar lagerchefen vad som lastas från plocklistan och material som 
uteblir. Materialet som inte lastas dokumenteras och bildar en ny plocklista medan 
det lastade materialet bildar en följesedel. Plocklistan som lagerchefen mottagit från 
inköpsassistenten är plocklista nummer 1. Det material som inte kommer med vid 
en leverans bildar plocklista nummer 2. Figur 11 visar plocklista nummer 8 vilket 
innebär att komponenter till en inköpsorder har levererats vid åtta tillfällen. Figur 
12 visar motsvarande följesedel.   

 
Figur 11. Plocklista. 
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Figur 12. Följesedel. 
 
Steg 3 
I de fall mycket material saknas från plocklistan kontaktar lagerchefen 
planeringsavdelningen för riktlinjer om tillvägagångssätt. Det är vid sådana fall 
planeringsavdelningen undersöker om det är möjligt att färdigställa en annan order 
istället. Produktionschefen har mycket kontakt med lagerchefen för att se till att 
prioriterat material kommer med rätt leverans. Dessutom sker en kommunikation 
när material inte finns med på den inkommande leveransen från SKAB. Anledning 
till uteblivet material är bland annat att materialet inte finns tillgängligt vid lastning 
eller på grund av platsbrist i lastbilen.  Någon uppföljning angående orsak till 
försenad eller utebliven leverans sker inte. Vid varje leverans bifogas en följesedel 
som produktionschefen kan kontrollera. Följesedeln anger allt material som finns 
med i leveransen. 

4.2.6 Produktion 

Steg 1 
Produktionen på Groth Kaross följer dagligen ett Start- och flödesschema skapat av 
produktionsplaneraren. Schemat innehåller både ett SKAB- och Groth-
ordernummer vilket gör att båda verksamheterna kan arbeta efter schemat. När 
inköp på Groth Kaross mottagit en orderbekräftelse angående material kopplat till 
en order, meddelas produktionschefen som skriver in lovad leveransvecka för 
respektive material i kolumnerna. 
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Figur 13. Start- och flödesschema.  
 
Steg 2 
När material från SKAB anländer till Groth Kaross kontrolleras leveransen och 
jämförs med följesedeln. När allt material till ett projekt har ankommit gulmarkeras 
projektet i Startplanen, se figur 10 och grönmarkeras i Start- och flödesschemat, se 
figur 14. Detta utförs för att produktionsplaneraren ska veta hur projektet fortgår. I 
de fall följesedeln inte stämmer överens med leveransen kontaktas lagerchefen för 
orsak.  
 
Steg 3 
Produktionschefen kan avgöra om projekt kan börja tillverkas trots att allt material 
inte finns tillgängligt. Skåpbyggnationer påbörjas ofta tidigare än chassi-
byggnationer. Om chassit finns tillgängligt vid startdatumet påbörjas byggnationen 
på chassit samtidigt. I produktionen arbetar man i tretakt vilket innebär att man 
arbetar i tre arbetslag parallellt. Om allt material finns tillgängligt tar det cirka fem 
dagar på vardera byggnation att färdigställa skåpet och chassit. Groth Kaross har tre 
veckor efter chassits ankomst att färdigställa hela lastbilen därför börjar 
skåpbyggnation tidigare. När produktionen har startat antecknas vecka samt dag i 
Start- och flödesschemat för att produktionsplaneraren ska kunna följa arbetet.  
 
Steg 4 
För att kunna färdigställa ett skåp enligt planeringen krävs att leveransen från 
SKAB innehåller allt beställt material till skåpet och en bottenram. Lyftarna 
kommer direkt från leverantören till Groth Kaross. På chassit monteras kablage och 
en bottenram. Liften monteras i sin tur på bottenramen. När skåpet har lyfts på 
chassit sker slutmontering. Vid slutmonteringen utförs detaljmontering, dragning av 
el till hytt, städning och kvalitetskontroll. Detta tar ungefär 5 dagar. När 
produktionschefen bedömer lastbilen färdig beställer en konstruktör besiktning. 
 
Steg 5 
Vid tillfällen uppstår komplikationer till följd av fel arbetsunderlag eller felaktigt 
arbetssätt. Fel underlag kan uppstå på grund av fel information och specifikation 
från kund eller felaktiga ritningar av konstruktör. Ett felaktigt arbetsunderlag gör att 
Groth Kaross inte uppfyller SKAB:s kvalitetskrav. Detta gör att produktionen inte 
kan fortgå som planerat och ger upphov till omarbete. Fel arbetsunderlag gör bland 
annat att material har fel storlek och inte kan monteras. Vidare kan inte projekt 
slutföras utan nytt material och arbetsunderlag. Åtgärder för att snabbt få nytt 
material kräver ibland extra transport. Till följd av detta får projekt en längre 
genomloppstid och högre kostnader. Uppföljning angående konsekvenserna görs 
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inte. Groth Kaross fakturerar ingen för de extra kostnaderna som uppstår och har 
inga tydliga rutiner på hur detta ska hanteras.   

4.2.7 Leverans till kund 

Steg 1 
När order är leveransklara fyller produktionschefen i Start- och flödesschemat som 
produktionsplaneraren kan ta del av. Start- och flödesschemat är kopplat till 
Leveransplanen vilket innebär att den ekonomiansvariga på Groth Kaross kan se 
när ett projekt är färdigställt och ska faktureras. 
 
Steg 2 
Groth Kaross har olika typer av kunder. Vid SKAB-order betraktas SKAB som 
kund men är i själva verket första- eller andra mellanhand till slutkund. Vid skåp 
som kräver kylmontage skickas fordonet till kylmontering, tillbaka till Groth 
Kaross för kontroll och slutligen till kund. Kunden kan bland annat vara en 
återförsäljare av chassi, ett åkeri eller en privatperson. Efter besiktning av fordonet 
kontaktas Groth Kaross kund för att bestämma leverans. 
 
Kartläggningen har illustrerats i ett flödesschema som visar stegen från order till 
produktionen på Groth Kaross, se figur 14. De blå rutorna illustrerar 
informationsflödet och de gröna visar materialet.  
 
 
 

 
Figur 14. Nuläget.  
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4.3 Mätningar  

Under studien genomfördes intervjuer med anställda på Groth Kaross och SKAB 
som gav sina uppfattningar om situationen på Groth Kaross. Inledningsvis ville 
författarna få övergripande uppfattning om materialförsörjningen i verksamheten 
och se hur det påverkade arbetsmiljön på standardsidan. En enkätundersökning 
genomfördes med frågor angående arbetet och materialtillförsel. Frågorna varvades 
med trivsel frågor för att hela tiden återkoppla om materialförseningar påverkar 
arbetsmiljön. Dessutom ställdes frågor angående kommunikationen mellan SKAB 
och Groth Kaross. För att inte få för stor skala på diagrammet användes fyra 
svarsalternativ på frågorna. Vid enkätfrågor där skala användes som svarsalternativ 
användes en jämn skala för att tvinga respondenten att välja sida. Vid frågor med 
svarsalternativ JA eller NEJ kunde komplettering av åsikt lämnas vid svar JA. Detta 
för att få en bättre förståelse för svaret. 
 
Genom undersökningen konstaterades att majoriteten av medarbetarna i 
produktionen sällan upplever materialbrist. På en fråga i enkäten (se bilaga 1) 
ställdes frågan huruvida de ansåg att projekt blir stillastående till följd av 
materialbrist. Där svarade 27% att det aldrig sker, 64% att det sällan sker och 9% 
att det händer någon gång i veckan. Vidare svarade 54% att de aldrig upplever 
arbetsbrist till följd av materialbrist och 85% menar att man alltid blir tilldelad 
andra arbetsuppgifter vid materialbrist. Kommunikationen från SKAB upplevs vara 
allmänt dålig men detta gäller även internt på Groth Kaross. För det sammanställda 
resultatet från enkätundersökningen se bilaga 1. 
 
Eftersom det råder skilda meningar angående materialbrist och leveransförseningar 
var det nödvändigt att undersöka leveransprecisionen från SKAB. Mätningarna 
genomfördes i syfte att undersöka hur ofta den lovade leveransveckan på 
orderbekräftelsen stämmer överens med följesedeln, det vill säga den verkliga 
leveransen. Genom att jämföra 54 order från augusti 2016 till februari 2017 har 
man kunnat urskilja order med många leveransveckor. Varje orderbekräftelse har 
kopplats samman med tillhörande följesedlar från alla leveranser. På grund av att 
alla följesedlar inte fanns tillgängliga så har endast de följesedlar som har kunnat 
tas fram använts. Detta innebär att vissa order kan ha fler leveranser än vad 
resultatet visar. Resultatet från datainsamlingen har sammanställts i en graf och 
tabell. Den order i tabellen och grafen som fått sin leverans vid ett tillfälle saknar 
material på sin följesedel vilket innebär att den förmodligen inte fått hela 
leveransen vid det tillfället. Resterande följesedlar saknas. Eftersom följesedlar 
saknas har det inte varit möjligt att ta med dem i beräkningarna. Endast 53 ordern 
har därför använts i beräkningarna. Se bilaga 2, Sammanställning av alla order. 
 
Order har placerats i grafen efter inköpets lovade leveransvecka vilket innebär att 
order 16104 var planerad att tillverkas i höstas och 17022 under våren. Se figur 15, 
Antal leveranser/order. Detta innebär att grafen visar order i förhållande till tid. 
Snittet på antal leveranser per order är 4.2 vilket innebär att materialet har kommit 
under minst fyra leveranser. Eftersom Groth Kaross i vanliga fall endast får 
leverans från SKAB en gång i veckan betyder detta att materialet kommit under 
minst fyra veckor. Det värsta fallet som undersökts fick sina leveranser vid nio 
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olika tillfällen vilket motsvarade 12 veckor eftersom leveranserna ibland kom med 
flera veckors mellanrum. Av alla order som undersöktes har leveranserna delats upp 
vid flera tillfällen. Beräkningar visar att hela 74% fick fler leveranser efter lovad 
leveransvecka än innan. De allra flesta order fick leveranserna uppdelade både 
innan och efter lovad leverans. Men däremot fick 89% en av sina leveranser den 
lovade veckan. Utifrån grafen har 15 order med varierande leveranser valts ut och 
markerats rött. Dessa har dessutom sammanställts i en tabell nedan. Se figur 16, 
Sammanställning. Tabellen visar att allt materialet kopplat till en order aldrig 
kommer till lovad vecka.  
 

 
Figur 15. Antal leveranser/order. 
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Figur 16. Sammanställning.  
 
 
Av de 15 projekt som valts ut är några slumpvis utvalda och andra på grund av stor 
avvikelse. Dessutom har urvalet skett jämt fördelat över tiden. Av utvalda order har 
ytterligare data tagits fram som visas i tabellen. Tabellen visar planerade 
produktionstimmar, verklig produktionstid, lovad leverans till kund samt verklig 
leverans. Alla order har tillverkats snabbare än planerad produktionstid och de 
flesta order har levererats i tid. Tre leveranser har blivit försenade till kund och 
markeras rött i tabellen. Order med Groth-nummer 17022 har fått leveranser i tid 
och produktionen har starten men är ännu inte färdigställd. För att se en 
sammanställning på resterande order, se bilaga 2.  
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5. Analys & Resultat 
Fallföretagets logistikflöde har kartlagts i genomförandet och är förenklat 
illustrerat i ett flödesschema (se figur 14), som jämförts med teoretiska ramverket 
och blivit utgångsläget för analysen. Flödet i texten startar vid begärd offert och 
avslutas vid utleverans men bilden illustrerar endast flödet från mottagen order 
fram till produktionen på Groth Kaross.  
 
Utifrån genomförandet kan ett komplext logistiksystem urskiljas som involverar 
många parter från båda verksamheterna. Det kan konstateras att aktiviteterna kring 
materialtillförsel är mest kritiska och har högst påverkan på kostnaderna. Vid 
materialtillförsel är det produktionen på Groth Kaross som är kund. Det innebär att 
det är kunden, det vill säga produktionen som blir lidande när aktiviteterna inte 
fungerar optimalt. Enligt Grant m.fl. (2006) är försörjningen av material kritiskt 
eftersom det har en direkt påverkan på kunden och slutkunden då det försvårar 
planeringen av produktionen och leder till leveransförseningar (Grant m.fl. 2006). 
När materialförsörjningen är bristande uppstår kostnader som egentligen hade 
kunnat undvikas vilket försämrar lönsamheten enligt definitionen, se figur 3. 
Problem som uppstår till följd av bristande materialförsörjning kräver extra resurser 
eftersom det i allra högsta grad påverkar produktionen. En ineffektiv 
materialförsörjning kan leda till produktionsstörningar och att man tvingas använda 
extra resurser för att undvika försenad produktionsstart eller forcerad produktion 
(Mattson 2012). Produktionen på Groth Kaross påverkas av en bristande 
materialförsörjning eftersom man blir stående utan material. Produktionschefen är 
duktig på att delegera ut nya arbetsuppgifter vilket gör att personalen aldrig står 
utan arbete men det leder istället till att många arbetar på samma projekt vilket 
skapar trånga arbetsytor och dålig produktivitet. Vidare tvingas produktionen till 
övertidsarbete för att klara leveransprecisionen och vid stressade situationer tvingas 
andra projekt bli stillastående för att färdigställa ett som snart ska levereras. Vid 
sådana fall uppstår stressade och pressade situationer hos medarbetarna vilket 
skulle kunna leda till sämre kvalitet i arbetet. Den dåliga materialförsörjningen 
påverkar produktionen i allra högsta grad och leder till en ond cirkel där falska 
behov uppstår.  Dessutom bildas lager av produkter i arbete till följd av 
leveransförseningar eftersom påbörjade projekt inte kan slutföras. 
Materialförsörjningen är en förutsättning för att ha en fungerande produktion. När 
den inte är fungerande uppstår problemen som nämns ovan och det för med sig 
stora kostnader som i slutändan påverkar kunden.  
 
Flödesschemat i genomförandet illustrerar materialförsörjningen till kunden 
dvs.  produktionen på Groth Kaross. Bilden visar att många avdelningar är 
involverade i arbetet och i dagsläget finns inga tydliga rutiner och ansvarsområden 
vilket gör att problem uppstår utan att någon tar ansvar. Krajewski & Ritzman 
(2002) menar att en ineffektiv supply chain ofta orsakas av dålig koordinering. När 
många är inblandade i processen blir det svårare att upprätta en effektiv 
koordinering. Dessutom sker fler överlämnanden vilket kan leda till fördröjningar, 
längre ledtid och en större risk att missförstånd uppstår vilket bekräftas av 
Storhagen (2011). När en leverans kopplat till en order beräknas komma vid ett 
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tillfälle men delas upp i flera indikerar det på en bristfällig materialtillförsel. Detta 
innebär att det finns brister i hur logistiken stödjer de värdeskapande aktiviteterna. 
Orsaken till att Groth Kaross har en bristfällig materialförsörjning kan ha många 
potentiella orsaker och från genomförande kan några identifieras.  
 
En bra leverantörsrelation är avgörande för en effektiv materialförsörjning och 
vidare för att uppnå hög konkurrenskraft. Relationen är en kritisk funktion eftersom 
den dessutom har en direkt påverkan på företagets vinst och försäljning samt 
leveranstid mot slutkund (Gant m.fl. 2006). Eftersom SKAB förser Groth Kaross 
med material är det väsentligt för båda verksamheterna att relationen är bra. 
Relationen mellan verksamheterna upplevs ansträngd vilket kan bero på ett 
maktförhållande som gör att dotterbolaget har svårt att ställa krav på moderbolaget. 
Den ansträngda relationen skapar ett sämre samarbete och bidrar till ett försämrat 
informationsutbyte, vilket kan påverkar materialförsörjningen negativt. På grund av 
det geografiska avståndet blir den dåliga kommunikationen ännu mer påtaglig. 
Tillförlitlig information och god kommunikation är en förutsättning för att ha en 
effektiv materialförsörjning (Jonsson & Mattsson 2012).  
 
En annan anledning till att materialförsörjningen inte fungerar optimalt är brister i 
planeringen. Ett exempel är när man planerar startdatum i produktionen på Groth 
Kaross men gör avstämning av materialet innan det är helt färdigt på SKAB. Detta 
försvårar planeringen och leveransen till Groth Kaross eftersom material kan dröjas 
kvar i produktionen. I nuläget sker många överlämningar mellan olika personer och 
avdelningar vilket i förlängningen gör att fel uppstår när många är involverade, 
informationen förvrängs och fler resurser utnyttjas. Eftersom den inre effektiviteten 
påverkar lönsamheten krävs det att materialhanteringen och administrationen sker 
så kostnadseffektivt som möjligt (Lumsden 2012). Mattson (2012) bekräftar att en 
stor del av kapitalbindningen är förknippat med sättet att styra och samverka i 
försörjningskedjor. Det orsakas oftast av bristen eller avsaknaden av 
informationsutbyte (Mattson 2012).    
 
Ytterligare en orsak till att materialförsörjningen inte fungerar skulle kunna vara 
inköpsfunktionen. Flödesschemat visar att inköpsfunktionen har en bristande 
struktur och innehåller ett antal icke-värdeskapande aktiviteter.  Inköpsaktiviteterna 
är uppdelade på flera avdelningar och görs inte endast av inköpsavdelningen. 
Planeringsavdelningen ansvarar exempelvis för inköp av liftar och bottnar och 
Groth Kaross köper material via inköpsavdelningen på SKAB. När inköpen är så 
uppdelade är inte samordning i fokus och det blir otydligt vem som ansvarar för 
vad, exempelvis leveransbevakning. En förutsättning för att skapa effektivitet är 
enligt Jonsson & Mattsson (2016) att ha samordning i fokus. Dessutom menar van 
Weele (2012) att en bristande struktur i inköpsprocessen kan leda till att man tappar 
kontrollen över inköpskostnaderna som vidare kan leda till stora ekonomiska 
förluster (van Weele 2012). Oklarheter kring inköpsfunktionen gör att ingen tar 
ansvar vid förseningar eftersom avdelningarna har olika uppfattningar om 
arbetsuppgifterna. För att kunna effektivisera inköpet måste tydliga 
ansvarsområden finnas för en möjlighet att förbättra processerna. Effektivisering av 
inköp kan bidra till att förbättra avkastningen på nettotillgångar genom en 
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minskning av materialkostnader, rörelsekapital och ökad omsättningspotential (van 
Weele 2012). Eftersom material redan är beställt från SKAB i ett tidigare skede 
sker främst inköpet från Groth Kaross i ett administrativt syfte. Som arbetet sker 
idag skapar det mer förvirring än nytta eftersom SKAB bekräftar falska 
leveransveckor. Groth Kaross får i sin tur en föreställning om en omöjlig 
leveransvecka. Alla dessa aktiviteter och arbetsuppgifter leder till att falska behov 
uppstår och mer arbete eftersom man jagar material som inte finns tillgängligt. 
Falska behov och mer arbete är aktiviteter som utnyttjar onödiga resurser och leder 
i slutändan till högre kostnader. Slutligen blir produktionen på Groth Kaross 
lidande när materialförsörjningen inte fungerar optimalt.  
 
Så som verksamheterna arbetar med materialförsörjningen idag är inte effektivt och 
leder i förlängning till högre kostnader. Ett exempel är när fler konstruktörer 
involveras än nödvändigt. Att en tredje konstruktör används för att endast 
vidarebefordra arbetsunderlaget gör att fler mellanhänder används. Detta har kanske 
inte en direkt påverkan på materialförsörjningen men är ett tydligt exempel på när 
arbetssättet inte är produktivt. Det leder indirekt till högre kostnader eftersom en 
resurs förbrukas som egentligen inte behövs.  
 
Som företagen hanterar den interna materialförsörjningen ger det upphov till 
resurseffektivitet snarare än flödeseffektivitet. Dålig materialtillförsel leder till 
produktionsstörningar som kräver extra kostnader i form av forcerad produktion för 
att förhindra leveransförseningar. När man tvingas utnyttja resurserna maximalt för 
att behålla leveransprecisionen arbetar man resurseffektivt. Resurseffektivitet leder 
i förlängning till längre genomloppstider, långa kötider, kapitalbindning och 
försämrad flexibilitet eftersom man påbörjar flera projekt samtidigt. Om man 
arbetade mer flödeseffektivt hade det bidragit till kortare genomloppstid, ökad 
flexibilitet och utjämnad produktionen. Ökad flexibilitet och kapacitet möjliggör 
fler kundorder och bidrar till en bättre resultatpåverkan. Vidare blir företaget mer 
lönsamt (Dennis 2007). 
 
En effekt av dålig materialtillförsel är att slöseri uppstår i produktion på Groth 
Kaross. Slöseri kräver extra resurser vilket försämrar produktiviteten i 
verksamheten och i sin tur lönsamheten. I logistikflödet har tre slöserier 
identifierats som påverkar kostnaderna i största grad. Dessa är: väntan, onödiga 
lager och extra transport. 
 
Väntan 
Bristande arbetssätt i inköpsfunktionen skapar föreställningar om falska 
leveransveckor. Detta gör att väntan på material uppstår i produktionen. Dessutom 
uppstår väntan när chassit inte ankommer till lovad vecka. Bergman och Klefsjö 
(2012) menar att när väntan uppstår skapas inget värde och flödeseffektiviteten 
minskar. Detta leder i sin tur till längre ledtid och sämre lönsamhet vilket bekräftas 
av Dennis (2007). Väntan i produktionen uppstår dessutom på grund av sena 
ändringar i arbetsunderlaget så att produktionen inte kan fortgå som planerat. 
Kostnader i samband med produktionsstörningar är exempel på logistikkostnader 
som enligt DuPont-modellen leder till sämre lönsamhet. Se figur 3.   
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Onödigt lager 
Projekt som påbörjas men inte kan slutföras skapar produktionsstopp och längre 
genomloppstider. Detta leder i sin tur till mer produkter i arbete, onödiga lager och 
försämrad flexibilitet vilket bekräftas av Storhagen (2011). Eftersom ytorna 
dessutom är begränsade försämras flexibiliteten och arbetet av det extra lagret. 
Lager binder kapital och kräver mer hantering vilket kostar verksamheter pengar 
(Jonsson & Mattson 2016). 
 
Transport 
Inom Lean anses alla transporter som inte tillför värde till produkten vara slöseri 
(Dennis 2016, Olhager 2013). Eftersom en order delas upp i flera leveranser blir 
slöseriet större än nödvändigt. När extra resurser i form av transport sätts in för att 
undvika produktionsstörningar försämras produktiviteten enligt 
Nationalencyklopedins (2017) definition. Om man lyckas minska utnyttjandet av 
resurser med ett befintligt utflöde kan produktiviteten öka enligt definitionen och 
därigenom lönsamheten för företaget (Produktivitetsdelegationen 1991). 
     
Alla aktiviteter i logistikflöden påverkar kostnader i mer eller mindre grad eftersom 
logistik endast stödjer de värdeskapande aktiviteterna. De aktiviteter som 
identifierats skapar en sämre materialtillförsel till Groth Kaross. Effekten av dålig 
materialtillförsel påverkar produktionen och gör den mindre produktivt och 
effektiv.  Dessutom ger det upphov till slöseri som hade kunnat undvikas med ett 
annorlunda arbetssätt och ett bättre informationsutbyte. Lumsden (2012) menar att 
bristande logistik ger alternativa kostnader i form av fler resurser. Fler resurser men 
ett befintligt utflöde minskar produktiviteten och bidrar i slutändan till sämre 
lönsamhet (Lumsden 2012). En effektiv materialförsörjning ger företaget en 
konkurrensfördel som i förlängningen kan bidra till ökad försäljning och intäkt 
(Gant m.fl. 2006). Högre intäkter och lägre kostnader bidrar till en högre 
räntabilitet och lönsamhet.  
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6. Diskussion & Slutsats 
I detta kapitel diskuteras arbetets resultat och förbättringsförslag ges. Vidare 
diskuteras arbetets metod och arbetsgång. Avslutningsvis ges förslag till vidare 
forskning. 

6.1 Måltillstånd 

Beroendeförhållandet mellan verksamheterna har skapat en invecklat logistik-
relation som kräver mycket resurser för att materialförsörjningen ska fungera. 
Groth Kaross är en verksamhet med stor förbättringspotential. Ett optimalt 
logistiksystem hade krävt en större omorganisation men det finns många 
förbättringar som är enkla att införa i dagsläget. Utifrån flödesschemat har ett 
realistiskt måltillstånd tagits fram som kräver lite förändringar men som är 
genomförbart och kan implementeras i den nuvarande verksamheten. Detta skulle 
kunna vara en bra början mot en bättre och mer långsiktig lösning. Det framtagna 
måltillståndet har illustrerats i figur 17. 
 
 

 
 
Figur 17. Måltillstånd. 
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I måltillståndet har vissa aktiviteter eliminerats och andra endast omfördelats. Vissa 
aktiviteter har samordnats och andra tillkommit. De rosa rutorna representerar nya 
eller omfördelade och samordnade aktiviteter.  
 
Order/ Konstruktion 
I orderstadiet har förändringar skett i form av att planeringschefen endast är 
involverad i första steget när produktionsanläggning väljs. Efter vald 
produktionsanläggning är planeringschefen inte längre involverad i logistiken av 
SKAB-skåp. När orderspecifikationen är färdig vidarebefordrar säljaren 
specifikationen tillsammans med ordererkännandet till alla berörda parter, istället 
för sekreteraren. Sekreteraren utgjorde tidigare en extra resurs och mellanhand i 
processen och har därför eliminerats. Produktionsplanerarens bokning av kapacitet i 
produktionen på Groth Kaross och SKAB har samordnats och sker först efter att 
orderspecifikationen är färdig och godkänd. Tidigare utfördes bokningen innan 
kunden godkänt offerten och helt i onödan om kunden tackar nej.  När man bokar 
kapacitet innan det finns väldefinierade orderspecifikationer finns även risk att 
produktstrukturer är ofullständiga och att man saknar uppfattning om hur mycket 
resurser som krävs. För att undvika förändringar i produktionsplaneringen i ett 
senare stadie är det därför bättre att boka kapacitet när specifikationen är 
fullständig. Detta medför dessutom att ett eventuellt dubbelarbete kan undvikas. I 
konstruktionsstadiet har den tredje konstruktören eliminerats och hens 
arbetsuppgifter utförs istället av konstruktör två. Istället för att endast granska 
arbetsunderlaget ansvarar även konstruktör två för att skicka underlagen till 
respektive avdelning. Säljaren på Groth Kaross borde inte involveras i underlagen 
utan produktionschefen bör själv ansvara för utskriften. Att samordna dessa 
arbetsuppgifter gör att en tredje mellanhand kan elimineras. Färre blir inblandade i 
processen och ledtiden för arbetsunderlaget reduceras vilket gör att även osäkerhet 
kring informationen minskar. Både order- och konstruktionsstadiet har kanske 
ingen direkt påverkan materialförsörjningen men är exempel på områden som kan 
effektiviseras. Om färre blir inblandade i dessa processer sker mindre överlämnade 
vilket gör att man minimerar risken att störningar uppstår.  
 
Inköp 
Inköpet av lyftar som planeringschefen tidigare var involverad i borde istället 
läggas över på inköpsavdelningen. Trots att produktionsplaneraren fortfarande 
planerar bottenleverantörens produktion borde inköpsavdelningen ansvara för 
inköpet. Inköpet av lyftar och bottnar måste fortfarande ske när 
orderspecifikationen ankommit på grund av den långa leveranstiden. Allt inköp 
relaterat till SKAB-skåp som Groth Kaross tidigare beställde borde istället 
överföras på inköpsavdelningen på SKAB. Om endast en avdelning ansvarar för 
inköpet ger det bättre kontroll över inköpsfunktionen. Detta medför mindre 
förvirringen kring ansvar och arbetsuppgifter. Verksamheten hade gynnats av att 
integrera företagets alla stödfunktioner och ha en gemensam samlingsplats för 
informationen. Om SKAB själva ansvarar för inköpet och sköter allt administrativt 
arbete finns all informationen tillgänglig och samlad på ett ställe. Störningar som 
uppstår inom supply chain är ofta orsakade av ineffektiv koordinering mellan 
deltagare eller ett bristande utförande. Om informationen är samlad och deltagarna 
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har en närmare relation till varandra minskar risken att man lämnar över ett 
bristfälligt arbete. När inköpsavdelning mottagit arbetsunderlaget bör en 
avstämning med produktionen på SKAB göras för att stämma av när materialet 
förväntas vara färdigt. Detta för att en korrekt leveransvecka ska kunna ges i 
orderbekräftelsen till Groth Kaross. Vid ett optimalt läge skulle produktionen föra 
in produktionsstatus i ett gemensamt system som inköpsavdelningen har tillgång 
till. Detta skulle göra att avstämningarna kan ske i realtid och effektiviserar arbetet 
vilket bekräftas i teorin. Det skulle skapa förutsättning för att rätt leveransvecka 
skulle ges till Groth Kaross. Samtidigt borde en avstämning med chassit göras för 
att säkerställa när det kommer. Trots att Groth Kaross inte genomför något inköp 
bör de få en orderbekräftelse på när material och chassit ankommer. Denna 
bekräftelse ska skickas till inköpsavdelningen på Groth Kaross.  
 
Eftersom SKAB är leverantör ansvarar de för att leverera materialet till lovad 
vecka. Inköpsavdelningen på SKAB bör i sin tur ansvara för leveransbevakning och 
för att det ankommer till Groth Kaross i tid. Vid eventuella förseningar ansvarar 
dessutom SKAB för rapporteringen. Detta för att Groth Kaross ska slippa jaga 
material när det inte kommer med lovad leverans. På samma sätt bör 
produktionsplaneraren stämma av med dörravdelningen vid startplaneringen istället 
för limhallen. När avstämningen sker i ett för tidigt skede kan man inte säkerställa 
att materialet är färdigt lagom till produktionsstart. Tydliga arbetsuppgifter gör att 
avdelningar inte kan undvika att ta ansvar. Om det finns tydliga ansvarsområden 
och rapporteringsrutiner underlättar det produktionsplaneringen. Groth Kaross 
slipper påbörja projekt utan att veta när nästa leverans beräknas komma. Istället kan 
en bättre kommunikation föras för att slippa ha produkter i arbete.  
 
Vid eliminering och omfördelning av aktiviteter kan ett effektivare 
materialförsörjningssystem uppnås. Trots att det endast är små förändringar kan det 
i slutändan leda till ett bättre resultat eftersom varje gång processen används gynnas 
verksamheten. Verksamheternas nuvarande arbetssätt leder till problem i 
produktionen som kostar Groth Kaross mer resurser än nödvändigt. Dessutom är 
det viktigt att verksamheten arbetar med att minska resurserna för att kunna arbeta 
med hållbar utveckling. Det innebär att de måste ta ett ekonomiskt-, socialt- och 
miljömässigt ansvar. Men en hållbar samhällsutveckling kräver effektivitet, 
innovation och samarbete. Eftersom SKAB är leverantör av material måste 
förändringarna ske i båda verksamheterna för att få en bättre effekt. En bättre 
materialförsörjning bidrar enligt (Gant m.fl. 2006) till ökad leveransprecision till 
kund och slutkund, bättre konkurrenskraft samt ökad vinst och försäljning. Om 
verksamheterna förändrar sitt arbetssätt runt materialförsörjningen kan slöseri som 
identifierats i produktionen i förlängning elimineras. Eftersom 
materielförsörjningen är nödvändig för att stödja de värdeskapande aktiviteterna är 
det en förutsättning att den fungerar. Annars kommer kostnaderna att öka och 
kunden i slutändan påverkas. Dessutom bör den effektivisera i den mån det går för 
att sänka kostnaderna då det inte är en värdeskapande aktivitet. Det är viktigt att 
både Groth Kaross och SKAB står bakom förändringar vid implementeringen och 
samarbetar för att undvika suboptimering. Om verksamheterna uppnår en mer 
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effektiv materialförsörjning skulle det i förlängningen skapa förutsättningar för att i 
framtiden arbeta mer flödeseffektivt.  
 
Total effektivitet tar hänsyn till företagets inre processer samtidigt som företaget 
anpassar sig till omgivande system och tar tillvara på möjligheter som finns på 
marknaden (Lumsden 2012). Ett effektivt material- och informationsflöde skapar 
ett logistiksystem som stödjer och styr produktionen utifrån kundernas behov. Det 
är en nödvändighet för att tillgodose kundens krav, kundnöjdhet och service. 
Lönsamhet är inte ett resultat av finansiella mål utan hur framgångsrikt 
förädlingsprocesser fungerar. Det innebär att det är oerhört viktigt för att sträva 
efter flödeseffektivitet och att eliminera slöserier. För att arbeta med 
flödeseffektiviteten krävs ett helhetsperspektiv där alla enheter strävar mot samma 
mål. Det bidrar till en utjämnad produktion, en kortare genomloppstid, ökad 
flexibilitet och kapacitet vilket möjliggör fler kundorder. Detta bidrar i slutändan 
till en positiv resultatpåverkan och gör företaget mer lönsamt (Dennis 2007). Att 
organisera sin verksamhet utifrån kundens behov och fokusera på total effektivitet 
är en förutsättning för att på dagens marknad vara konkurrenskraftig. Detta innebär 
att verksamheter måste arbeta med sin materialförsörjning eftersom det är en 
avgörande faktor för en fungerande produktion. För att konkurrera på dagens 
marknad måste värdeförädlingen fungera eftersom kunden kräver hög kvalitet, 
leveransförmåga och flexibilitet.   

6.2 Arbetsgång och metod 

Med en annorlunda utgångspunkt där undersökningen hade tagit hänsyn till alla 
produktvariationer och materialflöden hade resultatet förmodligen sett annorlunda 
ut. Men eftersom SKAB-skåp är en stor del i tillverkningen kan resultatet ändå ses 
som representativt. Anledning till att undersökningen endast avgränsas till SKAB-
skåp är på grund av tidsbrist men även att företaget ansåg att många problem 
uppstår i aktiviteterna kring denna process.  
 
För att uppnå en högre validitet i mätningarna hade det varit fördelaktigt att 
genomföra dem under en längre tidsperiod. Detta beror bland annat på att Groth 
Kaross anser att problemen är mindre idag än när mätningen genomfördes. Vid 
mätningen fanns inte alla ordererkännande och följesedlar tillgängligt vilket gjorde 
det omöjligt. En längre tidsperiod hade tillåtit fler order att studeras vilket hade gett 
ett mer tillförlitligt resultat. För att öka studiens reliabilitet och validitet hade det 
varit fördelaktigt att följa det fysiska flödet för att få mer detaljerad information. 
Om möjligheten att följa flödet fysiskt hade funnits hade även delprocessernas 
ledtider kunnat studeras. Bristen på data skapade hinder för att studera hur tiden i 
processen används. På grund av begränsningar i tid och de långa ledtiderna var 
detta inte möjligt. Resultatet baseras enbart på den information som framkom i 
intervjuer, samtal, dokument och enkätundersökning. Groth Kaross använder sig 
inte av nyckeltal vilket gjorde det omöjligt att mäta effekten av den bristande 
materialförsörjningen i mer kvantitativ data. Resultatet hade blivit mer nyanserat 
och omfattande om fler intervjuer använts istället för en enkät vid bekräftandet av 
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problemet. Svaren från enkäten tenderar att vara en aning entydiga och snäva vilket 
hade kunnat undvikas om det funnits möjlighet till följdfrågor. Det hade varit 
intressant att få mer information om varför medarbetarna tycker som de gör 
eftersom det hade gett en större förståelse för problemet. En fördel med 
enkätundersökning istället för intervju som metod är det möjliggör ett större 
deltagande. Att genomföra intervjuer med samtliga var på grund av 
tidsbegränsningen omöjligt och vi ser därför att rätt arbetsmetod valts.	  

6.3 Vidare forskning & rekommendationer 

För att utveckla de förslag som framkommit i denna studie bör fler fallstudier 
genomföras. Generaliserbarheten kan på̊ så vis öka och validiteten av de framtagna 
resultaten kan stärkas. I framtida studier bör fler flöden tas i beaktning vid 
utförandet av värdeflödesanalysen. Nedan presenteras förslag på vad Groth Kaross 
kan arbeta vidare på för att uppnå en mer effektiv verksamhet.  

• Vidare forskning på hur man kan sänka materialkostnader och eventuellt 
införa säkerhetslager av kritiskt material 

• Undersök vilka möjligheter det finns för att bättre kunna samordna chassits 
ankomst med produktionsstart. 

• Undersök om ändringar i planeringen och byte av anläggning i sent skede är 
lönsamt. 

• Undersök möjligheterna till en gemensam plats att samla information istället 
för att arbeta i spridda dokument. Ett gemensamt affärssystem skulle 
underlätta arbetet kring informationsutbytet.  

• Utvärdera arbetsmomenten i produktionen på Groth Kaross för att bättre 
kunna samordna arbetet och utföra vissa moment parallellt. I förlängningen 
bör möjligheter till linjeproduktion undersökas.  

• Införande av ett standardiserat arbete och 5S för att frigöra arbetsyta och 
onödigt lager.  

• Kvantifiera befintliga processer för att kunna samla in data som behövs för 
att mäta bland annat effektivitet, ledtid, säkerhet och kvalitet.  

• Groth Kaross har en imponerande specialsida med hög efterfrågan. Det är 
den delen av verksamhet som har högst vinstmarginal men mest svårigheter 
vid rekrytering. Därför bör man undersöka på̊ hur man kan utbilda intern 
personal. 

6.4 Sammanfattande slutsats 

En fungerande materialförsörjning är en förutsättning för fungerande 
förädlingsprocesser och en viktig aspekt att ta hänsyn till vid vidare 
utvecklingsarbete. Om man kan förbättra sitt materialflöde finns det stora 
möjligheter att förbättra processerna fram till slutprodukten.  Ett logistiksystem som 
stödjer produktionen leder bland annat till kortare ledtider, genomloppstider och 
lägre kostnader vilket är konkurrenskraftigt på dagens marknad. Dessutom kan 
slöseri, som är en effekt av en bristfällig materialförsörjning, i förlängningen 
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elimineras vilket kräver mindre resurser.  Om man lyckas minska sina kostnader 
och öka sin lönsamhet enligt definitionen kan tillverkningsföretag överleva och 
fortsätta vara verksamma på dagens tuffa marknad. I den svenska 
tillverkningsindustrin finns det många medelstora tillverkande företag som Groth 
Kaross som verkar på små orter och bidrar till arbetsmöjligheter ute i landet. För att 
dessa företag ska undvika outsourcing till lågkostnadsländer är det viktigt att de 
arbetar med sina försörjningskedjor, förädlingsprocesser och reducerar sina 
kostnader för att öka lönsamheten. Om man kan undvika outsourcing skapar det 
möjligheter att ha en högre kontroll över sina processer och tillgodose kundens 
miljökrav.  Att behålla dessa företag på de små orterna är dessutom till Sveriges 
fördel då det skapar välfärd och minskar arbetslösheten.  

När studien inleddes var det svårt att inse hur pass involverade moderbolaget var i 
materialförsörjningen. Trots att det från början gavs information om leverantörer 
blev det inte klart förrän efter kartläggningen hur pass delaktiga moderbolaget är i 
aktiviteterna kring materialförsörjningen. Om man initialt hade varit medveten om 
denna information hade förmodligen tillvägagångssättet vid kartläggningen sett 
annorlunda ut. Tidsbegränsningen gjorde det omöjligt att undersöka delprocesserna 
noggrannare för ett mer tillförlitligt resultat. Studiens resultat speglar ett mer 
komplext logistiksystem än vi kunnat föreställa oss. Det vi har lärt oss under 
studiens gång är att det är viktigt att inledningsvis prata med både parterna för att 
sedan kunna bestämma rätt tillvägagångssätt. Även om förbättringarna 
nödvändigtvis inte implementeras i verksamheterna tror vi att studien har ökat 
förståelsen för varandras arbete och bidragit till en bättre kommunikation.  

Den information som tagits fram tillsammans med studiens resultat besvarar 
problemformuleringen och uppfyller målet. Slutsatsen är att en bristfällig 
materialförsörjning påverkar resterande processer och slutkunden. Den bristfälliga 
materialförsörjningen och de onödiga aktiviteterna i logistiksystemet ger upphov 
till kostnader som försämrar företagets lönsamhet och konkurrenskraft.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1: Enkätundersökning 

Bilaga 2: Sammanställning av order 
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Bilaga 1.  

 

Resultat av enkätundersökning 
Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen som lämnades ut till 13 stycken medarbetare på Groth Kaross. 
Respondenterna arbetar i produktionen på standardsidan.  

 
Trivs du på jobbet?         JA NEJ  IBLAND 
Antal svarande:        11 0 2 

 

Känner du motivation till ditt arbete?      JA NEJ IBLAND 
Antal svarande:         8 0 5 

 

Hur ofta upplever du materialbrist?      1 2 3 4 Vet ej 
Antal svarande:         1 9 2 0 1 
1= aldrig och 4=flera dagar i veckan 

15 %

85 %

JA NEJ IBLAND 

38 %

62 %

JA NEJ IBLAND

8 %
15 %

69 %

8 %

1 2 3 Vet ej
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Hur ofta blir projekt stillastående till följd av materialbrist?   1 2 3 4 
Antal svarande:        3 7 1 0 
1=aldrig och 4=flera dagar i veckan 

 

Hur ofta upplever du arbetsbrist till följd av materialbrist?  1 2 3 4 Vet ej 
Antal svarande:        7 4 0 0 2 
1=aldrig och 4=flera dagar i veckan   

Tilldelas du andra arbetsuppgifter vid materialbrist?   JA NEJ Vet ej  
Antal svarande:        11   2  

9 %

64 %

27 %

1 2 3 4

15 %

31 %
54 %

1 2 Vet ej

15 %

85 %

JA NEJ Vet ej
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Finns det situationer du känner dig mer stressad i än andra?   JA NEJ 
Antal svarande:        5 8 

Om JA, när då?  
Tidspress, timmarna innan leverans, vid försenad eller fel leverans. 

 

Finns det stressade situationer som kan undvikas genom ett annorlunda arbetssätt?  JA NEJ Vet ej 
Antal svarande:          8 4 1 

Om JA, hur då?  
Bättre planering, mer kommunikation, bättre logistik, bättre förutsättningar, mer ytor att arbeta på.  
 

Hur stressad känner du dig på jobbet?     1 2 3 4 
Antal svarande:         2 9 2 0 
1=aldrig och 4=flera dagar i veckan.  

62 %

38 %

JA NEJ

8 %

31 %
62 %

JA NEJ Vet ej 

15 %

69 %

15 %

1 2 3 4
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Bilaga 2. 
 
SKAB	nr.	 Groth	K.	nr.	 Lev.	vecka	 F-sedel	vecka	
63078	 16104	 1633	 33,34,36,37,38	
63079	 16105	 1634	 33,36,37,40	
63080	 16106	 1634	 33,35,36,38,39,40	
63088	 16107	 1634	 35,37,38	
63089	 16108	 1637	 35,37,38,40,42	
63247	 16139	 1637	 35,36,37,38	
63248	 16140	 1637	 35,36,37	
63249	 16141	 1637	 35,37,38,39,42,43	
63250	 16142	 1637	 35,36,37,38,42,43,44	
63251	 16143	 1637	 35,36,37,38,42,44,	

45	
63252	 16144	 1637	 35,37,38,41,42,44,45	
63253	 16145	 1637	 35,37,38,40,41,42,45,46,47	
63254	 16146	 1637	 35,38,40,41	
63255	 16147	 1637	 35,39,40,41	
63257	 16149	 1637	 35,40,41,42,44	
63258	 16150	 1637	 35,40,41,44	
63090	 16109	 1639	 35,38,41,42,44	
63291	 16162	 1643	 42,43,44,45	
63342	 16168	 1645	 43,44,46,50	
63343	 16169	 1645	 43,46,	47,50	
63344	 16170	 1646	 43,46,47,	50	
63345	 16171	 1646	 43,46,47,50	
63346	 16172	 1646	 43,46,47,50	
63303	 16163	 1646	 42,44,46,48,50,51,52	
63227	 16215	 1647	 47,48	
63294	 16218	 1647	 47,	48	
63302	 16196	 1647	 45,	47,48	
63358	 16198	 1647	 47,	resten	saknas	
63376	 16199	 1647	 47,48	
63353	 16197	 1647	 45,46,47,48	
63387	 16187	 1647	 47,50,51,	1	
63397	 16185	 1647	 46,47,48	
63295	 16219	 1648	 47,48,49	
63296	 16220	 1648	 47,48,49,50	
63354	 16174	 1648	 50,51,52,1,3	
63378	 16200	 1648	 48,49,50	
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63436	 16206	 1649	 47,48,49,50,52	
63297	 16221	 1649	 47,49,50	
63398	 16201	 1650	 49,50,	51,52,2,5	
63399	 16191	 1650	 49,50,51,52,5	
63298	 16222	 1650	 47,50,51,52,2	
63459	 16207	 1701	 50,51,52,1,3	
63479	 16209	 1701	 50,1,2,4,		
63480	 16210	 1701	 50,1,3,5,6,	2,	4	
63481	 16211	 1701	 50,1,2,5,	4	
63564	 16234	 1701	 1,3,4,5,	2	
63619	 17019	 1703	 3,4,5,6	
63412	 16192	 1703	 2,3,4,		
63415	 17020	 1704	 3,4,5	
63556	 17021	 1704	 4,5,6	
63579	 16235	 1705	 5,6	
63580	 16236	 1705	 5,6,7	
63666	 17029	 1706	 6,	8		
63653	 17022	 1707	 5,6,7	
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Handledare LNU: Revsul Dedic 
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